
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

        
           

     

        

  

 
      

                
                 

        

 har an sökt om att    upprätta et t ersätt ningshus för befint  ligt  
bostadshus  på fast igheten Bredareds-Gr avryd 1: 52. Fa stigheten ligge r endast   delvis 
inom  strandskyddat  område, där ibland den del    där  befintligt  bostadshus  står  idag.  
Miljöförvaltningen bedömer att    strandskyddsdispens  kan beviljas då omr   ådet bedöms  
vara  ianspråktaget,  samt  väl avsk ilt  från  strandlinjen ge nom an nan bebyg gelse.  
Beslutet  förenas  med  villkor om avgrän  sning till öste  r för att grän   sen me llan pr ivat 
och allmä n mar k  ska  vara  tydlig.  

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att ersät   ta 
befintligt  bostadshus  med  ett  nytt på fast  igheten Bredareds-Gr avryd 1:5 2. An sökan  
om dispens frå  n st randskyddsbestämmelserna inkom den 22     november 202 1. Ritning  
och karta ha  r bifogats   ansökan.   
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum  
2022-01-31  

Dnr  
2021-3728  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för bostadshus på    
fastigheten Bredar eds-Gravryd 1:52 i Borås     

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med yttermåtten 6,2 x 13,2 meter, på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:52
vid Öresjö i Borås. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 
1.  Tomtplatsen sk a  åt öste r,  enligt  bilaga 2, mar  keras  med st aket, hä ck, mur elle  r 

motsvarande.  

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 15 december 2021 besökt platsen.
Fastigheten ligger uppe på ett mindre berg med utsikt över Öresjö. Endast en mindre 
del av fastigheten ligger inom strandskyddat område, däribland den del som innefattar 

Sammanfattning   

Ärendebeskrivning   

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se
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Datum Dnr 
2022-01-31 2021-3728 

bostadshuset. Fastighetens strandskyddade område gränsar i norr till övriga delar av
aktuell tomt, i väster till intilliggande bebyggd tomt, i öster och söder till naturmark. I 
söder sluttar terrängen mycket brant. Förutom bostadshuset finns idag även en terrass
inom strandskyddat område. Den del som idag uppfattas som tomt och hävdad mark 
sträcker sig även in på intilliggande fastighet Bredareds-Gravryd 1:5. 

Miljöförvaltningen ha r den 12    januari 20 22 kommunice rat  ett  förslag  på beslu t och   
lämnat   möjlighet  att  inkomma med sy  npunkter på för  slaget. 

 har inte   framfört  något  ytterligare i är  endet.  

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land-
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya byggnader 
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, åtgärder 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
(7 kap 15 § MB). 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen 

Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. 
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För att minska risken att en byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras åt öster. Under förutsättning att villkoret följs bedömer
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför
inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer att uppföras på en plats som
redan är ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför
inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen 
anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från
strandskyddsbestämmelserna. 

Miljöförvaltningen bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen genom
befintlig bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja dispens. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 

Motivering till villkor 

För att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk som tomt och var 
allemansrätten råder ska tomtplatsen enligt anvisning i bilaga 2 markeras. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-11-22 
Situationsplan, 2021-11-22
Platsbesök, utfört 2021-12-15 

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 de anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § MB). 

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. 
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Datum Dnr 
2022-01-31 2021-3728 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för
2021. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta med tomt  plats  
3.  Ansökt sit uationsplans  
4.  Information om hur man överklagar nä     mndens  beslut  

Övriga bilagor 
5.  Fotodokumentation från pla  tsbesök  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Bredareds-Gravryd 1:52, dnr 2021-3728 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Bilaga 2. Beslutskarta med 
tomtplats 

Strandskyddslinje 

Tomtplats 

Tomtplats ska i öster 
markeras med staket, 
häck, mur eller 
motsvarande. 
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 har sökt   dispens för en br   ygga i Via  redssjön.  Ansökt br ygga är   ca 25  
meter lån g  och går ut  anför fast igheten Via red  8:84. I et  t beslu t om   
strandskyddsdispens  2019 ha r tomt platsen best ämts  till hela fast  igheten.  
anger fle ra särskilda sk  äl till   dispens.  Miljöförvaltningen an ser inte   att  någon av de    
omständigheter som får beakt   as  i pr övningen kan ut  göra särskilt   skäl för dispens.    

 är  heller  inte  i behov av en br    ygga. Dispens   kan där för inte   medges  för  
bryggan.  
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Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Datum 
2022-01-31 

Dnr 
2021-2409 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för brygga på    
fastigheten Viared 8:84, Borås     

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för brygga, enligt ansökan, på fastigheten Viared 8:84, 
Borås. 

Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att  ,  ska  betala  
7350 kro nor för ha  ndläggning av an  sökan.  

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning   

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se
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Ärendebeskrivning   

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en
brygga som är    ca 25   meter lån g  på fast igheten Via red 8: 84. An sökan om dispens    från  
strandskyddsbestämmelserna inkom den 15     juni 20 21. Ritning och karta ha    r bifogats  
ansökan.  

Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 9 augusti 2019 i samband med en
tidigare dispensansökan för nytt hus och komplementbyggnad besökt platsen. 
Tjänstepersoner har även besökt platsen i samband med ett klagomål under
sommaren 202 1. Klagomålet   ledde  inte  till  någon tills ynsåtgärd.   har  
2019 fått   dispens  för att   bygga et t nyt t hus på    fastigheten. Tomt platsen best ämdes  till 
hela fast igheten.   

Kommunicering 
Miljöförvaltningen har den 16 juli 2021 kommunicerat ett förslag på beslut i form av
en e-post och lämnat möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget eller en alternativ placering eller utformning på brygga i det fall det sökta
alternativet inte kan beviljas. har den 16 juli framfört att han vill fundera 
på hur han ska göra. Påminnelse har skickats ut i november 2021. 
Den  25  januari sk ickas et t  färdigskrivet  förslag  på beslu t ut   till  , i for  m  av  
tjänsteskrivelse  till nä mnd.  hade  inga sy npunkter på för  slaget.   

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Viaredsjön råder strandskydd inom 200 från strandlinjen, på land och i vatten.
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1.  nya bygg nader  uppföras,  
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt,  
3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller  
4.  åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter. 
(7 kap. 15    §  miljöbalken)  

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Motivering för beslut 

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 
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- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. 

- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och
behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk. 
Miljöförvaltningen konstaterar att  inte är beroende av en brygga för att 
ta sig till eller från sin fastighet. 

Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk. Bryggan skulle även ha en avhållande effekt på det
rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet. För att dispens ska beviljas 
krävs så starka skäl att de allmänna intressena, som strandskyddet syftar till att
tillgodose, får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en brygga. 
Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl att dispens
kan medges. 

Åtgärden innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för framtida
generationer. 

Strandskyddets syften är långsiktiga. Ett område som för tillfället verkar vara av
begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det 
enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser
sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till stränder för 
friluftsliv och djur- och växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 321 ff.). 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
bryggan. 

Av 7 kap 26 § MB följer att dispens får ges bara om det är förenligt med
strandskyddets syften. Paragrafen ger uttryck för en mycket restriktiv syn på 
möjligheterna till dispens även inom ramen för en intresseavväg. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte överensstämmer med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen. 

Sammantaget anser Miljöförvaltningen att bryggan, genom sin privatiserande effekt, 
allvarligt påverkar allmänhetens möjligheter att beträda och uppehålla sig i området.
Bryggan försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter. 
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Underlag till   beslut  
Ansökan inkom 2021-06-15 
Svar på kommunicering inkom 2021-07-15 

Avgift  
Avgiften för prövning av ansökan är 7 350 kronor, enligt en fast avgift för 2021. 

I eg enskap av den som är      sökande är     betalningsansvarig enligt   taxan.  
Faktura sk ickas ut   separat.   

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

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

Agneta Sander Elin Johnsson 
Förvaltningschef Avdelningschef 

Bilagor   
Bilagor till beslutet 

1.  Översiktskarta  
2.  Ansökt sit uationsplan och ritnin  g  
3.  Information om hur man överklagar       

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 



 

Bilaga 1 översiktskarta 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 
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Brygga på översiktsbild 

Förslag placering ny brygga 
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Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för nybyggnatio  n av  
bostadshus på fastigheten Vänga 1:23, Borås       

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus enligt ansökan, på fastigheten Vänga 
1:23, Borås. 

Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att  ,  ska  betala  
7350 kro nor för ha  ndläggning av an  sökan.  

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 och 18c§§ (strandskydd) 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § (avgifter) 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning   

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
bostadshus på fastigheten Vänga 1:23. Platsen för det planerade huset är på baksidan 
av en lada. En lada bedöms inte ha någon hemfridszon så som ett bostadshus har.
Den hemfridszon som bedöms finnas runt gården är inne på gårdsplanen och 
bedöms inte sträcka sig ut bakom ladan och komplementbyggnaden. 

Strandskyddets syften är långsiktiga. Ett område som för tillfället verkar vara av
begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det
enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se
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sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till stränder för
friluftsliv och djur- och växtliv. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
bostadshuset. 

Ärendebeskrivning   

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
bostadshus på fastigheten Vänga 1:23. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 oktober 2021. Ritning och karta har
bifogats ansökan. 

Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 15 december besökt platsen. Gården 
är en gammal gård med en stor gårdsplan. Den tänka placeringen av bostadshuset 
ligger bakom den stora ladan mellan ladan och grannens trädgård. Mellan gården och
Vänga damm som har strandskydd så är det idag en hästhage. På andra sidan gården 
går en bilväg. Gården gränsar även till Vänga kyrka och församlingshem. 

Kommunicering 

Miljöförvaltningen har den 26 januari kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 
möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. har 

framfört följande och Miljöförvaltningen har bemött synpunkterna: 
- Fel namn och person på foto från platsbesöket. 

o  Miljöförvaltningen ha r åtgärda t  felet  och ber om ursäkt     för 
missförståndet.  

- Det är svårt att ta sig till dammen via platsen för byggnation på grund av
terrängen. 

o  Miljöförvaltningen: Vid pr  övning av st  randskyddsdispenser sk a  inte 
hänsyn tas till    om det   är  svår te rräng.   

- Det ska sättas en bom vid infarten och platsen ska användas för upplag av ved
samt att det är ett sågverk som man behöver passera. Det är olämpligt att gå den 
vägen för att ta sig till dammen. 

o 
bebyggas på .  Den yt an bedöms i dagsläge   t  inte  vara  ianspråktagen på  
ett  sätt som gör att den saknar       betydelse  för  strandskyddets sy ften.  
Platsen är   tillgänglig  för  allmänheten och är    inte  ianspråktagen som  
tomtmark.   

Miljöförvaltningen: Den yta som prövas är den yta som huset ska 

- Det finns andra vägar som är mer lämpliga att gå om man som allmänhet vill ta 
sig till dammen. 

o  Miljöförvaltningen: Äve n  om det   finns an dra vägar för allmä   nheten att   
gå så är    strandskyddslagen en för  budslagstiftning me d en rest  riktiv 
prövning ut ifrån de   särskilda sk älen.   

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Vänga damm råder strandskydd inom 100 från strandlinjen, på land och i vatten. 
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Den  aktuella pla tsen ligge r ino m  strandskyddat omr åde.  Inom  detta omr åde  får inte  
1.  nya bygg nader  uppföras,   
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r 
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t  
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt,  
3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,  
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller 
4.  åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter.  
(7 kap. 15    §  miljöbalken)  

Strandskyddslagen är en förbudslagstiftning och prövningar mot den ska göras 
restriktivt. 

Vänga damm har varit strandskyddad med 100 meter sedan 1975, enligt beslut av
Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Motivering för beslut 

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 
- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för

strandskyddets syften. 

Platsen för det planerade huset är på baksidan av en lada. En lada bedöms inte ha 
någon hemfridszon så som ett bostadshus har. Den hemfridszon som bedöms finnas 
runt gården är inne på gårdsplanen och bedöms inte sträcka sig ut bakom ladan och
komplementbyggnaden. 

Strandskyddets syften är långsiktiga. Ett område som för tillfället verkar vara av
begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det 
enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser
sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till stränder för 
friluftsliv och djur- och växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 321 ff.). 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
bostadshuset. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § MB). 
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Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset inte överensstämmer med kraven på en
från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges 
i 3 och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen. 

Underlag till   beslut  
Ansökan 2021-12-19 
Ritningar 2022-01-18
Foton från platsbesöket 2021-12-15 

Avgift  
I eg enskap av den som är      sökande är   betalningsansvarig enligt   taxan.  
Faktura sk ickas ut   separat.   
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
1.  Översiktskarta  
2.  Flygfoto med   strandskyddslinje och an  sökt pla cering  
3.  Information om hur man överklagar       

Övriga bilagor 
4.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 21-12-15  
5.  Synpunkter från   sökanden med   karta inkomn a den 7 fe   bruari 202 2  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 



 

Bilaga 1 Översiktskarta 

Vänga 1:23 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 
rättsverkan 0 100 200 300m



 

Flygbild över gården 

Blå linje visar strandskyddslinjen 100 meter från Vänga damm. Röd markering visar ungefärlig 
placering av hus i ansökan om dispens. 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 
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Platsbesök 
Vid platsbesöket den 15 december 2021 närvarade Matilda Chocron, Linnea Åsedahl  

och sökanden  
 

Den planerade platsen för det nya bostadshuset är mellan ladan och grannens stuga. 
Carporten med släpet ska bort. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se


 

  

      

 
 

 

  
  

 
    

   
     

     
  

 
 

     
     

 
        

       

 
   

  
 

   
 

  
 

   
 

 
  

  
    

     
  

 
 

    
 

 
 
 
 

  
 

 
 

Petra Lennartsson 

Från: Miljöförvaltningen 
Skickat: den 21 januari 2022 08:35 
Till: 
Ämne: 

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

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

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. 
För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

Från: 

VB: Ärende 2021-3464 - ang begäran om komplettering 

Med Vänlig Hälsning 

Skickat: den 21 januari 2022 08:32 
Till: Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se> 
Ämne: Re: Ärende 2021-3464 - ang begäran om komplettering 

Hej , va bra . 

Någon alternativ placering av huset vill vi inte ansöka om. Anledningen är att dem vill bevara utformningen 
på gården. 

Det finns ingen dispens idag på växthuset.  Det har varit en byggnad samt en padock där tidigare som dem 
plockade bort och ersatte med ett växthus , dem visste inte att dispens krävdes. Dem har själva varit med 
och byggt vänga damm , har inte alltid varit strandskydd där. Sen om man kollar på strandskyddet så är det 
tveksamt om växthuset ligger innanför, går ju att mäta sig till :) 
Så krävs en dispens så måste vi givetvis ansöka om detta.  

Min mamma och hennes man  äger en del av gården, dem vill flytta dit men vill se till att
 kan bo kvar. 

Med Vänlig Hälsning 

1 

mailto:Miljoforvaltningen@boras.se
https://boras.se


>: 

-
-

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

miljoforvaltningen@boras.se 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer 
information hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

    
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

-------------------------

20 januari 2022, 16:50 centraleuropeisk normaltid, skrev 
Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se

Hej 

Kompletteringen är absolut ok utifrån ansökan ni skickat in.  

Jag hade två frågor till i min skrivelse. 

 Finns dispens för växthuset? Önskar ni söka dispens i efterhand? 
 Önskar ni söka för en alternativ placering av huset? 

Med vänliga hälsningar 

mailto:miljoforvaltningen@boras.se
https://boras.se
mailto:Miljoforvaltningen@boras.se


 

 

    
   

  

  

    

  
  

    
  

  
   

 
                                                                                                       

   
  

 
                          

    
   

   
 

 
                                                                     

  
  

      
                                                      

 
  

  
 

 

Vänga 11/2 2022 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 

Då vi båda som bor på fastigheten Vänga Stommen 1:23 har genom sonen 
 tagit del av det förslag till beslut som ni skickat. 

Det påverkar oss i allra högsta grad som ni säkert förstår. 

Så därför vill vi gärna yttra oss i ärendet. 

Den fina miljö som finns runt Vänga Damm har vi själva varit med att skapa. 

I Vänga hembygdsförenings regi och med Leader+medel rensades dammen 
från nästan total igenväxt. Vi upplät då vår mark för upplägg av dyngmassorna. 
Hela tiden vi ägt marken har vi med betande djur (kor och hästar) hållit marken 
öppen. Nu känns det som vi blir bestraffade för det. Ni talar om hemfridszon, 
alla ekonomibyggnader är väl samlade runt gårdscentra, det är ca 30 meter 
från boningshuset till bortre delen av ladugården. Att inte det hör till 
hemfridszonen finner vi mycket underligt! Vi hävdar bestämt att hela tomten är 
hemfridszon. 
Påståendet att det tänkta huset skulle påverka allmänheten tillträde till 
dammen är häpnadsväckande, den allmänhet vi inte sett skymten av under 
våra 27år här på denna sida av dammen. Om någon mot förmodan skulle vilja 
gå ner på vår sida av dammen och doppa fötterna i det bruna humusrika 
vattnet så finns det en mycket enklare väg utmed kyrkomuren mellan Kyrkan 
och Församlingshemmet, dessutom har vi ordnat så dom kan gå igenom 
stänget via en ”grind”.  På andra sidan dammen, vid det gamla sågverket, ser vi 
ganska ofta folk som fiskar och där finns även möjlighet att komma ner med bil 
och exempelvis sätta en kanot i vattnet. Det finns alltså stora möjligheter att 
komma till dammen utan att gå bakom vår ladugård. Dessutom är det ganska 
sur mark och man kommer inte torrskodd till dammen. 
Så skriver ni att det blir menlig för mark och vatten, det blir väl samma sak om 
vilken sida om den tänkta linjen huset ligger. Avrinningsområdet för hela Vänga 
by är ju Säveån. Det tänkta huset kopplas in på befintlig vattenbrunn och av 
Kommunen godkänt avlopp, vilket är godkänt för fem personer. 
Vi har även talat med närmsta granne som inte har några som helst 
invändningar mot tänkt byggnation. Det verkar som det här har blivit en 
principsak bara för att vår tomt råkar ligga några meter på fel sida av en tänkt 
linje. 



 

 

  
                                                                                              

  

 
  

     

                                                                                               
 

 
    

   

  
 

    
 

  
 

 

 

 

    

                     

                                        

SAMMANFATTNINGSVIS 

Vi hävdar att hela tomten med bostadshus och ekonomibyggnader hör till 
hemfridszonen. 
Maskinhallen vid södra utfarten används flitigt i och med att vi har ett liter 
sågverk där. 

Tillgängligheten till dammen kommer inte att påverkas så att det skall vara 
något skäl till att avslå dispensen. Visar med bilder en mycket bättre väg till 
dammen, där det även finns en ingång genom elstängslet. 

Strandskyddets syften är långsiktiga:      
Generationsboendet genererar långsiktighet och att betesmarken även 
fortsättningsvis hålls i hävd. Betesdjur är en förutsättning för att vissa växter 
skall trivas och hålla markerna öppna, det kommer inte att påverkas av att det 
blir ett bostadshus på befintlig tomt 

Hur kan ni påstå att huset inte överensstämmer med kraven på lämplig 
hushållning på mark och vattenresurserna är för oss en gåta. Med den 
skrivningen menar ni alltså att det överhuvudtaget inte ur miljösynpunkt är 
tillåtet med nybyggnation i Vänga??? 

Då vi båda är i 70-årsåldern så blir det här ett generationsboende, vår chans att 
få överlåta dom tyngre sysslorna som finns i Jord & Skogsbruk och 
förhoppningsvis kunna bo kvar här lite längre tid. 

Med vänlig hälsning 

Vänga Stommen Norra 1, 513 92 Fristad 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(5) 
Datum  
2022-02-10  

Dnr  
2021-2594  

Sammanfattning   

Matilda Chocron, 033-35 30 13 

Miljö- och konsumentnämnden 

matilda.chocron@boras.se 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för nytt bostadshus på     
fastigheten Mölarp 1:13    

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus, på fastigheten Mölarp 1:13, Borås. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 och 18c§§ (strandskydd) 

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
bostadshus på 180 kvadratmeter på fastigheten Mölarp 1:13. Platsen ligger precis
granne med Mölarps naturreservat vid Mölarps kvarn. Platsen för tomten är intill 
grusvägen, bakom en lada, på en yta som idag består av klippt gräsmatta, en bevuxen
jordhög och en kantzon mot åkermarken. I det GIS-skikt som Länsstyrelsen gjort ser 
det ut som om det inte råder strandskydd på platsen. Länsstyrelsen hänvisar dock till
att det är kommunen som avgör var det generella strandskyddet råder eftersom kartan 
inte är något beslut. Miljöförvaltningen har inledningsvis att ta ställning till om
strandskydd råder på platsen. Miljöförvaltningen gör bedömningen att platsen 
omfattas av strandskydd på den grund att även den norra åfåran utgör Viskan.
För det fall den norra åfåran ändå anses utgöra ett annat vattendrag än Viskan menar 
Miljöförvaltningen att vattendraget sedan den 30 juni 1999 omfattas av strandskydd.
Detta med anledning av att Länsstyrelsen inte genomfört den omprövning som 
föreskrivs i 11 § lag om införande av miljöbalken och att beslutet 11.123-932-75 från
1975 med tillhörande förteckning därmed upphävdes den 30 juni 1999. 
Miljöförvaltningen gör sedan bedömningen att inget av de särskilda skäl som får
användas är tillämpbart på den aktuella platsen. En dispens kan därför inte beviljas. 

Ärendebeskrivning   

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
bostadshus på 180 kvadratmeter på fastigheten Mölarp 1:13. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 6 juli 2021. Karta har bifogats ansökan. 

hade först sökt förhandsbesked för sitt hus och i den processen 
uppmärksammades inte att platsen ligger inom strandskyddat område eftersom det 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se
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inte framgick av Länsstyrelsens karta att även den norra åfåran förbi Mölarp var
Viskan. Kartan är dock inget beslut utan bara Länsstyrelsens tolkning av vad som 
gäller, den kan också vara felritad. När sedan sökte fastighetsreglering
för att stycka av fastigheten uppmärksammade Lantmäteriet att platsen ligger inom 
strandskyddat område. Lantmäteriet får inte avstycka inom strandskyddat område om
den planerade åtgärden kan strida mot bestämmelserna om strandskydd i miljöbalken. 

Länsstyrelsen har i fråga om detta ärende (se bilaga 4) svarat att det är upp till
kommunen att i sin handläggning komma fram till om strandskydd råder på platsen 
eller inte, men att de bedömer att den norra åfåran som är närmast Mölarp 1:13 utgör
en del av Viskan. Länsstyrelsen har dock i ett tidigare ärende 521-20399-2013 sagt 
tvärtemot, att fastigheten inte omfattas av strandskydd. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 september besökt platsen. Platsen 
ligger precis granne med Mölarps naturreservat vid Mölarps kvarn. Platsen för tomten 
är intill grusvägen, bakom en lada, på en yta som idag består av klippt gräsmatta, en 
bevuxen jordhög och en kantzon mot åkermarken. 

Under ärendets handläggningstid har Länsstyrelsen ritat om sin karta, som nu också 
syns i kommunens GIS-system, så att det syns att både Viskans norra och södra åfåra
har strandskydd om 100 meter. 

I handläggningen har även Miljöförvaltningens jurist deltagit. 

Kommunicering 

Miljöförvaltningen har den 7 oktober kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat
sökanden möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Sökanden meddelade 
att han ville vänta och fundera. I januari 2022 meddelas sökanden att ärendet måste
komma till beslut. Sökanden har inte tillfört något nytt i ärendet. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   

Rättsliga utgångspunkter 
Av 7 kap. 13 § miljöbalken (MB) framgår att strandskydd gäller vid havet, insjöar och
vattendrag och att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap. 14 § MB omfattar det generella 
strandskyddet land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen. 

Av 7 kap. 15 § MB framgår att nya byggnader inte får uppföras inom
strandskyddsområde. Byggnader eller byggnaders användning får inte ändras eller 
andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Vidare får inte 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar, och åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter får inte vidtas. 
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Enligt 7 kap. 18 b § MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
7 kap. 15 § MB om det finns särskilda skäl. Förutsättningen för att kunna ge dispens 
är att något av de särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpliga
eller att 7 kap. 18 d § MB är tillämplig och att åtgärden inte motverkar syftet med 
strandskyddsbestämmelserna. 

Enligt 7 kap. 25 § MB får en inskränkning i en enskilds rätt att använda mark eller
vatten som grundas på skyddsbestämmelser i 7 kap. MB inte gå längre än vad som 
krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att en
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen ska göras i ärenden om 
strandskyddsdispens. 

Miljöbalken trädde i kraft 1999. Innan dess reglerades strandskyddet i den nu
upphävda naturvårdslagen. Före den 1 juli 1994 var syftet med strandskyddet enbart 
att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Från och
med den 1 juli 1994 syftar strandskyddet även till att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. 

Länsstyrelsen hade med stöd av 15 § andra stycket första meningen i den numera
upphävda naturvårdslagen, enligt dess lydelse före 1 juli 1994, möjlighet att upphäva 
strandskyddet inom områden som uppenbart saknade betydelse för bad- och
friluftsliv. Länsstyrelsen förordnade 1975 i beslut 11.123-932-75 med tillhörande
förteckning vilka sjöar och vattendrag i Älvsborgs län som skulle omfattas av
strandskydd. Viskan var ett av de vattendrag som enligt beslutet omfattades av 
strandskydd. Sjöar och vattendrag som inte återfanns i listan skulle inte omfattas av
strandskydd. 

Av 11 § lag om införande av miljöbalken framgår att förordnanden om undantag från 
strandskydd som har meddelats enligt 15 § andra stycket första meningen
naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 juli 1994 ska omprövas med tillämpning av 7 
kap. 13 § miljöbalken senast den 30 juni 1999. Har ett förordnande inte omprövats
innan dess, upphör förordnandet att gälla. Bestämmelsen innebär att Länsstyrelsernas 
förordnanden om upphävande av strandskydd skulle omprövas i förhållande till det
nytillkomna syftet med strandskyddet; att bevara goda livsvillkor på land och i vatten 
för djur- och växtlivet. 

Den 9 juli 1999 beslutade Länsstyrelsen att de från strandskydd tidigare undantagna
områdena i beslut 11.123-932-75 med tillhörande förteckning tills vidare skulle 
fortsätta att vara undantagna från strandskydd. Av beslutet framgår att omprövning i
enlighet med 11 § lag om införande av miljöbalken inte skett, utan att omprövningen 
vid tiden för beslutet pågick och beräknades vara klar år 2000. Någon omprövning
har inte blivit klar. Miljöförvaltningen menar att detta innebär att beslutet 11.123-932-
75 från 1975 med tillhörande företeckning har upphört att gälla och att strandskydd
därmed råder vid samtliga vattendrag inom Borås. 

Enligt 3 kap. 1 § MB ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. Enligt 3 kap. 6 § MB ska områden som är av riksintresse
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
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Skäl för beslutet 

Råder strandskydd på platsen?
Miljöförvaltningen har inledningsvis att ta ställning till om strandskydd råder på 
platsen. Det kan konstateras att Viskan rinner förbi fastigheten Mölarp 1:13 och delar
sig i två fåror ungefär 400 meter ostnordost om fastigheten. De två fårorna 
sammanströmmar sedan ungefär 300 meter söder om fastigheten. Den södra åfåran
rinner ungefär 200 meter från fastigheten medan den norra åfåran rinner ungefär 50 
meter från fastigheten. Den norra åfåran, som är drygt 400 meter lång och som
sammanströmmar med den södra åfåran i båda ändar, framstår som ett biflöde 
tillhörande Viskan och inte som ett eget vattendrag. Miljöförvaltningens uppfattning
är därför att inte enbart den södra åfåran, utan även den norra, utgör Viskan. 
Miljöförvaltningen noterade att endast den södra åfåran omfattades av strandskydd
enligt Länsstyrelsens karta. Kartan är dock inte ett beslut utan bara Länsstyrelsens 
tolkning och har således begränsad betydelse för Miljöförvaltningens bedömning i
ärendet. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att platsen omfattas av strandskydd på den 
grund att den norra åfåran utgör Viskan. Viskan omfattas av strandskydd enligt 7 kap.
13 § MB och har aldrig undantagits från strandskydd i beslut av Länsstyrelsen. För det 
fall den norra åfåran ändå anses utgöra ett annat vattendrag än Viskan menar
Miljöförvaltningen att vattendraget sedan den 30 juni 1999 omfattas av strandskydd. 
Detta med anledning av att Länsstyrelsen inte genomfört den omprövning som
föreskrivs i 11 § lag om införande av miljöbalken och att beslutet 11.123-932-75 från 
1975 med tillhörande förteckning därmed upphävdes den 30 juni 1999. 

Eftersom strandskydd råder på platsen ska miljöförvaltningen i enlighet med Stefan
Gillbergs ansökan pröva om dispens från strandskyddsbestämmelserna kan beviljas. 

Kan strandskyddsdispens beviljas? 
För att bedöma om strandskyddsdispens kan beviljas ska Miljöförvaltningen
inledningsvis pröva om någon av de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § MB 
föreligger, eller om bestämmelsen i 7 kap. 18 d § MB är tillämplig. Det kan först
konstateras att bestämmelsen i 7 kap. 18 d § MB inte är tillämplig i det aktuella 
ärendet. 

Som särskilda skäl för dispens har sökanden angett att platsen
1.  redan tagit s i an  språk på et  t  sätt  som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften (7   kap. 18   c  § för sta st ycket  p. 1 MB),    och  
2.  genom en väg,    järnväg,  bebyggelse,  verksamhet elle r an nan explo atering  är  väl  

avskild  från omr ådet nä rmast st randlinjen (7   kap. 18   c  § för sta st ycket  p. 2 MB.    

Första punkte n 
Att ett område redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften har i praxis tolkats som att sökanden måste kunna visa att
området inte är allemansrättsligt tillgängligt och att privatiseringen av området skett 
på ett lagligt sätt. I regeringens proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen 
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av landsbygden anges att mark som tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften ofta utgörs av etablerade tomtplatser runt 
bostadshus. 

Vid platsbesök konstateras att platsen delvis utgörs av klippt gräsmatta och att det
finns en kantzon mot en åker. Platsen är belägen delvis bredvid och delvis bakom en 
lada samt intill en grusväg. Miljöförvaltningen bedömer att platsen inte utgör en
etablerad tomtplats och att området således är allemansrättsligt tillgängligt. Det är 
därmed inte möjligt att ge dispens med hänvisning till 7 kap. 18 § första stycket p. 1
MB. 

Andra punkte n 
För att en plats genom en väg ska anses vara väl avskild från området närmast 
strandlinjen krävs enligt praxis att det är fråga om en väg av större beskaffenhet som
medför att området vid en objektiv bedömning anses svåråtkomligt. 

Den väg som sökanden hänvisar till är en liten grusväg med endast lokal betydelse. 
Miljöförvaltningen bedömer att vägen inte har en sådan avskiljande effekt att den
aktuella platsen kan anses som väl avskild från strandlinjen. Det är därmed inte 
möjligt att ge dispens med hänvisning till 7 kap. 18 § första stycket p. 2 MB. 

Intresseprövning 
Miljöförvaltningen ska även pröva om dispens kan ges med tillämpning av 7 kap. 25 § 
MB. Därvid ska intresse av att bygga ett bostadshus på fastigheten
vägas mot det allmänna intresset av att upprätthålla strandskyddet. Enligt praxis är 
utgångspunkten för den proportionalitetsbedömning som ska göras inom ramen för
intresseavvägningen att det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig tillgång till 
strandområden för friluftsliv och områden med goda livsvillkor för djur- och växtliv
är mycket starkt. Det har även framhållits att den allemansrättsliga tillgången till 
naturen, precis som egendomsskyddet, är grundlagsfäst i 2 kap. 15 § regeringsformen.
Vidare ska det, enligt praxis, vid avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen 
beaktas att strandskyddet inte avser att inskränka pågående markanvändning utan att
bevara strandområden som fortfarande är orörda (se t.ex. MÖD 4793-19). 

Med beaktande av ovanstående bedömer Miljöförvaltningen att det allmänna intresset 
som strandskyddet representerar väger tyngre än Stefan Gillbergs intresse av att
uppföra ett bostadshus på platsen. 

Hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 kap. MB 
Platsen utgör riksintresse för naturvård och ska därmed enligt 3 kap. 6 § MB skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Länsstyrelsen har 
tidigare gjort bedömningen att avstyckning av nya tomter i området inte strider mot
riksintresset för naturvård. Miljöförvaltningen bedömer att uppförande av ett 
bostadshus på platsen inte påtagligt skulle skada naturmiljön som den ser ut idag och
delar således Länsstyrelsens bedömning. Som beskrivits ovan är det dock inte möjligt 
att bygga ett bostadshus på fastigheten med hänvisning till bestämmelserna om
strandskydd. 

Underlag till   beslut  
- Ansökan om strandskyddsdispens 2021-07-06 
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- Miljöbalk (1998:808), 
- Lag (1998:811) om införande av Miljöbalken, 
- Nya strandskyddsförordnanden inom Älvsborgs län, 1975-06-16 (Lst dnr. 11.123-

932-75), och 
- Förlängning av förordnande om undantag från strandskyddsbestämmelserna i före

detta Älvsborgs och Skaraborgs län 1999-07-49 (Lst dnr. 231-27931-99). 

Avgift  
Miljöförvaltningen eftersänker avgiften i detta ärende på grund av att sökanden själv
inte har kunnat hitta den information gällande strandskyddets utbredning som 
behövdes för att kunna avgöra om platsen var möjlig att bebygga. 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
Bilagor till beslutet 

1.  Information om hur man överklagar nä     mndens beslu t  

Övriga bilagor 
2.  Översiktskarta  
3.  Ansökt sit uationsplan  
4.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 21-09-17  
5.  Länsstyrelsens sv ar an gående st randskydd, juni 20  21  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1 Översiktskarta 

2021-2594 Mölarp 1:13 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 
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Datum Dnr 
[UpprättatDatum] [ÄrendeNummer] 

Platsbesök Mölarp 1:13 2021-09-17 

Närvarade vid platsbesöket, Matilda Chocron, Anna Karslsson, Anna Lidskog 

Ytan som ansökan gäller är kantzonen till vänster i bild samt marken fram till 
husvagnen. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se


  

 

  

 

Från: 

Till: 

Från: 

Till: 

Skickat: den 28 juni 2021 14:35 

Ämne: VB: Förfrågan om strandskydd avseende Borås Mölarp 1:13 

Hej! 

Vad tror du om detta? (Se svar nedan) 
Ska vi hänvisa fastighetsägaren till att ansöka om en strandskyddsdispens för ny bebyggelse? 

Mvh 
Dan 

Skickat: den 28 juni 2021 11:59 
> 

Ämne: Sv: Förfrågan om strandskydd avseende Borås Mölarp 1:13 

Hej igen , 

Jag förstår. Då var det mer komplicerat. 

Det första man ska ha i åtanke är att vid ett vattendrag (bland annat) är huvudregeln att 
generellt strandskydd (100 meter) gäller enligt lag. Det är alltså inte ifråga om några 
beslutskartor (även om en strandskyddsgräns ibland kan härledas genom andra beslutskartor 
såsom en planområdesgräns) . Det generella strandskyddet i Länsstyrelsens informationskarta är 
således endast en illustration. I vissa fall är illustrationen felaktig eller läget komplicerat. 

Miljöbalken och plan- och bygglagen gäller samtidigt och parallellt. Bara kommunen kan svara på 
frågor om sitt beslut om förhandsbesked. Om Länsstyrelsen har yttrat sig över förhandsbeskedet 
så är det bara ett yttrande. Även om remissen skulle ha avsett frågan om strandskydd så kan 
givetvis inte ett yttrande som ju sker enligt förvaltningslagen, få som konsekvens att en lag 
åsidosätts. 

Vänligen 

Naturvårdshandläggare 
Naturavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
462 30 VÄNERSBORG 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland


 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

För en effektiv hantering av ditt ärende: 
- Använd i första hand vår e-tjänst för att komplettera ditt ärende. Då får du omedelbart en 
bekräftelse på att vi mottagit din komplettering. I e-tjänsten kan du bifoga filer i storlek upp till 
64 MB. 
- Använd i andra hand e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge det specifika 
ärendets diarienummer eller skriv vad ärendet gäller. 
 

Från: 
Skickat: den 28 juni 2021 11:30 
Till: 
Ämne: SV: Förfrågan om strandskydd avseende Borås Mölarp 1:13 

Hej! 

Tack för beskedet. 
Frågan är då hur vi ska se på det meddelade förhandsbekedet (se bilagd fil), 
i vilket tycks ingå i förutsättningarna att fastigheten inte omfattas av strandskydd 
enligt vilket länsstyrelsen yttrat sig, utan erinran? 
Enligt länsstyrelsens egen kartredovisning berörs ju inte Mölarp 1:13 av strandskyddet. 

Mvh 

Vänligen 

Från: 
Skickat: den 28 juni 2021 10:23 
Till: 
Ämne: Sv: Förfrågan om strandskydd avseende Borås Mölarp 1:13 

Hej 

Som jag förstår beslutet från 1975 så råder generellt strandskydd inom hundra meter från 
Viskan. Det står inte närmare angivet vad som rent fysiskt utgör Viskan. Det är antagligen djärvt 
att anta att strandskydd inte råder invid det norra biflödet. Det är av allt att döma ett naturligt 
vattendrag. Min bedömning är således att strandskydd råder även kring norra biflödet och att 
aktuell fastighet berörs av strandskydd. 

Naturvårdshandläggare 
Naturavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

_____________________________ 

462 30 VÄNERSBORG 

- Använd i andra hand e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge det specifika 
ärendets diarienummer eller skriv vad ärendet gäller. 

Till: 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

För en effektiv hantering av ditt ärende: 
- Använd i första hand vår e-tjänst för att komplettera ditt ärende. Då får du omedelbart en 
bekräftelse på att vi mottagit din komplettering. I e-tjänsten kan du bifoga filer i storlek upp till 
64 MB. 

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 28 juni 2021 08:19 

Ämne: VB: Förfrågan om strandskydd avseende Borås Mölarp 1:13 

Hej, 

Vidaresänder detta mailet till dig. 

Om detta skall diarieföras vänligen ange väs-kod, ärendetyp och handläggare och 
vidarebefordra tillbaka till vastragotaland@lansstyrelsen.se för åtgärd. 

Tack för hjälpen! 

Vänlig hälsning 

Ärendeserviceenheten 

Från: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Skickat: den 21 juni 2021 16:48 
Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Förfrågan om strandskydd avseende Borås Mölarp 1:13 

Hej! 

Frågan är om fastigheten Borås Mölarp 1:13 berörs av strandskyddsbestämmelserna? 
Se nedanstående skriftväxling. 

Mvh 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Från: 

Till: 

Webbplats: boras.se 

Från: 

Till: 

Förrättningslantmätare 
KLM Borås 

Skickat: den 21 juni 2021 16:02 

Ämne: SV: Strandskydd? Mölarp 1:13 

Det får egentligen Länsstyrelsen avgöra tror jag. 

Av det mycket märkliga beslutet 1999 som är bifogat så hänvisas till den lista som är till beslutet 
1975. Se bifogad lista. Där står att Viskan har strandskydd. Vad man menar med sidofåror har 
inte specificerats. 

Det står att ett nytt beslut skulle tas, det gjorde det aldrig. Så Lst får helt enkelt svara på frågan 
om sidofåran har strandskydd eller ej, jag vet inte. 

Med Vänlig Hälsning 

Kommunbiolog, Miljöstrategiska avdelningen 
--------------------------------------------------------------------
Borås Stad - Miljöförvaltningen 
Besöksadress: Stora Brogatan 45 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 

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

Skickat: den 21 juni 2021 11:58 

Ämne: Strandskydd? Mölarp 1:13 

Hej! 

Vi har fått in en ansökan om avstyckning från Mölarp 1:13. 
På fastigheten har nyligen meddelats ett förhandsbesked för ny bostad. 
I förhandsbeskedet framgår att miljöförvaltningen inte haft någon erinran 
och att fastigheten inte omfattas av strandskydd. 
Men är det verkligen så att fåran förbi kvarnen, som ju måste ha funnits i 
evigheter, inte är strandskyddad? 

Mvh 
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Datum 
2022-02-04 

Dnr 
2021-3878 

ÄrendeHandläggare], 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för bostadshus, förråd    
och bastu på fastigheten Tärby-Ön 1:11 (Tärby Västra        
Marsjön 20), Borås    

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, med måtten 10 x 5,5 meter, förråd, med måtten 3 x 5 meter, samt bastu,
med måtten 3,1 x 3,1, på fastigheten Tärby-Ön 1:11 (Tärby Västra Marsjön 20) vid
Marsjön, Borås. 

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt. 

Villkor 
1.  Tomtgränsen sk a  åt väst , sy d och öst,    enligt  bilaga 3, mar  keras  med st aket,  

häck,  mur elle r motsv arande.  

Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att   ska  betala  
7 50 6   kronor för ha  ndläggning av an  sökan.   

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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Datum Dnr 
2022-02-04 2021-3878 

Sammanfattning   

Ärendebeskrivning   

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta befintligt
bostadshus med ett nytt på fastigheten Tärby-Ön 1:11 (Tärby Västra Marsjön 20), 
Borås. Vid platsbesök noterade Miljöförvaltningen två komplementbyggnader på
arrendetomten som saknar dispens. Dessa har därför inkluderats i ansökan. 
Miljöförvaltningen bedömer att samtliga byggnader är uppförda eller kommer att
uppföras på en plats som redan har tagits i anspråk. För att minska risken att 
byggnader i utkanten av tomten utökar den upplevda hemfridszonen, samt för att
säkerställa passage utmed stranden, finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras åt väst, ost och syd. Under
förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna föreligger. 

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta befintligt
bostadshus med ett nytt på fastigheten Tärby-Ön 1:11 (Tärby Västra Marsjön 20),
Borås. Huset kommer uppföras på samma plats som det gamla huset, ha motsvarande 
storlek men höjas upp 1 meter. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 december 2021. Ritning och karta har 
bifogats ansökan. 

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 19 januari 2022 besökt platsen. Platsen 
utgörs av en arrendetomt. På tomten finns tre byggnader; ett bostadshus, ett förråd
och en bastu. Bostadshuset har i två etapper byggts ut med uterum/altan. Enligt 
Miljöförvaltningens kännedom saknar både tillbyggnationer och
komplementbyggnader strandskyddsdispens. Norr om platsen finns en annan 
ianspråktagen arrendetomt, i syd och ost gränsar platsen till naturmark och i väst mot
Marsjön. En upptrampad stig finns söderut, utmed stranden. 

Då inte kunnat uppvisa någon dispens för komplementbyggnaderna har
dispens sökts i efterhand. har även meddelat att befintligt förråd kommer 
att rivas och ersättas med ett nytt på 3 x 5 meter. Byggnaden kommer inte ha några
fönster eller dörrar åt öst. 

Miljöförvaltningen har den 3 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och
lämnat möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 
har den 4 februari, via telefon, meddelat att han inte har några synpunkter på
förslaget. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Marsjön råder strandskydd inom 200 från strandlinjen, på land och i vatten.
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1.  nya bygg nader  uppföras,  
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt,  
3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller  
4.  åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter. 
(7 kap. 15    §  miljöbalken)  
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Datum Dnr 
2022-02-04 2021-3878 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Mellan strandlinjen och byggnaderna, eller anläggningarna, ska det lämnas en fri 
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta
gäller inte i de fall som byggnadernas eller anläggningarnas funktion gör det omöjligt. 
I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. (7 kap. 18 f § MB) 

Motivering för beslu  t  
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Miljöförvaltningen konstaterar att det funnits ett fritidshus på platsen sedan 
strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Huset var dock betydligt mindre och har
sedan dess byggts ut i etapper med uterum/altan. Enligt äldre flygfoto har platsen 
tidigare varit betydligt mer trädklädd, se bilaga 2. Idag utgörs den av klippt gräsmatta. 

Miljöförvaltningen bedömer att bostadshus, förråd och bastu kommer att uppföras på 
en plats som redan har tagits i anspråk. Miljöförvaltningen finner det skäligt att förena
beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras åt väst, ost och syd. Detta för att 
minska risken att byggnader i utkanten av tomten utökar den upplevda
hemfridszonen och säkerställa fri passage utmed stranden. Under förutsättning att 
villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaderna inte kommer att utöka det
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för 
allmänheten kommer därför inte tas i anspråk genom att de planerade byggnaderna
uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda 
skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna överensstämmer med gällande
översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som 
anges i 3 och 4 kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-12-03 
Komplettering med fasadritning, 2021-12-15
Komplettering gällande komplementbyggnader 2022-01-24 samt 2022-02-02 
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Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

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 de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten det vill säga en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som 
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § MB). 

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 en ny byggnad. Även
ändring av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Datum Dnr 
2022-02-04 2021-3878 

Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Flygfoto från   1972-1977  
3.  Beslutskarta med   tomtplats  
4.  Förtydligande  av tomt plats  
5.  Information om hur man överklagar       

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges  

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Tärby-Ön 1:11 
Dnr 2021-3878 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

-

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 

Bilaga 2. Flygfoto från 1972
1977 

Röd cirkel markerar den aktuella arrendetomten 
Tärby-Ön 1:11 
Dnr 2021-3878 



Förråd 3 x 5 meter

Bastu 3,1 x 3,1 meter

Bostadshus 10 x 
5,5 meter

Röd linje markerar 
tomten. Utmed gul 
streckad linjen ska 
tomtgränsen 
markeras med 
staket, häck, mur 
eller motsvarande

 

Bilaga 3. Beslutskarta 

Tärby-Ön 1:11 
Dnr 2021-3878 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 
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Datum Dnr 
2022-01-20 2021-3878 

Tjänsteanteckning 
Foto från platsbesök på fastigheten Tärby-Ön 1:11 (del av) den 19 januari 2022. 
Röd linje markerar tomtgräns. 

Figur 1. På fastigheten finns tre byggnader. Ett fritidshus och två komplementbyggnader/gäststugor. Foto från infartsvägen, åt 
sydväst. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum  
2022-02-11  

Dnr  
2021-916  

ÄrendeHandläggare], 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för fritidshus    på 
fastigheten Viared 16:51    

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
fritidshus, med en byggnadsarea på högst 40 kvadratmeter och en byggnadshöjd på 3 
meter, enligt alternativ 5 och 6 i komplettering inkommen 2021-07-22 (bilaga 6) och
förtydligad 2021-10-06 (bilaga 7) på fastigheten Viared 16:51 vid Bosjön, Borås. 

Endast det område som markerats på bifogad karta (bilaga 2), och förtydligats på 
foton (bilaga 3) får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 
1.  Tomtplatsen sk a  längs alla   sidor mar keras  med  staket, mur, hä  ck elle r 

motsvarande som ty  dliggör vad som är     privat  område.  

2.  Byggnaden sk a  ha den ut  formning med   fönsterplacering  som an ges  i alte rnativ 
5 elle r  6.   

3.  Huset sk a  byggas  enligt  den met od som är    beskriven i an  sökan.  Huset sk a 
byggas  på  plintar  utan grä vning.   

4.  Väggar  på kommande bygg  nad,  om de   utgör  tomtplatsens  gräns, får    inte  ha  
fönster som upptar mer än 35       cm  i hö jd  av vägge n och inga dör   rar.   

5.  Byggnaden sk a  placeras ino m  gulmarkerat omr åde  i bila ga 2.   

Miljö- och konsumentnämnden avslår förslag 1-4 i komplettering inkommen 2021-
07-22, daterad 2021-07-19, bilaga 6. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se
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Datum Dnr 
2021-02-11 2021-916 

Sammanfattning   
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett

fritidshus på fastigheten Viared 16:51. ansöker om 6 olika förslag till 
ersättningsbyggnad. Byggnaderna skiljer sig åt i storlek, höjd och fönsteryta. 

På ön finns idag en mycket liten badstuga. Stugan och den stensättning som är runt
den upptar en liten och mycket begränsad yta som idag är att betrakta som 
ianspråktagen på ett sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Beviljad dispens för alternativ 5-6 
Miljöförvaltningen bedömer att en stuga med en byggnadsarea på högst 40
kvadratmeter och enligt ritning för alternativ 5 och 6 går att placera inom den yta som 
redan är ianspråktagen utan att den privata zonen runt byggnaden utökas mer än
marginellt. 

Nekad dispens för alternativ 1-4
Miljöförvaltningen bedömer att förslag 1-4 skulle utöka den privata zonen mer än 
marginellt. Förslag 1-4 upptar en dubbelt så stor yta på marken jämfört med
nuvarande byggnad och några av alternativen är högre i nockhöjd, samt har större 
fönsteryta. 

Det större huset innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för
framtida generationer. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter 
som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför
inte medges för alternativ 1-4. 

strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 mars 2021. Ritning och karta har bifogats
ansökan. I april 2021 kommunicerades förslag till beslut på ansökan, och förslaget 
innebar då avslag på ansökan om dispens. 

Sökanden har den 17 maj 2021 skickat in synpunkter på förslaget, kompletterat med
totalt 5 alternativa förslag samt även kommenterat den dom som ärendet jämförts 
med. 

Sökanden menar att hemfridszonen sträcker sig bort till utedasset och rundar det ner
till stranden i nordväst. Miljöförvaltningen delar inte den uppfattningen baserat på 
praxis om vad som anses vara ianspråktaget och vad för mark som anses sakna
betydelse för strandskyddets syften. Naturmark anses ha betydelse för strandskyddets 
syften och små byggnader med små fönster har en mycket begränsad privat zon. Ett
utedass har i sig självt oftast inte någon hemfridszon, och inte heller i detta fall 
bedöms utedasset ha någon hemfridszon. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 (i ett tidigare ärende) samt den 
17 juni 2021 besökt platsen. Fastigheten Viared 16:51 är en liten ö på ca 2´700
kvadratmeter i Bosjön. På ön ligger idag en liten badstuga på ca 26 kvadratmeter. 

Ärendebeskrivning   
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Runt stugan finns en liten öppen yta som delvis är uppbyggd av stenar i kanterna mot
den branta klippstranden ner i sjön. Det finns även ett utedass ca 20 meter från
stugan. Ön är mestadels bevuxen med tall men det växer även lite lövträd. Ön är
mycket stenig och klippig. 2018 beviljades en strandskyddsdispens för en brygga på 
ön eftersom det inte går att ta sig till ön på annat sätt än med båt. 

2021-06-28, efter platsbesöket, kommunicerade Miljöförvaltningen förslaget på 
tomtplats till sökanden samt en begäran om komplettering av husens placering på
tomtplatsen. 

Den 22 juli 2021 inkom sökanden med en komplettering, som ersätter tidigare
komplettering från i maj. Kompletteringen innehöll ytterligare alternativ på 
byggnation. 6 olika förslag angavs i den ordning som sökanden önskar att bygga.
Förslagen skiljer sig framförallt åt i storlek och höjd samt fönsteryta. Arean varierar 
mellan 54 till 35 kvadratmeter. Sökanden hade synpunkter på hur tomtplatsen ritats ut
på fotona. Miljöförvaltningen justerar tomtplatsen i ena hörnet då det bedöms ha 
blivit en lite för snäv linje inritad på fotot. 

I september 2021 uppdagades att ritningarna i förhållande till tomtplatsen som 
sökanden skickat in inte är skalenliga. Den byggnad som uppges vara 40 kvadratmeter
i boarea, har ritats för liten och den andra jämförelsen med den byggnad som ska vara 
54 kvadratmeter i byggnadsarea har ritats för stor. 

6 oktober 2021 inkommer ett förtydligande av alternativ 5 i ansökan daterad 19 juli 
2021. Miljöförvaltningen utgår i handläggningen från de alternativ som är daterade
den 19 april 2021 samt den komplettering med förtydligande av alternativ 5 som 
inkom den 6 oktober 2021. Tidigare inkomna kompletteringar är ersatta av de nyare
alternativen. 

Den 23 november 2021 beviljar Miljö- och konsumentnämnden dispens enligt
tjänstemannaförslaget. Strax därefter inkommer information till Miljöförvaltningen 
om att storlom häckar i den delen av sjön. Miljöförvaltningen skickar den
informationen till Länsstyrelsen för att de ska kunna ta ställning till om informationen 
har betydelse för ärendet. Länsstyrelsen beslutar att den 24 januari att upphäva
kommunens beslut och återförvisar ärendet till kommunen för att utreda om fauna 
påverkas av planerad byggnation. 

Borås Fågelklubb remitteras i ärendet då de har bäst kunskap om lommens 
häckningar i Bosjön. Borås fågelklubb bedömer i yttrande den 7 februari 2022 att
storlommen troligen inte kommer störas av byggnationen men de vet inte exakt var 
lommen häckar. 

Kommunicering 

Miljöförvaltningen har den 15 oktober 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och
lämnat möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

har framfört att den tomtplats som Miljöförvaltningen bedömt verkligen
krympt det som fastighetsägarna alltid upplevt som tomtplats. De beskriver hur de 
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använt träden för att ha torklina emellan och att de ibland placerar ut möbler på
stenhällen. 

Enligt praxis ska en tomtplats vara ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar
betydelse för strandskyddets syften. Den här ön har stor betydelse för strandskyddets 
syften. Den är i stort sett naturlig, och det är gott om tall och andra träd på ön. Den 
stuga som stått där är väldigt liten och har en väldigt liten tomtplats i och med sin 
storlek och hur naturen runt den ser ut. Det går inte att säga att en större yta runt
byggnaden är ianspråktagen på ett sätt så att den saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Träden och marken utanför det som Miljöförvaltningen bedömt som
tomtplats har stor betydelse för strandskyddets syften med sin naturlighet och öar har 
generellt en väldigt stor betydelse för strandskyddets syften till exempel som
fågelhäcknings-, och rastlokal. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Bosjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte 1. nya 
byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller
andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, 4. 
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
(7 kap 15 § MB). 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

Beviljande av dispens för förslag 5-6 
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Den lilla stugan på tomten och den stensättning som är runt den upptar en liten och
mycket begränsad yta som idag är att betrakta som ianspråktagen på ett sätt att den
saknar betydelse för strandskyddets syften. Ön i övrigt består i naturmark med tall
och lövträd, samt naturliga strandkanter som bitvis är låglänta och bitvis är branta 
klippor ner i sjön. Utedasset som finns en bit från sjön bedöms vara en byggnad som
inte ensamt har någon hemfridszon. Marken mellan utedasset och stugan bedöms inte 
heller utgöra mark som är ianspråktagen som tomtplats. 

Miljöförvaltningen bedömer att en stuga med en byggnadsarea på 40 kvadratmeter 
med ungefär samma byggnadshöjd som idag går att placera inom den plats som redan
är ianspråktagen utan att den privata zonen runt byggnaden utökas mer än marginellt. 

För att minska risken att en ny byggnad på en så liten tomtplats utökar den upplevda
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras åt alla riktningar. Under förutsättning att villkoret följs
bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer
därför inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av den nya stugan så länge den följer detta beslut med villkor. Dispens är
förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 

Motivering till tomtplats 
Den stuga som stått på ön sedan före strandskyddet infördes är en väldigt liten stuga 
som har en mycket begränsad upplevd privat zon. Både på grund av sin storlek och
sina små fönster men också för att naturen runt stugan är naturlig till stor del. Marken 
är bevuxen med ris och det är mycket barr och många myror på ön. Tallar är viktiga 
för att hålla marktäcket och för häckande och rastande fåglar på ön. Strandskyddet 
ska långsiktigt trygga förutsättningarna för växt- och djurarter och därför är det viktigt
att ön fortsatt ska vara så naturlig som möjligt och att talarna tillåts bli gamla. Den yta 
som är bedömd att vara ianspråktagen som tomtplats är den yta som har klippts , där
riset hållits nere och som är inringad av stenkanter. 

Motivering till villkor 

Villkor 1 
För att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk som tomt och var
allemansrätten råder ska tomtplatsen enligt anvisning i bilaga 2 och 3 markeras med 
staket eller liknande som är lämpligt på platsen. 

Villkor 2 
Dispensen är given för den utformning och det tak som ritningar i ansökan med
kompletteringar anger (bilaga 6 och 7). Ändras byggnadens utformning så att till 
exempel huset får ett platt tak så kan huset upplevas större. Det samma gäller om
byggnadens form ändras. 
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Villkor 3 
Platsen är känslig och marken består av ett tunt lager jord och växter och rötter 
ovanpå berg. Sökanden har redogjort för en byggnadsteknik som tar hänsyn till
platsens förutsättningar genom att huset ska placeras på plintar och att ingen utfyllnad 
ska ske. Därför anses villkor nödvändigt om att den angivna metoden i ansökan måste
användas. Ändras behoven av byggnadsteknik behöver ny dispens sökas. 

Villkor 4 
För att en yttervägg ska kunna fungera som en tomtplatsavgränsning får den inte ha
stora fönster som kan göra att tomtplatsen ökar i den riktningen. En vägg med stora 
fönster upplevs avhålla allmänheten mer än en vägg med små fönster. 

Villkor 5 
Om stugan flyttas från sin nuvarande placering och närmare sjön så upplevs den 
privata zonen öka i den riktningen. Därför förenas dispensen med ett villkor om att
inte flytta byggnadens placering mot öns strandkant mer än vad som behövs för att 
den nya byggnaden ska få plats inom tomtplatsen. 

Nekad dispens för förslag 1-4 
Miljöförvaltningen bedömer att förslag 1-4 skulle utöka den privata zonen mer än
marginellt. Nuvarande byggnads storlek och utformning tillsammans med hur 
omgivningen runt byggnaden ser ut gör att nuvarande byggnad har en väldigt liten
tomtplats och ger ett väldigt litet intryck på omgivningen sett från sjön. Förslag 1-4 
upptar en dubbelt så stor yta på marken och några av alternativen är högre i
nockhöjd, samt har större fönsteryta. 

Det större huset innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för 
framtida generationer. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter
som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför 
inte medges för alternativ 1-4. 

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad
som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Vid en intresseavvägning 
enligt denna bestämmelse måste även andra omständigheter än de som anges i 7 kap.
18 c–d §§ miljöbalken kunna beaktas som skäl för dispens. Utgångspunkten för den 
proportionalitetsbedömning som ska göras inom ramen för en intresseavvägning
enligt 7 kap. 25 § miljöbalken måste dock fortfarande vara att det allmänna intresset 
av att bevara allemansrättslig tillgång till strandområden för friluftsliv och områden
med goda livsvillkor för djur- och växtliv är mycket starkt. Härvid bör det framhållas 
att den allemansrättsliga tillgången till naturen, precis som egendomsskyddet, är
grundlagsfäst i 2 kap. 15 § regeringsformen. Vid avvägningen mellan det allmänna 
intresset och det enskilda intresset ska vidare beaktas att strandskyddet inte avser att
inskränka pågående markanvändning utan att bevara strandområden som fortfarande 
är orörda (se Mark- och miljööverdomstolens domar den 4 mars 2020 i mål nr M
4244-19 och M 4793-19, MÖD 2020:2 I och II). Det är tydligt att vid 
intresseavvägningen måste de intressen som bär upp strandskyddet tillmätas mycket
stor vikt. Av 26 § följer att dispens får ges bara om det är förenligt med 
strandskyddets syften. Paragrafen ger uttryck för en mycket restriktiv syn på 
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möjligheterna till dispens även inom ramen för en intresseavvägning (se Högsta
domstolens dom den 29 december 2020 i mål nr T 6460-19). 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § MB). Miljöförvaltningen bedömer att 
byggnaden/anläggningen/åtgärden inte är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-03-15 
Platsbesök, foton 2021-06-17 
Komplettering inkommen 2021-07-22 
Komplettering inkommen 2021-10-06 

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 de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla. 

Om något ändrar sig under processen så att det skiljer sig från ansökan om dispens så 
behöver ny prövning mot strandskyddslagen göras. 

Belysning nattetid påverkar många arter negativt, bland annat fladdermöss och
insekter. Öar är särskilt viktiga lokaler för djur som behöver vila, tänk på att inte 
belysa naturen på ön utomhus mer än nödvändigt eller när det inte behövs. Belysning
om det stör skyddade arter så som fladdermöss är inte tillåtet enligt 
artskyddsförordningen. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs. en tomtplats. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken
har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar 
utanför tomtplatsen till exempel lampor, blomkrukor eller liknande kan bli föremål
för tillsyn enligt miljöbalken. Det har varit svårt att på en karta rita ut den tomtplats 
som bestämdes, därför är den förtydligad i foton. Vid utsättning av byggnaden i
kommande bygglovärende kan även tomtplatsen markeras ut enligt bilaga 3. 

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 § MB). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
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Som regel krävs bygglov 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 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 ärendet är redan betalt. 

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

Agneta Sander
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta med   tomtplats  
3.  Förtydligande  av tomt plats på foton    
4.  Information om hur man överklagar nä     mndens beslu t  

Övriga bila gor  
5. Ansökan 15 mars 2021 
6.  Komplettering inkommen 22    juli 20 21  
7.  Komplettering 202 1-10-06  
8.  Fotodokumentation från platsbes  ök, 20 21-06-17  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges  

För känn edom  

miljo@boras.se 033-35 30 00 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Viared 16:51, dnr 2021-916 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 

Bilaga 2 Beslutskarta 

Röd linje visar tomtplats. 
Gul linje visar inom vilken yta huset får placeras. 
grön markering visar ungefärlig storlek och placering av ansökt hus. 
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Bilaga 3 förtydligande av tomtplats 

Längs den uppbyggda stenkanten. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

 
   

  
 

 
 

 
 

Sida 
1(4) 

Datum Dnr 
2021-06-21 2021-916 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse 

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes 17 juni 2021. Det område som bedöms vara ianspråktaget samt 

utgöra tomtplats är enligt röd markering och beskrivningar i följande foton. 

Sydvästra tomtgränsen följer den befintliga stensättningen. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se


 
  

  
  

 

   
  

 
  

  

 
  

 
  

  
 

 

Hej! 

I höstas hade ni uppe ett ärende på nämnden med en liten badstuga på en ö och de fick då 
dispens för ett ersättningshus. 

Länsstyrelsen upphävde beslutet för att det finns info om att utreda om storlom kan störas av 
byggnationen. Nu har jag fått in Borås fågelklubbs yttrande och de säger att de inte tror att 
byggnationen kan skada storlommens häckning i sjön att den troligen inte häckar just där. 

Så då blir det inga ändringar i beslutet jämfört med det som togs i höstas. Måste det då upp 
tillnämnden igen eller för att snabba på handläggningen kan jag då ta beslutet själv genom 
delegationsbeslut? Eller ordförandebeslut för att det ska bli gjort snabbt? 

Detta ärende har dragit ut på tiden otroligt mycket eftersom det varit så komplicerat så det 
behöver komma till beslut snabbast möjligt. 

Med Vänlig Hälsning 

Matilda Chocron 
Kommunbiolog, Miljöstrategiska avdelningen 
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Miljö- och konsumentnämnden 
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Datum  
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Diarienr.  
02-2019-00142 

Ansökan  om  partihandelstillstånd  av  tobaksvaror  - Prillan  i 
Borås AB  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden  avslår ,  ansökan  att  
tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe  Prillan  i Borås  
AB, Kärrgatan 6G, 504 41 Borås. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning  
Enligt 5 kap. 2 § LTLP får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Under en lämplighetsprövning identifieras vilka personer som har ett betydande 
inflytande (PBI). Närstående bolag vari betydande inflytande finns eller funnits 
kontrolleras också. Som utgångspunkt ska sökanden ha varit laglydig och skött sina 
åligganden gentemot det allmänna, men också som näringsidkare, under åtminstone 
de tre senaste åren. 

(hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att tills 
vidare bedriva partihandel med tobaksvaror. Bolaget ingår i en koncern tillsammans 
med flertalet andra bolag tillhörande varumärket ”Prillan”. 

Närstående bolag som tillhandahållit så kallad råtobak har under många år 
undandragit sig skatt. Till följd av detta har domstol (Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD 2019 ref 62 i dom meddelad den 16 december 2019 och Kammarrätten i 
Sundsvall, målnr 1187-19 i dom meddelad den 8 november 2021) beslutat att påföra 
Prillan Concept i Borås AB och Prillan Raw Tobacco Sweden AB tobaksskatt på 
mycket stora belopp, 93 959 965 kr respektive 155 621 700 kr, vilket lett till konkurs 
för de bägge bolagen. Utöver detta har ytterligare två närstående bolag till PBI sedan 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:eva.forsgren@boras.se
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tidigare försatts i konkurs. Det går att skönja en systematik vad gäller konkurser och 
därmed ett beteendemönster som påverkar sökandens lämplighet negativt. 

PBI har också, trots vetskap om att förpackningarna till närstående bolags 
”rulltobaksflagor” varit felaktigt märkta, konsekvent underlåtit sig att ändra 
märkningen på dessa tobaksprodukter, avsedda för rökning. En konsekvens av 
bolagens handlande är att röktobak har tillhandahållits konsumenter i landet under 
falska förespeglingar om att produkten skulle vara mindre skadlig än traditionella 
cigaretter. Detta är särskilt allvarligt, sett till att LTLP är en social skyddslagstiftning 
vars primära syfte är att skydda mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna 
med bruk av tobak och exponering för tobaksrök. 

Skatteskulderna, konkurserna samt det olämpliga beteendet att underlåta att märka 
produkterna med korrekta hälsovarningar påverkar den personliga såväl som den 
ekonomiska lämpligheten negativt. 

Bolaget bedöms utifrån vad som framkommit i utredningen inte uppfylla kravet om 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt LTLP. Bolagets ansökan om 
partihandelstillstånd ska därför avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
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Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
Tillförordnad avdelningschef 

Bilagor till beslut  
Hur beslutet överklagas 

Bilagor till tjänsteskrivelse  
Bolagets yttrande daterat 2021-02-10 
Bolagets yttrande daterat 2021-12-28 
Dom meddelad 2021-11-08 av Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1187-19 
Dom meddelad 2019-12-16 av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 62 
Tullverkets röktest, utfört 2016-06-07 

Beslutet expedieras till  
Sökanden 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Miljö- och konsumentnämnden 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se 

Datum  
2022-02-03  

Diarienr.  
02-2019-00143 

Ansökan  om  partihandelstillstånd  av  tobaksvaror  –  Prillan  
Portion  i  Borås AB  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden  avslår  
ansökan  att tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe  
Prillan Portion i Borås AB, Kärrgatan 6G, 504 41 Borås. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning  
Enligt 5 kap. 2 § LTLP får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Under en lämplighetsprövning identifieras vilka personer som har ett betydande 
inflytande (PBI). Närstående bolag vari betydande inflytande finns eller funnits 
kontrolleras också. Som utgångspunkt ska sökanden ha varit laglydig och skött sina 
åligganden gentemot det allmänna, men också som näringsidkare, under åtminstone 
de tre senaste åren. 

(hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att 
tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror. Bolaget ingår i en koncern 
tillsammans med flertalet andra bolag tillhörande varumärket ”Prillan”. 

Närstående bolag som tillhandahållit så kallad råtobak har under många år 
undandragit sig skatt. Till följd av detta har domstol (Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD 2019 ref 62 i dom meddelad den 16 december 2019 och Kammarrätten i 
Sundsvall, målnr 1187-19 i dom meddelad den 8 november 2021) beslutat att påföra 
Prillan Concept i Borås AB och Prillan Raw Tobacco Sweden AB tobaksskatt på 
mycket stora belopp, 93 959 965 kr respektive 155 621 700 kr, vilket lett till konkurs 
för de bägge bolagen. Utöver detta har ytterligare två närstående bolag till PBI sedan 
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tidigare försatts i konkurs. Det går att skönja en systematik vad gäller konkurser och 
därmed ett beteendemönster som påverkar sökandens lämplighet negativt. 

PBI har också, trots vetskap om att förpackningarna till närstående bolags 
”rulltobaksflagor” varit felaktigt märkta, konsekvent underlåtit sig att ändra 
märkningen på dessa tobaksprodukter, avsedda för rökning. En konsekvens av 
bolagens handlande är att röktobak har tillhandahållits konsumenter i landet under 
falska förespeglingar om att produkten skulle vara mindre skadlig än traditionella 
cigaretter. Detta är särskilt allvarligt, sett till att LTLP är en social skyddslagstiftning 
vars primära syfte är att skydda mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna 
med bruk av tobak och exponering för tobaksrök. 

Skatteskulderna, konkurserna samt det olämpliga beteendet att underlåta att märka 
produkterna med korrekta hälsovarningar påverkar den personliga såväl som den 
ekonomiska lämpligheten negativt. 

Bolaget bedöms utifrån vad som framkommit i utredningen inte uppfylla kravet om 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt LTLP. Bolagets ansökan om 
partihandelstillstånd ska därför avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 



 
 

 
 

 

 
  

 
 

   

 
 

 
 

Sida 
10(10) 

Datum 
2022-02-03 

Johanna Bäckström  
Tillförordnad avdelningschef 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Bilagor till beslut  
Hur beslutet överklagas 

Bilagor till tjänsteskrivelse  
Bolagets yttrande daterat 2021-02-10 
Bolagets yttrande daterat 2021-12-28 
Dom meddelad 2021-11-08 av Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1187-19 
Dom meddelad 2019-12-16 av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 62 
Tullverkets röktest, utfört 2016-06-07 

Beslutet expedieras till  
Sökanden 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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eva.forsgren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(10) 
Datum  
2022-02-03  

Diarienr.  
02-2019-00144 

Ansökan  om  partihandelstillstånd  av  tobaksvaror  –  Prillan  
Råtobak  i  Borås AB  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår 
ansökan att tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe 
Prillan Råtobak i Borås AB, Kärrgatan 6G, 504 41 Borås. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § LTLP får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Under en lämplighetsprövning identifieras vilka personer som har ett betydande 
inflytande (PBI). Närstående bolag vari betydande inflytande finns eller funnits 
kontrolleras också. Som utgångspunkt ska sökanden ha varit laglydig och skött sina 
åligganden gentemot det allmänna, men också som näringsidkare, under åtminstone 
de tre senaste åren. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår , 
ansökan att tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe 
Prillan Råtobak i Borås AB, (hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att tills vidare 
bedriva partihandel med tobaksvaror. Bolaget ingår i en koncern tillsammans med 
flertalet andra bolag tillhörande varumärket ”Prillan”. 

Närstående bolag som tillhandahållit så kallad råtobak har under många år 
undandragit sig skatt. Till följd av detta har domstol (Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD 2019 ref 62 i dom meddelad den 16 december 2019 och Kammarrätten i 
Sundsvall, målnr 1187-19 i dom meddelad den 8 november 2021) beslutat att påföra 
Prillan Concept i Borås AB och Prillan Raw Tobacco Sweden AB tobaksskatt på 
mycket stora belopp, 93 959 965 kr respektive 155 621 700 kr, vilket lett till konkurs 
för de bägge bolagen. Utöver detta har ytterligare två närstående bolag till PBI sedan 
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tidigare försatts i konkurs. Det går att skönja en systematik vad gäller konkurser och 
därmed ett beteendemönster som påverkar sökandens lämplighet negativt. 

PBI har också, trots vetskap om att förpackningarna till närstående bolags 
”rulltobaksflagor” varit felaktigt märkta, konsekvent underlåtit sig att ändra 
märkningen på dessa tobaksprodukter, avsedda för rökning. En konsekvens av 
bolagens handlande är att röktobak har tillhandahållits konsumenter i landet under 
falska förespeglingar om att produkten skulle vara mindre skadlig än traditionella 
cigaretter. Detta är särskilt allvarligt, sett till att LTLP är en social skyddslagstiftning 
vars primära syfte är att skydda mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna 
med bruk av tobak och exponering för tobaksrök. 

Skatteskulderna, konkurserna samt det olämpliga beteendet att underlåta att märka 
produkterna med korrekta hälsovarningar påverkar den personliga såväl som den 
ekonomiska lämpligheten negativt. 

Bolaget bedöms utifrån vad som framkommit i utredningen inte uppfylla kravet om 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt LTLP. Bolagets ansökan om 
partihandelstillstånd ska därför avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
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Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
Tillförordnad avdelningschef 

Bilagor till beslut  
Hur beslutet överklagas 

Bilagor till tjänsteskrivelse  
Bolagets yttrande daterat 2021-02-10 
Bolagets yttrande daterat 2021-12-28 
Dom meddelad 2021-11-08 av Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1187-19 
Dom meddelad 2019-12-16 av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 62 
Tullverkets röktest, utfört 2016-06-07 

Beslutet expedieras till  
Sökanden 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Pia Aspegren, 033-35 30 07 
pia.aspegren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

  Antal bullerst örda, som an  ges  från  järnväg,  är  underskattade  då det   inte  gick  
gods på viss  a  sträckor det   år  som an vändes som underlag i    
bullerkartläggningen. Det ta behöver redogör  as för .  

  Syftet  föreslås ist ället vara   att  uppfylla lagkra vet  och bidr a till   att  nå na tionella 
miljökvalitets- och folkhälsomå l.  

  Målsättning  läggs  till;  ”Ljudmiljön förbä ttras vid minst en sk    olgård per år”  ;  
alternativt  max  antal bullerst örda st aden ön skar  sträva mot.   Då blir   
programmet  uppföljningsbart och följer    Borås  Stads  riktlinjer  för st yrdokument.  

  Programmet bö r redogör a för om tidig   are  bullersaneringsplan sk a  ersättas där   
fastighetsägare  kunde  söka mede l från   Tekniska för valtningen för   byte av  
fönster.   

TJÄNSTESKRIVELSE  1(6) 
Datum  
2022-02-07  

Dnr  
2021-3957  

Remiss:  Åtgärdsprogram mot omgivni  ngsbuller från trafik i    
Borås 2022   

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 
från trafik i Borås 2022, under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas 

Lagstöd   
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller.
Förordningen genomför bullerdirektivet, Direktiv 2002/49/EG om bedömning och 
hantering av omgivningsbuller i svensk lagstiftning. Syftet med direktivet är att
samordna bullerarbetet i EU genom gemensamma bullermått, gemensamma 
kartläggnings- och bedömningsmetoder, information till allmänheten och fastställda
handlingsplaner (åtgärdsprogram). Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör 
därmed de kommuner som enligt EU-direktiv och Förordningen (SFS 2004:675) ska
kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. 

Sammanfattning   
Förslaget till Åtgärdsprogram för omgivningsbuller från trafik i Borås 2022 som ska gälla
2022-2023 behöver kompletteras med en riktning eller målsättning, förtydligas 
gällande ansvar och genomförande samt omarbetas innan antagande då innehållet inte
överensstämmer med rubrikerna under flera avsnitt. Dokumentets syfte stämmer inte 
överens med innehållet i nuvarande utformning. Felaktigheter i dokumentet behöver
också tydliggöras eller korrigeras. 

Sammantaget önskas följande justeringar innan antagande: 

Miljöförvaltningen 
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  Kartan; byt s ut   mot korr ekta, läsba ra kartor   med  där  bullerintervallerna kan  
uttolkas,  eller ut går  helt.  

  Luftkvalitet; beakt as  i det   fortsatta ut rednings  och åtgärdsar betet  för att   inte  
överskrida miljökvalite tsmål  för  luft  vid för skola/skola och  
miljökvalitetsnormer i gatu  rummet/vid bo stad.   

  Flera st ycken st ryks som är    fel och ersätt  s med   lämpligare  formuleringar; se   
yttrande.  

  Föreslagen ut redning  beställs ist ället från   centralt  håll  och ut gör  underlag  
för pr ogrammet  innan an tagande.   

  Ansvar  för väghål laren och det ju   ridiska ansvaret för åt   gärdsarbete 
redogörs  för.  

  Ansvar  för de nämnder    som pekas ut    på för sättsbladet redogör s  för;  de  
omnämns inte   senare i själva pr   ogrammet  men st år  som an svariga.   

  Ekonomi  redogörs  för och mede  l för åtgärdsar  betet  för 202 3 tillde las i  
budget så att    inte  ett  år  går åt för att     söka des sa mede l.  

  Uppföljning och ge  nomförande  redogörs  för ty dligare.  
  Bullergruppens roll   i det   fortsatta ar betet  redogörs  för.  

Social dimension   
Barnperspektivet är viktigt i detta åtgärdsprogram. Barnen är särskilt skyddsvärda och 
åtgärderna är prioriterade för målgruppen. Effekterna går inte att utläsa då inga 
konkreta åtgärder anges i programmet. 

Ekologisk  dimension 
Effekterna går inte att utläsa då inga konkreta åtgärder anges i programmet. 

Ekonomisk dimension   
Styrdokumentet har inte hanterat den ekonomiska dimensionen. Det är viktigt att 
medel tilldelas i budget inför 2023 för åtgärdsarbete från centralt håll för att sätta
ramarna för vilket åtgärdsarbete som förväntas bedrivas och tydliggöra stadens 
ambitionsnivå i frågan. Effekterna går inte att utläsa då inga konkreta åtgärder
kostnadsbedömts i programmet. 

Ärendebeskrivning   
Kommunstyrelsen har sänt utkast till Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från
trafik i Borås 2022 på remiss. Nämnden har deltagit i den bulleråtgärdsgrupp som 
medverkat vid framtagandet av programmet. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Översiktligt 
Nämnden har deltagit i bullergruppen och vissa av våra synpunkter har inkluderats i
underlaget. Förslaget behöver dock omarbetas enligt nedanstående för att kunna 
fungera som ett styrdokument och underlag för fortsatt arbete. 

Syfte 
  Syftet  med pr ogrammet  borde  ändras till   att  uppfylla lagkra vet  eftersom inga   

fysiska åtgärder pr  esenteras  i för slagets.    
  Syftet  kan komplet teras med   att  bidra till att    nationella miljökvalite ts- och  

folkhälsomål  uppnås.   
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God bebyggd miljö
Precisering; Hälsa och säkerhet 
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen,
ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-
miljo/preciseringar-av-god-bebyggd-miljo/   
Boende  och nä rmiljö 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-
nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-
folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#boende   

Mål och syfte 
  För att   uppföljning  ska  vara  möjlig behöver pr  ogrammet  kompletteras me d en  

målsättning  exempelvis ”   Ljudmiljön förbä ttras  vid minst en sk   olgård per år  ” elle r  
exempelvis hur många färr   e  bullerstörda vi ha  r som målsätt  ning. 
Se  ex. Stoc kholms  åtgärdsprogram  för inspir ation;  
https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/buller/Atgardspr
ogram-buller-2019-2023.pdf    
Enligt  Borås  Stads Riktlinjer för styrdo   kument  så kan ”pr  ogram” 
betraktas  som en st  rategi för et  t  visst omr åde,  geografiskt elle r  
verksamhetsmässigt.  Programmet sk a  tala om   vad  vi vill uppn  å,  och  vilka  
effekter  vi st rävar ef ter.   

  Programmet bö r redogör a för om tidig   are  bullersaneringsplan sk a  ersättas där   
fastighetsägare  kunde  söka mede l från   Tekniska för valtningen för   byte av  
fönster.   

Innehåll 
  Bullret frå n jär nväg, de   så kallade ”Jär  nväg max -värdena”  är  underskattade,  

och där med ocks å  antal bullerst örda, då det    inte  gick gods på    vissa  sträckor  
det  år  som an vändes som underlag i bullerkar    tläggningen.  Detta behöver  
framgå i dokume  ntet  tydligt.   

  Kartan som sk  a  visa var för  skolor och sk  olor finns i bullerut   satta lägen;   byts  
ut  mot kor rekta, läsba ra kartor   med  där  bullerintervallerna kan ut  tolkas,  eller  
utgår  helt.  

o  Kartan är   mycket oty dlig, saknar   beskrivning av vad färgern   a  
representerar.   

o  Flera kartor   kan krävas för att     täcka väg (e  kvivalent)  och jär nväg 
(max).   

o  Kartan bo rde  delats upp i fle   ra mindr e  bilder för bä  ttre  inzoomning 
och komplet terats  med en list  a över vilka för   skolor/skolor  som är   
prioriterade för åtgärder och en besk     rivning av kartor  na.   

o  Programmet an ger att   mer det aljerad  utredning  behöver gör as.  
Programmet ersätt s med   fördel underlaget   med  den ut redning  som 
föreslås i pr  ogrammet.    

o  Även  statliga vägar sy  ns  på kartan ;  och enligt   detta åtgärdspr ogram  ska 
åtgärder enbar t  göras  utmed kommunala vägar i det    ta åtgärdspr ogram.  
Detta kan ty  dliggöras.  

  Vid for tsatta ut redningar och åtgärdsar  bete är   det  viktigt  att 
bullerskyddsåtgärder inte   bidrar  till  en för sämrad luft kvalitet  lokalt. 
Åtgärderna behöver tas    fram  med  hänsyn till   luftkvalitet  eftersom luft kvalitén  

https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/buller/Atgardspr
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd
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inte får överskrida vissa halter och i vissa centrala lägen inte försämras,
exempelvis genom att gaturummet sluts (dvs. bebyggelse eller högt plank på 
två sidor om en högtrafikerad väg). Ett bullerplank kan i vissa fall ge lägre
koncentrationer av luftföroreningar på en sida av planket och högre 
koncentrationer på den andra sidan. 

  I for tsatta ut redningar och åtgärdsar  bete  vid för skolor/skolor  behöver Borå s  
Stad ta hä  nsyn till miljökvalite  tsmål  för luft ; timme delvärden kväve dioxid.  En 
gemensam GIS- kartläggning  av för skolor/skolor som ut  sätts för buller och     
högra ha lter av kväve  dioxider  i det   Intramaps-underlag  kan ge   kompletterande 
underlag till   lämpliga pilo tprojekt.  Vi ha r fått   liknande  underlag av GIS    
avdelningen för enbar  t  luftkvalitet  som vi kan dela me    d oss.   Viss 
handpåläggning  av resu ltatet kan krävas då buller från       gods från   järnväg ty värr  
inte  inkluderats  på viss a st räckor vid tidig  are  bullerkartläggning (ange   vilka). 
Det behöver då ocks   å  undersökas om var    utevistelsemiljön och   
ventilationsintag ligge r jämför t  med  gatan, då mätpunkt  erna för luft  kvalitet 
ligger i gata.    Är  avståndet bet ydligt  kan ha lterna  vara  lägre  än mätpunkt en  
anger.   

  Det saknas en besk   rivning under avsnitt  et  Bakgrund  om vilke t  åtgärdsarbete  
som för egåtts åtgärdspr ogrammet.   

  s.  7 Än dra ”t estas mot”   till  ”analyseras med” .   
  s.  7 Te xten ” Detta innebä r att 10    919 persone r beräkna s  vara utsatta för buller som     

överskrider de rekomme  nderade  riktvärdena,  varav 4 44  4 på verkas av vägtrafikbuller och     
6 475   påverkas av jä  rnvägstrafikbuller.”  kan st rykas ef tersom su mmeringen inte   är 
korrekt och ersätt  as med   en besk rivning av tabelle  rna, enligt   följande  förslag   
”  Tabellerna bes kriver anta l  personer som   är utsatta för olika ljud    nivåer.  Notera att buller    
från godstågs trafiken delv is saknas då godståge   n inte trafikerat vis   sa sträckningar   under  
referensår”.   

  Stycket  Konsekvenser  kan st rykas helt   då te xten inte   stämmer  
”Konsekvenserna av denna handlingsplan är att Bo      rås  Stad får bättr  e  kontroll öve r vilka   
bulleråtgärder som   behöver göras samt tar första ste     get för att minska de negativa ef      fekterna 
för invåna rna” Pr ogrammet inn ebär inte   en redovisning vilka bulleråtgärder     
som behöver gör  as.   
 

Ansvar och tidsplan 
  Effektiviseringsvinster kan gör  as  om ut redningen, som pr  ogrammet  anger, sk a 

göras  av sk olnämnderna ist ället  beställs från   centralt  håll  (av GIS avdelninge  n  
eller exte rn konsult ) och gör  s  klart inför   programmets  antagande  kan 
resterande  tid (2 023)  läggs  på själva åtgärdsar  betet.   

  Medel  för åtgärdsar betet  tilldelas inför   budget 20 23 så att    inte  ett  år  vigs  åt att  
söka des sa mede l.   

 
för det   juridiska an svaret gällan de  åtgärder, ef tersom de   som är   utpekade 
ansvariga i pr  ogrammet  förvisso är   verksamhetsutövare för sin eg   en  
verksamhet;  men st aden är   väghållare.  Enligt Borå s  Stads  webb är   det 
Tekniska nä mnden om inte    detta än drats  
(https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/boendeochnarmiljo/inomhusmiljo
vemansvararforvad/buller.4.2ab8b45f1584d51f7f45959.html).   
En jämför else  kan gör as  med det   åtgärdsarbete  som gör s  utmed st atliga vägar  
där  Trafikverket är   väghållare  och an svarig  och bekost ar  dessa åtgärder. Bör    
finansieringen elle r an svar  för åtgärdsar betet  ske från   väghållaren även i det   ta  

Programmet bör tydliggöra ansvarsfördelningen noggrannare och redogöra 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/boendeochnarmiljo/inomhusmiljo
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Datum Dnr 
2022-02-07 2021-3957 

fall? En ligt we bben kan bidr  ag sökas för fönste   rbyten av fast  ighetsägaren från  
Tekniska för valtningen.   

  Trafikverket  anger i sit  t åtgärdspr ogram  att  de  vid sk olor me d hö ga ljudnivåer  
(över Le q 60   dBA)  ska  utreda och vid behov ge    nomföra bullersky ddåtgärder  
längs infr astrukturen elle r fast ighetsnära bullerdämp ande  skärmar  och 
fasadåtgärder. Det   borde  förtydligas  om nå gra av st  adens för skolor/skolor  
omfattas  av det ta åtgärdsar bete  eller om samve  rkansprojekt  planeras.   

  Då kommunala och st   atliga vägar   bidrar  till  buller och luft  problematiken 
borde  den kommunala kartläggningen ku   nna delas   även me d pr ivata aktörer.    

  Det bö r för tydligas  på  vilket  sätt  dokumentet  gäller för   Miljö-och  
konsumentnämnden.  Det framgår   inte  av dokume ntet.   

  Programmet bö r ty dliggöra vad bullergrupp  en sk a  göra ut över att   bidra me d  
kompetens vid framtagan  de  av dokume ntet.   

Uppföljning 
  Det bö r för tydligas  på  vilket  sätt  Miljöförvaltningen an svarar för uppföljn  ing 

och tidplan för st   yrdokumentet. Då st  yrdokumentet  är  ett  åtgärdsprogram  
och ha ndlingsplan för ar  betet  saknas tolkar vi det     att  under 202 2-2023  enbart 
ska  göras  utredning.  Se  tidigare  punkter med   förslag  på  annan tids plan.   
Uppföljningsarbetet  bör ku nna ef fektiviseras  så att   bullergruppen kan nyt  tjas 
till  annat  än uppföljn ing.  Detta bö r ku nna sk e ge nom st adens or dinarie  
kanaler;  exempelvis ge nom fråga i Stratsy   s i samban  d med   årsredovisning  eller 
tertialuppföljning? Ska uppföljn  ing  ske ge nom dialo g   bör bullergrupp en  
kompletteras med   medlemmar  från  de  nämnder  som för väntas  genomföra 
åtgärder.   

Ekonomi 
  I samban d med bulleråtgärdspr  ogrammets  antagande, och budge  tarbetet för  

2023, bö r et t  beslut fatt as om an  svar  och ek onomi så att    medel framgent   
tilldelas löp ande  till  en elle r fle ra nä mnder,  för  såväl for tsatta ut redningar och  
åtgärdsarbete.   

  Skattefinansieras åtgärdsar betet  eller finns exte  rna me del att   söka för   
åtgärdsarbetet?  

Konsekvensbedömning 
Social dimension   
Barnperspektivet är viktigt i detta åtgärdsprogram. Barnen är särskilt skyddsvärda och 
åtgärderna är prioriterade för målgruppen. Effekterna går inte att utläsa då inga 
konkreta åtgärder anges i programmet. 

Ekologisk  dimension 
Se ovan under stycke Syfte och kopplingar med miljökvalitets och folkhälsomål. 

Ekonomisk dimension   
Styrdokumentet har inte hanterat den ekonomiska dimensionen. Det är viktigt att 
medel tilldelas i budget inför 2023 för åtgärdsarbete från centralt håll för att sätta
ramarna för vilket åtgärdsarbete som förväntas bedrivas och tydliggöra stadens 
ambitionsnivå i frågan. Effekterna går inte att utläsa då inga konkreta åtgärder
kostnadsbedömts i programmet. 
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Datum Dnr 
2022-02-07 2021-3957 

I beredningen har följande deltagit
Pia Aspegren, miljöutredare 
Johanna Johansson, miljöutredare 

Förnamn Efte rnamn  
Förvaltningschef  

Förnamn Efternamn 
Avdelningschef/Pia Aspegren 

Bilagor   
Remisshandlingarna 

Beslutet expedieras till     
Kommunstyrelsen 



 
  

 Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer

 Regler 

Borås Stads 
Åtgärdsprogram mot 

omgivningsbuller från 
trafk i Borås 



 

 

 
 

Borås Stads 
styrdokument 

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-xx-xx 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen i samverkan med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen och 
Stadsledningskansliet genom Bullergruppen 
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden 
Dnr: 2021-00858 
Dokumentet gäller till och med: 2023 
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Sammanfattning 
Detta åtgärdsprogram gäller för perioden 2022-2023 och är upprättat med stöd av förordningen 
om omgivningsbuller (SFS2006:675). Åtgärdsprogrammet redovisar antal personer som beräknas 
vara utsatta för buller inom Borås Stad. 

Åtgärdsprogrammet innehåller även åtgärder för att minska bullerpåverkan samt redovisar 
vilka förvaltningar/nämnder som är ansvara för åtgärderna. 

Åtgärdsprogrammet bygger på resultat från Borås Stads kartläggning av omgivningsbuller 
från 2019. 

Vid framtagandet av detta program är det identiferat, på en övergripande nivå, att många 
skolor och förskolor ligger i bullerutsatta områden. 

Barn är en särskilt känslig grupp eftersom de utvecklas både fysiskt och mentalt. De väljer 
inte själva vilken inomhusmiljö och utomhusmiljö de vistas i utan är beroende av att vuxna 
skyddar dem från farliga miljöer och skadlig exponering. 

Då fest skolor ligger på kommunens mark förväntas åtgärderna utföras av Borås Stad. Därför 
inriktar sig detta program endast för utemiljöer vid skolor och förskolor.  

En mer detaljerad utredning behövs för att greppa omfattningen av befntligt buller, samt ta 
fram konkreta åtgärdsförslag (till exempel bullerplank) som kan minska buller för de skolor 
som har utsatta utemiljöer. Dessa utredningar ska utföras av de ansvariga nämnderna inom 
skola och förskola: 

• Förskolenämnden 

• Grundskolenämnden 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnderna bör samarbeta med Lokalförsörjningsnämnden vid inventering och utformning 
av konkreta fysiska åtgärdsförlag för genomförbarhet och kostnadskalkyler. 

Även privata aktörer inom skola och utbildning rekommenderas att jobba med liknande 
inventering och ta fram fysiska åtgärder på eget ansvar. Kommunstyrelsen (Stadsledningskansliet) 
ska informera privata skolor i kommunen. 
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1. Syfte 
Det övergripande syftet med programmet är att få fram förslag på fysiska åtgärder som visar 
hur kommunen kan förbättra ljudmiljön och begränsa antalet människor som exponeras för 
buller i Borås Stad. 

Detta åtgärdsprogram är ett komplement till den bullerkartläggning som Borås Stad tog fram 
2019 och som saknar ett sådant program.    

2. Bakgrund 
Den 1 juli 2004 trädde förordning (2004:675) om omgivningsbuller i kraft. Förordningen genomför 
bullerdirektivet, Direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller i 
svensk lagstiftning. Syftet med direktivet är att samordna bullerarbetet i EU genom gemensamma 
bullermått, gemensamma kartläggnings- och bedömningsmetoder, information till allmänheten 
och fastställda handlingsplaner (åtgärdsprogram). 

Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör därmed de kommuner som enligt EU-direktiv 
och Förordningen (SFS 2004:675) ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart 
femte år. 

2.1 Miljökvalitetsnormer kring omgivningsbuller 
Med förordningen infördes även en miljökvalitetsnorm för buller, en slags målsättningsnorm: 
det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 

Omgivningsbuller är ett av de mest omfattande miljöproblemen inom EUs medlemsländer. 
Buller påverkar människor på olika sätt beroende på typ av buller, styrka och frekvenser, hur 
det varierar över tiden, och tid på dygnet. Omgivningsbuller kan bland annat medföra störd 
sömn och vila, stress, svårigheter att höra vad andra säger, koncentrationssvårigheter och 
försämrad inlärning. 

Miljökvalitetsnormen kring omgivningsbuller följs när strävan är att undvika skadliga effekter på 
människors hälsa. Det är kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer 
följs. 

2.2 Riktvärden för väg- och spårbuller 
I trafkbullerförordningen anges riktvärden för buller utomhus från bland annat spårtrafk och 
vägar vid bostadsbyggnader. Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken. 
Enligt denna bestämmelse får behörig myndighet meddela föreskrifter som behövs till skydd 
mot olägenhet för människors hälsa. Angivna riktvärden kan således sägas ange från vilka 
bullernivåer olägenhet för människors hälsa kan befaras vid nybyggnation av bostäder nära 
vägar och spår. 

Utgångspunkten är, enligt 3 §, att buller från spårtrafk och vägar inte bör överskrida följande 
nivåer: 

• 60 dBA ekvivalent nivå vid en bostadsbyggnads fasad (vid mindre bostäder (< 35 
m2) bör istället 65 dBA klaras vid fasad) 

• 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden 
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I 4 § anges att om ljudnivåerna i 3 §, angående fasad, ändå överskrids bör: 

• minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden (särregel fnns för ändring av 
byggnad enl. 9 kap. 2 §, st1, 3a plan- och bygglagen) 

I 5 § anges att om ljudnivåerna i 3 §, angående uteplats, ändå överskrids bör: 

• nivån 70 dBA maximal ljudnivå inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00 

I förordningen (SFS 2015:216) om trafkbuller vid bostadsbyggnader är 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå ett riktvärde och används vid planering av nya bostäder. Det fnns i princip inte någon 
övre ljudnivågräns vid den mest utsatta fasaden, så länge hälften av bostadens rum vetter mot 
en sida med högst 55 dBA i ekvivalent ljudnivå. Nivån på riktvärdena har kommit till stånd 
för att möjliggöra att allt fer bostäder kan byggas i bullerutsatta lägen. 

Världshälsoorganisationens (WHO) hälsobaserade riktvärden anger att den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus vid bostäders fasad inte bör överstiga 55 dBA under dag- och kvällstid 
och 40 dBA nattetid. Den aktuella förordningen frångår alltså de hälsobaserade riktvärdena 
som rekommenderas av WHO som tillåter 60 dBA för vanliga bostäder. 

2.3 Ordförklaringar och begrepp 
Nedan ges ett antal förklaringar av ord och begrepp som är relevanta vid bedömning av buller 
från vägar och spår. Defnitionerna är hämtade från trafkbullerförordningen. 

Ekvivalent ljudnivå 

Enligt 2 § trafkbullerförordningen anges att med ekvivalent ljudnivå avses ”en medelljudnivå 
för spårtrafk och vägtrafk, beräknad som ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn 
under ett år”. 

Maximal ljudnivå 
Enligt 2 § trafkbullerförordningen anges att med maximal ljudnivå avses ”en ljudnivå för 
spårtrafk och vägtrafk av den mest bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad 
som ett frifältsvärde”. 
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3. Bullerkällor och kartläggning 
De bullerkällor som ingår i Borås Stads kartläggning är vägtrafk och järnvägstrafk. Vägtrafken 
är den största källan till buller och viktigast att åtgärda. Borås Stads åtgärder omfattar enbart 
bullerbegränsningar för vägtrafken på kommunala vägar. Järnvägen ingår i Trafkverkets 
ansvar. Trafkverket är även väghållare på det större vägnätet, riksvägarna 27, 40, 41 och 42 
(på delen mellan Annelundsmotet och Sjöborondellen är Borås Stad väghållare). Resterande 
del av vägnätet har olika väghållare, som till exempel kommunen, vägföreningar eller andra. 

Utifrån bullerkartläggningen, utförd 2019, är det beräknat hur många boende som exponeras 
för buller inom olika intervall från respektive bullerkälla. För att få fram dessa siffror har 
bullerutbredningskartorna matchats med befolkningsdata från maj 2021 genom följande 
metod: ”punkt inom yta-analys”. 

Med detta menas att en geografsk analys görs där två olika datamängder testas mot varandra, 
en punkt-datamängd och en yt-datamängd. Detta görs för att ta reda på hur många, eller 
vilka punkter som fnns inom ett specifkt område. 

Denna analys har gett följande resultat: 

Väg-ekvivalent 
intervall 

Antal berörda 
personer 

Järnväg-
ekvivalent 
intervall 

Antal berörda 
personer 

45-50 dBA 25833 45-50 dBA 4258 

50-55 dBA 10529 50-55 dBA 4258 

55-60 dBA 7007 55-60 dBA 844 

60-65 dBA 3026 60-65 dBA 58 

65-70 dBA 1321 65-70 dBA 5 

70-75 dBA 88 70-75 dBA 0 

>75 dBA 9 >75 dBA 0 

Väg-max inter-
vall 

Antal berörda 
personer 

Järnväg-max 
intervall 

Antal berörda 
personer 

60-70 dBA 14432 60-70 dBA 14975 

70-80 dBA 8252 70-80 dBA 5468 

80-90 dBA 2740 80-90 dBA 990 

>90 dBA 195 >90 dBA 17 

Detta innebär att 10 919 personer beräknas vara utsatta för buller som överskrider de 
rekommenderade riktvärdena, varav 4 444 påverkas av vägtrafkbuller och 6 475 påverkas av 
järnvägstrafkbuller. 

4. Inriktning 
Enligt regelverket ska ett åtgärdsprogram upprättas i samband med färdigställande av en 
bullerkartläggning som tas fram varje femte år. Åtgärderna ska även kunna genomföras inför 
framtagande av en ny bullerkartläggning. Då detta åtgärdsprogram tas fram fera år efter att 
gällande bullerkartläggningen är färdigställd 2019 minskar tiden för att kunna genomföra 
föreslagna åtgärder. 
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Vid framtagandet av detta program är det identiferat, på en övergripande nivå, att många 
skolor och förskolor ligger i bullerutsatta områden. Identiferingen är gjord i en gemensam 
kartläggning av bullernivåerna från 2019 samt kartläggningen av skolor och förskolor (visas 
i bild nedan). 

Barn är en särskilt känslig grupp eftersom de utvecklas både fysiskt och mentalt. Antalet barn 
i tätorter ökar konstant. De väljer inte själva vilken inomhusmiljö och utomhusmiljö de vistas 
i utan är beroende av att vuxna skyddar dem från farliga miljöer och skadlig exponering. 

Då fest skolor ligger på kommunens mark förväntas åtgärderna utföras av Borås Stad. Därför 
inriktar sig detta program endast för utemiljöer vid skolor och förskolor.  

Fler förslag på åtgärder mot buller planeras ingå i kommande åtgärdsprogram.  

4.1 Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafk 
Naturvårdsverket kom med vägledning Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafk september 2017. Vägledningen tar upp riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg och spårtrafk och riktar sig till tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken som besvarar 
remisser, handlägger anmälningar och bedriver tillsyn över barns utomhusmiljö vid skolor, 
förskolor och fritidshem. 

Det är upp till varje kommun att besluta om hur stor del av utevistelseytan som ska klara 
riktvärdena och därmed ha en god ljudkvalitet. 

I Borås har Miljö- och konsumentnämnden beslutat att Naturvårdsverkets riktvärden för 
ny skolgård ska uppfylla ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA på minst 75 % av de delar 
av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Resterande delar av 
skolgården ska ha högsta ekvivalenta ljudnivå på 55 dBA och högsta maximala ljudnivå på 
70 dBA. Dessa riktvärden tillämpas idag vid nybyggnationer av skolor och förskolor samt vid 
någon förändring av skolor och förskolor som byggts efter 2017. 
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5. Genomförande 

5.1 Åtgärder och ansvar 
Programmet redovisar inte fysiska åtgärder då det behövs mer kunskap kring de utsatta 
skolorna. En mer detaljerad utredning behövs för att greppa omfattningen av befntligt buller, 
samt ta fram konkreta åtgärdsförslag (till exempel bullerplank) som kan minska buller för de 
skolor som har utsatta utemiljöer. Dessa utredningar ska utföras av de ansvariga nämnderna 
inom skola och förskola: 

• Förskolenämnden 

• Grundskolenämnden 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnderna bör samarbeta med Lokalförsörjningsnämnden vid inventering och utformning 
av konkreta fysiska åtgärdsförlag för genomförbarhet och kostnadskalkyler. 

Även privata aktörer inom skola och utbildning rekommenderas att jobba med liknande 
inventering och ta fram fysiska åtgärder på eget ansvar. Kommunstyrelsen (Stadsledningskansliet) 
ska informera privata skolor i kommunen. 

5.2 Konsekvenser 
Konsekvenserna av denna handlingsplan är att Borås Stad får bättre kontroll över vilka 
bulleråtgärder som behöver göras samt tar första steget för att minska de negativa effekterna 
för invånarna.  

6. Medverkande 
Detta dokument är upprättat av Borås Stad enligt Förordning (SFS 2004:675) i samråd 
mellan Stadsledningskansliet, Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Miljöförvaltningen. Dokumentet gäller för perioden 2022-2023. 

7. Referenser 
Vägledning och riktvärden från Naturvårdsverket 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/vagar-och-
jarnvagar/vagledn-riktv-buller-vag-spar-befntliga-bostader-rev-juni2017.pdf 

Bullerkartläggning med redovisade skolor och förskolor 

Boråskartor (boras.se) 
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Sida

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2022-02-10  

Dnr  
2021-3132  

Inkomna synpunkter januari-december 2021     

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter 
januari-december 2021 och hanteringen av dessa. 

Sammanfattning  
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och
gott bemötande. Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering st artats via et  t  formulär  på we bbplatsen bo ras.se. En  
sammanfattning av inkomn  a sy npunkter sk a  minst  två gånger om år   et redovisas till    
ansvarig  nämnd.  

Det har under perioden januari-december 2021 inkommit 43 synpunkter till
Miljöförvaltningen. Av dessa avsåg 40 st klagomål på fysisk miljö och 3 st klagomål på 
tillgänglighet. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och
där så varit möjligt beaktats för framtiden. 

Ärendebeskrivning  
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns
på we bbplatsen bo ras.se. Alla sy  npunkter kan lämn  as  anonymt, me n  om man   önskar  
återkoppling  behöver kontakt uppgifter an ges.  Inom  tre  arbetsdagar sk a  en bekräfte lse 
lämnas  på att   synpunkten kommit   in och ve  m som tar ha   nd om den.    I de   fall  
återkoppling  önskas sk a  detta sk e ino m  tio ar betsdagar.  Likaså sk a  ansvarig  
handläggare medde la nä r en ev  entuell åtgärd är    gjord.  

En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger per år redovisas till 
ansvarig nämnd. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Det har under perioden januari-juni 2021 inkommit 43 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. 24 av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2022-02-10 2021-3132 

fördelades enligt följande: 

39 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 15 stycken avsåg klagomål på
nedskräpning, 9 stycken avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen, 5 stycken 
avsåg klagomål på buller, 3 stycken avsåg klagomål på rökning, 2 stycken avsåg
klagomål på djurhållning, 2 styck avsåg klagomål på biltvätt på gatan, 1 styck avsåg 
klagomål på vedeldning, 1 styck avsåg klagomål på vilda kaniner samt 1 styck som
avsåg klagomål på måsar. 

3 st till Miljöförvaltningen - Klagomål - Tjänster som avsåg tillgänglighet. 

1 st till Miljöstrategiska avdelningen - Klagomål - Fysisk miljö som avsåg olovlig 
brygga. 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit
möjligt beaktats för framtiden. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension   
-Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter ses endast som positiv och ger 
förvaltningen möjligheter att fånga upp och åtgärda medborgarnas synpunkter,
fokusera på förbättringsområden och framför allt bidra till nöjda medborgare, 
företagare och organisationer. 

Ekologisk  dimension  
-Karaktären på de allra flesta inkomna synpunkterna till förvaltningen är av sådan art
att de, efter åtgärdande, är förbättringar vad gäller både miljö och hälsa. 

Ekonomisk dimension   
-De inkomna synpunkter som bedöms ska hanteras i förvaltningens ordinarie 
verksamhet, vilket kräver personella och materiella resurser i form av handläggares
arbetstid, ev. bokning av poolbil etc. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Bilagor  
Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2021, 2022-02-10 

Beslutet expedieras till    
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2021, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot 
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom tre arbetsdagar ska 
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2021 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljötillsyn 39 Klagomål 

Miljöförvaltningen 3 Klagomål 

Miljöstrategiska 1 Klagomål 

Totalt för förvaltningen 43 

Det har under perioden januari-december 2021 inkommit 43 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av 
dessa avsåg 40 st klagomål på fysisk miljö och 3 st klagomål på tillgänglighet. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma
kriterier 

Beröm jan-
dec 2021 

Fråga jan-
dec 2021 

Förslag jan-
dec 2021 

Klagomål
jan-dec 2021 

Totalt jan-
dec 2021 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 40 40 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 3 3 

Miljö- och konsumentnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2021 3(4) 



 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

      

             
        

                 
               

                
                  
    

           

              

   
               

 

   

        
 

    
     

  

   

  
    

    
  

           

   
       

   

Kommungemensamma
kriterier 

Beröm jan-
dec 2021 

Fråga jan-
dec 2021 

Förslag jan-
dec 2021 

Klagomål
jan-dec 2021 

Totalt jan-
dec 2021 

Totalt 0 0 0 43 43 

Det har under perioden januari-juni 2021 inkommit 43 synpunkter till Miljöförvaltningen. 24 av
synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna fördelades enligt följande: 

39 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 15 stycken avsåg klagomål på nedskräpning, 9 stycken
avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen, 5 stycken avsåg klagomål på buller, 3 stycken avsåg 
klagomål på rökning, 2 stycken avsåg klagomål på djurhållning, 2 styck avsåg klagomål på biltvätt på
gatan, 1 styck avsåg klagomål på vedeldning, 1 styck avsåg klagomål på vilda kaniner samt 1 styck som 
avsåg klagomål på måsar. 

3 st till Miljöförvaltningen - Klagomål - Tjänster som avsåg tillgänglighet. 

1 st till Miljöstrategiska avdelningen - Klagomål - Fysisk miljö som avsåg olovlig brygga. 

4 Ständiga förbättringar 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för
framtiden. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade
ärenden 

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari – 

december 2021 

43 0 43 

6 Synpunktsrutinen 
Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag. 0 
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Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS 

Datum  
2022-02-15  

Dnr  
2020-3122  

Uppföljning intern kontroll    2021  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2021. 

Sammanfattning  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse 
upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för
denna. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna
uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och processer, antas av nämnd och 
bolagsstyrelse. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen
redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen genomförs, och
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Miljöförvaltningens bedömnin g 
Miljöförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2021 utifrån den plan som
antogs av Miljö- och konsumentnämnden 2020-12-15, § 334 för 2021 och redovisar 
resultat i medföljande uppföljningsrapport. Sammanlagt har 18 riskbilder följts upp
inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. 
Granskningen har genomförts enligt plan. 

Konsekvensbedömning  
Miljö- och konsumentnämndens årliga uppföljning av förvaltningens risker i
verksamheten har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension och är 
ett sätt för nämnden att styra att risker identifieras och hanteras inom alla områden. 

E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
Agneta San der  
Förvaltningschef  

 

  

 

     

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Bilagor  
Uppföljning intern kontroll 2021, 2022-02-18 

Beslutet expedieras till    
1.  Kommunstyrelsen  
2.  Revisionskontoret  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 

-

Datum  
2022-02-10  

Dnr  
2021-3863  

Remiss -  Riktlinjer beställar-/utförarmodellen   

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget för Riktlinjer beställar
/utförarmodellen. 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på att det har tagits fram ett förslag på 
Riktlinjer beställar-/utförarmodellen. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat
arbetssätt för köp av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Köp av verksamhet 
inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom
kommunen räknas som en gemensam koncern. Minimivolymkostnader för att 
upprätta krisberedskap ligger till grund för hur mycket nämnderna ska beställa av
utföraren. Riktlinjerna grundar sig på principerna i Borås Stads styr- och 
ledningssystem. 

Ärendebeskrivning  
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat arbetssätt för köp av verksamhet där 
Servicenämnden är utförare. Riktlinjen gäller i första hand de tjänster som
Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag men kan även tillämpas för 
interna tjänster mellan andra nämnder och bolag. 

Köp av verksamhet inom kommunen behöver inte föregås av någon form av
upphandling eftersom kommunen räknas som en gemensam koncern, om än 
uppdelad på olika nämnder och helägda bolag. Det finns två typer av verksamheter
som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: verksamhet som kan 
konkurrensutsättas exempelvis snöröjning och entreprenader samt annan verksamhet
som inte är föremål för konkurrensutsättning exempelvis IT, löneadministration och 
ekonomiredovisning. 

Minimivolymkostnader för att upprätta krisberedskap ligger till grund för hur mycket
nämnderna ska beställa av utföraren. 

Utifrån Borås Stads styr- och ledningssystem grundar sig riktlinjerna på följande 
principer: 
- Helhet före delar 
- Långsiktighet i agerandet 
- Dialog, samverkan och öppenhet 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2022-02-10 2021-3863 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt att det har tagits fram ett förslag på
Riktlinjer beställar-/utförarmodellen. Miljö- och konsumentnämndens 
ställningstagande är att modellen ger goda förutsättningar att komma överens om pris
mellan parterna och att hänsyn måste tas till kritiska minivolymer för 
Servicenämndens förmåga att upprätthålla krisberedskap. Utrymme ges även i
riktlinjen till att beställaren ska kunna välja en extern utförare. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Bilagor  
Riktlinjer beställar-/utförarmodellen, 2021-12-03 

Beslutet expedieras till    
Kommunstyrelsen 



 Strategi 

Program 

Plan 

Policy

 • Riktlinjer

 Regler 

Borås Stads 
Riktlinjer beställar- / 

-utförarmodellen 



 

Borås Stads 
styrdokument 

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: KS-2021-00907 
Dokumentet gäller till och med: 2025 
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Riktlinjer beställar- / -utförarmodellen 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat arbetssätt för köp av verksamhet där 
Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster som Servicenämnden 
utför till beställande nämnder och bolag men kan även tillämpas för interna beställningar av 
tjänster mellan andra nämnder och bolag. 

Köp av verksamhet inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling 
eftersom kommunen räknas som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder 
och helägda bolag. Det fnns två typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av 
Servicenämnden: verksamhet som kan konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och 
annan verksamhet som inte är föremål för konkurrensutsättning (t.ex. IT, 
löneadministration och ekonomiredovisning). 

Minimivolymkostnaden för att upprätthålla krisberedskap ligger till grund för hur mycket 
nämnderna ska beställa av utföraren. 

Utifrån Borås Stads styr-och ledningsmodell grundar sig dessa riktlinjer på följande principer: 

Helhet före delar 
Alla som har ansvar för någon del av koncernens verksamhet ska ta hänsyn till helhetsperspektivet 
i sin styrning. Ett mervärde för Borås Stads samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas. 

Långsiktighet i agerandet 
Verksamheten ska alltid eftersträva långsiktiga lösningar även om dessa initialt blir dyrare än 
en mer tillfällig lösning. Tillfälliga lösningar kan ofta bli dyrare i längden. 

Dialog, samverkan och öppenhet 
Verksamheten ska genomsyras av öppenhet och offentlighet. Dialog ska eftersträvas av alla 
aktörer för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Inför beställning 
Inför beställning är det viktigt att defniera föremålet för beställningen exempelvis enligt 
följande: 

• Vilket är behovet och hur kan det defnieras? 

• Hur kan behovet täckas, fnns det olika alternativ? 

• Vilka kvalitetskrav fnns? 

• Vilken prispåverkan har kvalitetskraven? 

Borås Stad  | Riktlinjer - beställar- / -utförarmodellen            3 



 

 
 

 
     

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Modell för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning 

1. Uppdragsbeskrivning – Beställaren formulerar utifrån politiska prioriteringar och 
ambitioner en uppdragsbeskrivning som ligger i linje med upprättad budget. 

2. Samsyn kring uppdrag – Beställare och utförare går igenom uppdragsbeskrivning 
tills samsyn finns om uppdragets innehåll, målgrupp och ambitionsnivå. 

3. Omvärldsbevakning, beräkning – Beställare och utförare skaffar en bild av 
finansiering av detta uppdrag genom omvärldsbevakning och beräkning. Beställare 
och utföraren redovisar sina förslag på ersättningsnivå utifrån uppdragsbeskrivning. 
Skiljer sig kostnaden för intern utförare väsentligt negativt så bör beställaren vända 
sig till en extern utförare, men hänsyn måste tas till kritiska minimivolymerna för 
Servicenämndens förmåga att upprätthålla krisberedskapen med egna resurser.1 

4. Avvägning/samsyn – Diskussion om de olika förslagen. Om inte samsyn går att 
erhålla går utföraren tillbaka och återkommer med ett förslag på ett uppdrag som går 
att utföra som närmar sig den föreslagna finansieringen. 

5. Går det inte att få till en överenskommelse om internt utförande på grund av 
kostnadsskäl kan beställaren vända sig till en extern utförare som upphandlas. 

Beställaren reglerar vid beställningen hur och när uppföljning av och dialog om ekonomi och 
verksamhet ska ske. En årlig rapport ska skickas till Kommunstyrelsen. 

Vid större förändringar under pågående uppdrag kan beställaren eller utföraren initiera en 
ny dialog. 

Modellen gäller även då upphandlande nämnd/bolag väljer att bryta pågående avtal med 
extern utförare. 

Beställaren bör när det är möjligt eftersträva en god framförhållning av uppdraget så att det 
fnns tid för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning. 

Reglering av avtalslösa tillstånd mellan beställare och interna utförare 
Vid nyteckning av avtal ska framgå hur ersättning för faktiskt utförd verksamhet ska regleras 
i samband med att befntliga avtal löper ut och innan nya hunnit tecknas, d.v.s. avtalslösa 
tillstånd. 

Start eller utökning av verksamhet 
Den interna utföraren kan inte starta ny verksamhet utan beställning från beställarnämnd, 
myndighetsnämnd eller liknande men kan lämna erbjudande om start av ny verksamhet till 
berörda beställare. Dock ska alltid Kommunstyrelsen konsulteras innan en ny verksamhet 
startas om den ligger utanför nämndens reglemente eller bolagets ägardirektiv. 

Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen har rätt att fördela kostnader genom så kallade fördelningsnycklar för köp av 
verksamheter som är kommungemensamma från olika interna utförare eller typer av tjänster. 

Styrelsen bereder vilken minimivolym som gäller för den internt utförda verksamheten med 
hänsyn till krisberedskapen. 

I de fall beställande nämnd/bolag och utförande nämnd inte kommer överens under pågående 
avtalsperiod avgörs tvisten enligt regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden. 

1 Väsentligt defnieras beroende på nämndens eller bolagets storlek och budget. 
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Sida

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 
Datum  
2022-02-14  

Dnr  
2022-67  

Förslag på utökat uppd   rag  för Service nämnden  gällande 
krisberedskap  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget på utökat uppdrag för 
Servicenämnden gällande krisberedskap men önskar att förslaget tydliggör vikten av
samverkan med övriga förvaltningar och bolag i staden. 

Sammanfattning  
Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en
följd av en omvärld i förändring med nya hot, riskbilder och beroenden. 

De två föreslagna uppdragen nedan avser inom vilka områden Servicekontorets 
operativa förmåga behöver utvecklas. 

Uppdrag 1: Operativ förmåga
Utveckling av Servicenämndens operativa krishanteringsförmåga att hantera olika 
slags samhällsstörningar och avbrott samt befolkningsskydd. 

Uppdrag 2: Utvecklingsområden
Säkerställa Servicenämndens ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under 
höjd beredskap. För att Servicenämnden ska kunna hantera framtida krav och
händelser med en god ledningsförmåga måste vissa interna områden utvecklas. 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget men önskar att samverkan mellan 
förvaltningar och bolag inom staden tydliggörs. 

Ärendebeskrivning  
Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en 
följd av en omvärld i förändring med nya hot, riskbilder och beroenden. Frågorna och
utmaningarna som kommunens krisberedskapsfunktioner bör hantera växer i 
omfattning och blir alltmer komplexa och beroende av en snabb och flexibel
organisation som är väl förberedd. 

Staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse som
reglerar uppgifter för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-
2022. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

 
           

    
 

              
            

          
            

           
           

           
        

 
          

            
            

 
    

        
        

          
 

     
  
        

  
     

 
   

        
           

          
  
  
  
   

 
            

           
 

             
        

              
            

                 
          

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2022-02-14 2022-67 

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 
krisberedskap på lokal nivå. 

Beaktat i bedömningen är även det civila försvaret som är en del av totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp
eller krig i vår omvärld. Det civila försvaret bygger på samhällets samlade 
motståndskraft och därför ska arbetet med den fredstida krisberedskapen ta hänsyn
till det civila försvarets krav och målsättning. Då likhetsprincipen eftersträvas gäller 
detta främst möjligheten att kunna dimensionera upp vissa förmågor och resurser
över tid t.ex. befolkningsskydd och upprättande av beredskapslager. 

De två föreslagna uppdragen nedan avser inom vilka områden Servicekontorets 
operativa förmåga behöver utvecklas för att kunna stödja koncernen i sitt geografiska
områdesansvar vilket inkluderar att stötta koncernens arbete med att hantera en kris. 

Uppdrag 1: Operativ förmåga 
Utveckling av Servicenämndens operativa krishanteringsförmåga att hantera olika
slags samhällsstörningar och avbrott samt befolkningsskydd. Servicekontoret ska 
kunna verka under såväl kortvariga som långvariga samhällsstörningar inom följande
områden: 
- Natur- och klimatrelaterade händelser 
- Olyckor 
- Säkerhetspolitiskt och globalt relaterade händelser (exempelvis flyktingströmmar,
importbrist m.m.) 
- Antagonistiska hot och händelser 

Uppdrag 2: Utvecklingsområden
Säkerställa Servicenämndens ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under 
höjd beredskap. För att Servicenämnden ska kunna hantera framtida krav och
händelser med en god ledningsförmåga måste vissa interna områden utvecklas: 
- Organisation 
- Personalplanering 
- IT-förmåga 
- Tekniska resurser 

Ovanstående förmågor och resurser kommer att vara föremål för utveckling över tid 
med hänsyn till omvärldsläget, nya nationella och regionala riktlinjer samt lokala
behov. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Miljö- och konsumentnämnden finner ett sunt tänk i förslaget på utökat uppdrag för
Servicenämnden gällande krisberedskap. Miljö- och konsumentnämnden finner det 
dock önskvärt att tydliggöra att Servicenämnden äger ansvaret, men att de ska arbeta i
samverkan med andra inom staden berörda förvaltningar och bolag. För att uppdrag 
1 ska kunna uppfyllas måste en god nivå i kunskap finnas och den kan med fördel fås
genom samverkan med andra. Uppdrag 2 handlar om interna utvecklingsområden, 



 
 
 

 
 

 
 

 

          
   

  
 
 

  

 

      
      

 

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2022-02-14 2022-67 

där Miljö- och konsumentnämnden önskar att samverkan med andra förvaltningar
och bolag tydliggörs. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Bilagor  
Ärende revidering av Servicenämndens reglemente, 2022-01-12
Förslag på ändring SN Reglemente, 2022-01-12 

Beslutet expedieras till    
Kommunstyrelsen 
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Ordlista 

Befolkningsskydd Befolkningsskydd handlar om att skydda och rädda civilbefolkningens 
liv, enskild egendom och civil allmän egendom. 

Civilt försvar Civilt försvar syftar till att inför och under höjd beredskap samt under 
krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

Egen regiverksamhet I detta dokument avses den del av Servicekontorets verksamhet som 
ansvarar för eller som är av vikt för koncernens krishanteringsförmåga 
och skall därför ses som särskilt viktig och prioriterad avseende 
upphandlingar. 

Krisberedskap Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, 
motstå och hantera krissituationer. 

RSA En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja för att 
reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att 
förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. 

Samhällsstörning En händelse som avviker från det normala eller en händelse som innebär 
en allvarlig störning. Kan likställas med extraordinär händelse och 
fredstida kris. 

Krishanteringsförmåga Handlar om att kunna hantera de situationer som uppstår inom ramen 
för en samhällsstörning. 
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Inledning och bakgrund 

Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en följd 

av en omvärld i förändring med nya hot, riskbilder och beroenden. Frågorna och 

utmaningarna som kommunens krisberedskapsfunktioner bör hantera växer i omfattning 

och blir alltmer komplexa och beroende av en snabb och flexibel organisation som är väl 

förberedd. 

Staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse som reglerar uppgifter för 

kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. 

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 

krisberedskap på lokal nivå. 

Beaktat i bedömningen är även det civila försvaret som är en del av totalförsvaret. Målet för 

det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller 

krig i vår omvärld. Det civila försvaret bygger på samhällets samlade motståndskraft och 

därför ska arbetet med den fredstida krisberedskapen ta hänsyn till det civila försvarets krav 

och målsättning. Då likhetsprincipen eftersträvas gäller detta främst möjligheten att kunna 

dimensionera upp vissa förmågor och resurser över tid t.ex. befolkningsskydd och 

upprättande av beredskapslager. 
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Beskrivning av nuläge 

Sammantaget bedöms Borås Stad ha en god förmåga att hantera flera olika typer av 

samhällsstörningar tack vare utspridda resurser i koncernens förvaltningar och bolag. Det 

finns en övergripande plan för styrning och ledning för hur Borås Stad ska hantera 

samhällsstörningar samt ett planverk för kriskommunikation. Borås Stad har en tjänsteman i 

beredskap (TiB) samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom stadens egen organisation. 

Krisberedskap 

Även om vi lever i ett tryggt land kan vi drabbas av kriser och samhällsstörningar som gör att 

samhället inte fungerar som vanligt. Grunden för samhällets krisberedskap finns i 

kommunerna. Borås Stad driver många verksamheter som måste fungera även under kris. 

Det kan till exempel vara skola, räddningstjänst, äldreomsorg och vattenförsörjning. 

Borås Stad har enligt lag till uppgift att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att 

reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, 

motstå, och hantera samhällsstörningar. 

Borås Stads gällande risk- och sårbarhetsanalys antogs av kommunfullmäktige i december år 

2019. I analysen identifierades samhällsstörningar ur ett brett perspektiv som utgick från 

olika riskområden, samhällsstörningar identifierades inom följande områden: 

- Natur och väderrelaterade händelser 

- Andra stora olyckor 

- Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 

- Antagonistiska hot och social oro 

- Sjukdomar 
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Civilt försvar 

Civilt försvar är hela Borås stads förmåga att kunna verka under höjd beredskap och krig. 

Detta inbegriper politiska inriktningar, prioriteringar, krigsorganisation mm. Servicekontorets 

operativa krishanteringsförmåga i det civila försvaret syftar främst till (men inte uteslutande) 

att stötta Borås Stads ansvar att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydd av 

befolkningen, s.k. befolkningsskydd. Befolkningsskydd handlar om att skydda och rädda 

civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. 

Stadsledningskansliets krisberedskapsfunktion måste ha ett nära samarbete och en samlad 

bild av koncernens alla förvaltningar, bolag, och politiken för att kunna säkerställa att den 

lokala-, regionala- och nationella strategin för krisberedskap, civilt försvar och systematisk 

övningsverksamhet efterlevs. 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag inom säkerhet ge Servicenämnden 

inriktningsbeslut och annat underlag som de behöver för att kunna säkerställa att 

krishanteringsförmågan och resurser anpassas efter nationella, regionala och lokala direktiv 

samt inriktningar och omfattning vad avser fredstida krisberedskap och civilt försvar. 

Borås Stad behöver öka sin förmåga att hantera kriser på det operativa så som det 

förberedande skedet. Servicekontoret i Borås Stad utför till vardags service- och tekniska 

tjänster på uppdrag av stadens förvaltningar och bolag. På Servicekontoret finns 

spetskompetens som är för stadens krishanteringsarbeten viktiga områden inom exempelvis 

underhåll av gator och vägar, vatten och avlopp, mekaniska konstruktioner, reparationer och 

underhåll men också tillgång till en maskinpark och diverse utrustning samt 

lagerhållningsförmåga. Därutöver ansvarar Servicekontoret även för driften av Borås Stads 

gemensamma IT-infrastruktur. Möjligheten att bibehålla Servicekontoret som en kraftfull 

krishanterande resurs vilar i nuläget på att det finns fungerande avtal för vardagsdriften och 

projekt som ger fortlöpande kunskap och kostnadstäckning åt förvaltningen. 
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Sammanfattningsvis består Servicekontorets förmågor och beredskapsuppdrag i dagsläget av 

bl.a. följande: 

• God verksamhets-, person- och lokalkännedom. 

• Personella resurser med varierande verksamhetsinriktning och spetskompetens. 

• Maskinella och materiella resurser. 

• Bemanning och drift av stadens IT-infrastrukturs tjänster. 

• Reparation och byggnation inom mark och anläggning, samt bygg. 

• Verkstad, förråd och drivmedelshantering. 

• Vinterberedskap för Tekniska förvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen. 

• Belysningsberedskap för Tekniska förvaltningen årets alla dagar. 

• Fastighetsberedskap för Lokalförsörjningsförvaltningen årets alla dagar. 

• VA beredskap (vatten- avlopp- fjärrvärme) för Borås Energi och Miljö årets alla dagar. 

• Elnätsberedskap för Borås elnät årets alla dagar. 

• IT beredskap för förvaltningarna genom stadsledningskansliet årets alla dagar 

Beredskapsuppdragen knyts inte till en daglig garanterad sysselsättning för Tekniska 

förvaltningen (TEK) och Borås Energi och miljö AB, däremot finns garanterade 

arbetsuppgifter från Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och Borås Elnät AB. 

Inom Vinterberedskap och den ordinarie verksamheten finns också en organisation av 

externa maskinentreprenörer som är knutna till uppdragen. 
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Servicenämndens framtida roll inom krisberedskap och civilt försvar 

För att säkerställa koncernens krishanteringsförmåga i fredstid och höjd beredskap måste 

viktiga operativa förmågor och resurser finnas i egen regi. Servicekontoret är en naturlig 

aktör att säkra koncernens egna kritiska förmågor och resurser i egen regi som ett operativt 

stöd före, under och efter en samhällsstörning. 

Sektorsansvar 

Sektorsansvar är det ansvar statliga  myndigheter har för sina sakfrågor av  nationell 

karaktär, oavsett frågornas  geografiska anknytning. Ansvaret ser olika ut beroende på vilken 

sektor som avses. Vid en händelse innebär detta att i första hand lämna expert- och 

resursstöd till regionala och lokala aktörer. 

Geografiskt områdesansvar1 

Det geografiska områdesansvaret ligger hos kommunerna på lokal nivå, hos länsstyrelserna 

på regional nivå och hos regeringen på nationell nivå. Kommunledningen i Borås Stad 

ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella insatser före, under 

och efter en  samhällsstörning i sitt geografiska område. Det kan till exempel handla om att 

samordna olika samhällsintressen och att samordna information till berörda målgrupper och 

media. 

Förvaltningarnas skyldighet2 

Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller bolag som drabbats av en 

samhällsstörning. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som enligt 

Kommunfullmäktiges reglemente har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en 

samhällsstörning. 

1 Lag 2006:544 2kap 7§ 
2 Utdrag från Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
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I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 

på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 

förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar; 

 Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss verksamhet, 

har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 

krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning. 

 Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 

möjligt, både geografiskt och organisatoriskt. 

 Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt 

som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap. 

Servicekontorets operativa roll i krishanteringen inom Borås Stads geografiska område 

fråntar inte stadens verksamheters uppgifter inför-, under- eller efter en samhällsstörning, 

utan skall ses som en operativ stödfunktion till koncernen i samband med krishantering. 

De två föreslagna uppdragen nedan avser inom vilka områden Servicekontorets operativa 

förmåga behöver utvecklas för att kunna stödja koncernen i sitt geografiska områdesansvar 

vilket inkluderar att stötta koncernens arbete med att hantera en kris. 

Servicekontorets operativa krishanteringsresurs är en del av Borås Stads ordinarie 

verksamhet, vilket medför att stadens krisledningsnämnd kan styra Servicekontoret när 

nämnden är aktiverad. Borås Stads centrala krisledningsstab kan när den är aktiverad ge 

Servicekontoret uppdrag, samt att Stadsledningskansliets avdelning Centrum för Kunskap 

och Säkerhet (CKS) kan samverka med, och ge inriktningsbeslut till den operativa 

krishanteringsresursen i samband med krishantering. 
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Uppdrag 1: Operativ förmåga 

Utveckling av Servicenämndens operativa krishanteringsförmåga att hantera olika slags 

samhällsstörningar och avbrott samt befolkningsskydd. Servicekontoret ska kunna verka 

under såväl kortvariga som långvariga samhällsstörningar inom följande områden: 

• Natur- och klimatrelaterade händelser 
• Olyckor 
• Säkerhetspolitiskt och globalt relaterade händelser (exempelvis flyktingströmmar, 

importbrist m.m.) 
• Antagonistiska hot och händelser 

Uppdrag 2: Utvecklingsområden 

Säkerställa Servicenämndens ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under höjd 

beredskap. För att Servicenämnden ska kunna hantera framtida krav och händelser med en 

god ledningsförmåga måste vissa interna områden utvecklas: 

 Organisation 
 Personalplanering 
 IT-förmåga 
 Tekniska resurser 

Ovanstående förmågor och resurser kommer att vara föremål för utveckling över tid med 

hänsyn till omvärldsläget, nya nationella och regionala riktlinjer samt lokala behov. 
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• Servicekontorets särskilda 
uppdrag 
• Uppdrag 1: Operativ förmåga 
• Uppdrag 2: 

Utvecklingsområden 

• Serkorsansvar inom den egna 
verksamheten avseende området 
säkerhet 
• Ansvarsprincipen 
• Närhetsprincipen 
• Likhetsprincipen 

• Lagar och förordningar (fredstid) 
• Nationell- och regional inriktning 
• Lokalpolitisk inriktning och 

prioriteringar 
• Kontinuitetsplanering 
• Risk- och sårbarhetsanalays (RSA) 
• Planeringsarbete 

• Lagar och förordningar (fredstid 
och höjd beredskap) 

• Nationell- och regional inriktning 
• Lokalpolitisk inriktning och 

prioriteringar 
• Planeringsarbete (fredstid) 
• Borås Stads krigsorganisation 

(höjd beredskap) 

Civilt försvar Krisberedskap 

Operativt 
krishanteringsresurs Förvaltningar och

bolag 

Borås Stads verksamhet 
under höjd beredskap 

Nämnder och 
styrelser 

Servicenämnden 

Kommunstyrelsen 

Kommunövergripande 
ledning och samordning 

Borås Stads verksamhet 
under fredstida kriser 

Figur 1 Figuren visar Servicenämnden operativa krishanteringsroll inom koncernen vad avser krisberedskap, krishantering 
och totalförsvarsplaneringen. 
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Analys 

För att bibehålla och utveckla en unik krishanteringsförmåga krävs långsiktighet och 

kontinuitet. 

Operativ förmåga 

Om Servicenämndens uppdrag minskar genom att resurser och förmågor läggs ut på 

entreprenad blir Borås Stads krishanteringsförmåga inom det geografiska områdesansvaret 

mer sårbart både i fredstid och under höjd beredskap. Om dessutom resurserna tvingas 

prioriteras mellan olika huvudmän vid en samhällsstörning, kan detta leda till en kraftigt 

bristfällig krishanteringsförmåga inom koncernen. Resurser som är på entreprenad är 

svårare att säkerställa att den finns tillgänglig under alla typer av samhällsstörningar, vilket 

visats under tidigare kriser. 

För att säkerställa koncernens krishanteringsförmåga i fredstid och höjd beredskap måste 

viktiga operativa förmågor och resurser finnas i egen regi. Servicekontoret är en naturlig 

aktör att säkra koncernens egna kritiska förmågor och resurser i egen regi som ett operativt 

stöd före, under och efter en samhällsstörning. 

En kontinuitet i verksamheten tillsammans med utbildning och övning ger en 

kostnadseffektivitet och spetskompetens som annars är omöjlig att upprätthålla om 

Servicenämndens uppdrag förändras för ofta. En för koncernen kritisk operativ 

krishanteringsresurs bör därför inte vara beroende av upphandling/avtal med externa 

aktörer. 

Utvecklingsområden 

För att Servicenämnden skall kunna utveckla och upprätthålla en operativ 

krishanteringsresurs till koncernen måste förmågorna inom krishantering aktivt utvecklas 

och underhållas i ett långsiktigt perspektiv. I enlighet med det geografiska områdesansvaret 

är det av vikt för Borås Stad att ha ett välutvecklat samarbete och samverkan med andra 

organisationer såsom Södra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund (SÄRF), andra kommuner 

samt näringsliv för att tillsammans skapa en förmåga att hantera stora och komplexa 

samhällsstörningar. 
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IT har en viktig roll i samhället på kort och lång sikt. Genom ett långsiktigt strategiskt arbete 

kring alltifrån grundläggande infrastruktur ut till komponenter på detaljnivå säkerställer IT-

styrning i Borås Stad att IT är en integrerad del av verksamheten. Servicenämnden ansvarar 

för driften av Borås Stads gemensamma IT-infrastruktur. Den snabba digitala utvecklingen 

medför stora möjligheter men också utmaningar som måste hanteras för att säkerställa 

stabila IT-tjänster även under samhällsstörningar och kriser. 

Stora utmaningar finns också inom framtida personalförsörjning samt tekniska resurser där 

sårbarheter snabbt kan uppstå, exempelvis vid brist på förbrukningsmateriel, reservdelar 

och personal. För att öka koncernens förmåga att hantera samhällsstörningar måste 

organisation och personalförsörjning ses över, behovet av kris- och beredskapsförråd 

utredas samt kontinuerligt vidareutbilda och öva personal. 

Förslag till ändringar i Servicenämndens reglemente 

För att Servicenämnden ska kunna uppnå en förmåga beskrivet i uppdrag 1 och 2 ovan 

föreslås följande tilläggsuppgifter till Servicenämndens reglemente: 

• att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt en 
förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag. 

• att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser operativt 
stöd till koncernens verksamheter inom kris- och beredskapsområdena. 

För vidare läsning 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

• Säkerhetsskyddslag (1996:627) 

• Kommunallag (2017:725) 

• Revisionsrapport 2020-01-20 (granskning genomfördes av qualetarium september 
2019 – finns på intranätet) 

• Handlingsprogram Säkerhet och beredskap 

12 



  

    
    

 
                 

              
 

     
 

             
             
  

 
      

         
         

 
            

  
          
         
   
         
     
         
         
         

  
 

 
 
           

      
 

              
       

 
 

 
 

AG Krisberedskap SK Datum: 2021-10-11 

Reglemente för Servicenämnden
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-mm-dd 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det
att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2022-mm-dd 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten
Servicenämndens ansvarsområde är att efter avtal/överenskommelser och mot ersättning 
tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder, och bolag tjänster rörande bl.a.: 

 anläggnings-och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna 
platser 

 anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp 
 om-och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter 
 fastighetsservice 
 anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar 
 fordon, förråd och verkstäder 
 andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet 
 tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt 
 administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal-och 

löneadministration) 

samt 

 att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt en 
förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag. 

 att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser operativt stöd till 
koncernens verksamheter inom kris- och beredskapsområdena. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

    
  

 
 

 

 

  
 

 

   
  

  
  

 
 

 
 

 
 

Sida 
MISSIV  1(1) 

Kommunstyrelsen 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vxl 

Datum  
2022-01-12  

Instans 
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021-00976 3.2.2.0 

Remiss: Förslag  på utökat uppdrag för  
Servicenämnden gällande  krisberedskap  

Remissinstanser  
1.  Alla Borås Stads bolag  

2.  Alla förvaltningar i Borås  Stad  

Notera sambandet mellan denna remiss och remissen för riktlinjen beställar-
/utförarmodellen (dnr: 2021-00907). Den här remissen sänds till er för 
kännedom utan svarskrav, om ni vill lämna ett remissvar på förslaget gäller 
nedanstående. 

Remissvaren ska ha kommit in till  Kommunstyrelsen  senast den  2022-03-31. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se.  
Ange diarienummer KS 2021-00976 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Jonny Nylén 
Handläggare 
0768887758 

mailto:ks.diarium@boras.se
mailto:boras.stad@boras.se
https://boras.se


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

 

        
           

           
  

 
      

           
   

 
          
  

 

     
 

          
            

         
          

         
         

       
           

          
           

         
        

 

Sida

Anna Lidskog, 033-35 31 28 
anna.lidskog@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2022-02-01  

Dnr  
2022-xx  

Samverkansavtal  avseende kommunal budg  et- och  
skuldrådgivning och konsumentrådgivnin  g  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner samverkansavtalen avseende budget- och 
skuldrådgivning mellan Borås Stad och Bollebygd kommun, Borås Stad och Tranemo 
kommun, Borås Stad och Svenljunga kommun samt Borås Stad och Ulricehamn 
kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner samverkansavtalen avseende 
konsumentrådgivning mellan Borås Stad och Tranemo kommun samt Borås Stad och 
Ulricehamn kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avtalen ska signeras av förvaltningschef 
Agneta Sander. 

Lagstöd  
9 kap. 37 § kommunallagen. 

Sammanfattning   
Borås Stad och några grannkommuner önskar ha ett kommunalt samverkansavtal 
enligt 9 kap 37 § kommunallagen. Samverkan avser budget- och skuldrådgivning samt 
konsumentrådgivning. Borås Stad och de närliggande kommunerna har ett 
gemensamt mål att erbjuda kostnadsfri och opartisk rådgivning till sina 
kommuninvånare. Parterna har sedan tidigare uppdragsavtal som reglerar samverkan 
avseende personaltillgång på dessa områden genom att Borås Stad, 
Miljöförvaltningen, säljer tjänsterna budget- och skuldrådgivning och/eller 
konsumentrådgivning till grannkommuner. Syftet med de nya avtalen är att uppdatera 
och förtydliga avtalsvillkoren samt säkerställa att avtalen uppfyller den nya 
bestämmelsen om avtalssamverkan i kommunallagen, 9 kap. 37 §. Miljöförvaltningen 
önskar att Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut att godkänna 
samverkansavtalen avseende budget- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning. 

WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.lidskog@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

             
        

       
           

         
            

 
            

            
               

            
          
     

 
            

         
          

           
            

        
 

         
             
              

 

             
          

          
        

      
 

 
   

         
            

          
 

   
            

              
             

 

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2022-01-12 2022-64 

-

Ärendet  
Sedan ett antal år tillbaka har Borås Stad samverkat med några närliggande kommuner 
avseende budget- och skuldrådgivning (Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn) och konsumentrådgivning (Tranemo och Ulricehamn). Denna 
samverkan har reglerats enskilt med var och en av kommunerna genom 
uppdragsavtal. Respektive kommun och Miljöförvaltningen i Borås önskar fortsätta 
detta samarbete och är överens om att samarbetet har fungerat väl. 

Avtalen mellan Borås Stad och köpande kommuner behöver dock uppdateras för att 
säkerställa att avtalsvillkoren är aktuella och förenliga med den nya bestämmelsen om 
avtalssamverkan i kommunallagen, 9 kap. 37 §. Det har därför tagits fram förslag på 
nya avtal, så kallade kommunala samverkansavtal enligt 9 kap 37 § kommunallagen. 
Ett samverkansavtal är framtaget per kommun och per verksamhetsområde (budget
och skuldrådgivning eller konsumentrådgivning). 

Borås Stad och de köpande kommunerna har ett gemensamt mål att erbjuda 
kostnadsfri och opartisk rådgivning till sina kommuninvånare. Parterna önskar 
samverka avseende personaltillgång på detta område genom att kommunerna köper 
rådgivningstjänst av Borås Stad, Miljöförvaltningen. Syftet med avtalet är att reglera 
samverkan mellan parterna. Avtalet har ingen tidsbegränsning utan gäller tills dess att 
det sägs upp av någon av parterna. 

Samverkansavtalen reglerar bara rådgivning, det omfattar inte förebyggande eller 
utåtriktat arbete. Om sådant arbete ska ske inom ramen för samarbetet ska parterna 
skriftligen komma överens om detta samt vilken ersättning som ska utgå för arbetet. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Miljöförvaltningen anser att samarbetet har fungerat väl och ser bara fördelar med att 
samarbetet fortsätter att gälla. Avtalen har granskats av miljöförvaltningens jurister 
Anna Lidskog och Johanna Bäckström samt av representanter från respektive 
grannkommun. Miljöförvaltningen önskar att Miljö- och konsumentnämnden fattar 
beslut om att godkänna detta samverkansavtal. 

Konsekvensbedömning   

Social dimension 
Bedömning görs att kommuninvånarna gynnas av samverkan. Samverkan möjliggör 
att kompetensen och effektivitet ökar när kollegorna blir fler. Detta möjliggör också 
specialkompetens och ökad samsyn inom ett större geografiskt område. 

Ekologisk dimension 
Samarbetet mellan kommunerna på detta sätt kan innebära ett ökat resande mellan 
kommunerna då rådsökande behöver ta sig in till Borås för besök. Då rådgivning sker 
till stor del via telefon eller digitala möten bedöms denna ökning vara ringa. 



 
 
 

 
 

 
 

 

   
           

            
     

  
 
 
 

  
  

 

         
  

         
  

         
  

         
  

        
 

       
  

  
 

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2022-01-12 2022-64 

Ekonomisk dimension 
Borås erhåller ekonomisk ersättning från de köpande kommunerna för att utföra 
rådgivning motsvarande del av en årsarbetare. Avtalen löper tills vidare med en 
ömsesidig uppsägningstid på 12 månader. 

Agneta San der   
Förvaltningschef  

Anna Lidskog 
Förvaltningsjurist 

Bilaga  
- Förslag på Samverkansavtal avseende kommunal budget- och skuldrådgivning

Bollebygd kommun 
- Förslag på Samverkansavtal avseende kommunal budget- och skuldrådgivning

Svenljunga kommun 
- Förslag på Samverkansavtal avseende kommunal budget- och skuldrådgivning

Tranemo kommun 
- Förslag på Samverkansavtal avseende kommunal budget- och skuldrådgivning

Ulricehamn kommun 
- Förslag på Samverkansavtal avseende kommunal konsumentrådgivning Tranemo

kommun 
- Förslag på Samverkansavtal avseende kommunal konsumentrådgivning

Ulricehamn kommun 
-



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

        
         

 

            
 

            
  

             
           

          
                

         
            

       

           
            

          
   

               
   

 

            
            

            

Sida

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

  Kommunfullmäktige  beslutade att   inte  ta ut   årsavgifter för   alkoholtillstånd,  
vilket  gav en intäkt  sminskning för nä  mnden – 1 90   0 tk r  

  Avgångsvederlag, grupp utveckling  och dubbla che  fer under en tids   period på   
avdelningen Tillst ånd  och Livs medel gav en ökad kost    nad – 1 405     tkr  

TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2022-02-10  

Dnr  
2021-4131  

Årsredovisning 2021   

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del Miljöförvaltningens 
upprättade årsredovisning för 2021 och överlämnar årsredovisning 2021 till
Kommunstyrelsen. 

Miljö- och konsumentnämnden drabbades under året av händelser som var svåra att
förutse. 

Ovanstående poster är sammanlagt - 3 305 tkr, vilka påverkar nämndens resultat 
negativt 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att bli kompenserad för dessa poster i 2021 års 
bokslut genom en reduktion av nämndens resultat med 3 305 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2021, att tillföra Miljö- och konsumentnämnden 
resurser om 2 400 tkr per år under 2021 - 2023 till en Samverkansgrupp för utökad
tillsyn mot organiserad brottslighet, som även kallas Myndighetssamverkan. Miljö-
och konsumentnämnden har inte fått dessa resurser tilldelade under 2021, men har 
kostnader om 847 tkr för Myndighetssamverkan 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär 2 400 tkr i tillförda medel till
Myndighetssamverkan för 2021, av dessa ska 1 553 tkr överföras till 2022. 

Nämnden förvaltar den interna Klimatkompensationsfonden, som har 351 tkr i
utgående balans 2021. 

Nämnden begär att få överföra utgående balans om 351 tkr till 2022 för att användas
för fondens verksamhet. 

Ärendebeskrivning   
Verksamheten har även under 2021 till stora delar präglats av pandemin. Flertalet 
verksamheter har inte längre samma möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök, 
då de har en ansträngd situation med trängsel och ekonomiska svårigheter medan 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:gunnel.petersson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

        
       

             
          

           
      

         
          

               
          

             
     

            
          

          
               

           
               

           
     

   

           

            
  

             
           

          
                

         
            

       

           
            

          
   

               
   

 

 

 

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2022-02-10 2021-4131 

  Kommunfullmäktige  beslutade att   inte  ta ut   årsavgifter för   alkoholtillstånd, 
vilket  gav en intäkt  sminskning för nä  mnden – 1 90   0 tk r  

  Avgångsvederlag, grupp utveckling  och dubbla che  fer under en tids   period på   
avdelningen Tillst ånd  och Livs medel gav en ökad kost    nad – 1 405     tkr  

andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. Miljöinspektörerna,
livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av pandemin. Under 2020 kom en ny lag gällande
trängseltillsyn och en som reglerade om stängningstiderna vid alkoholservering vilket 
medfört att inspektörerna även under 2021 prioriterat tillsyn på restauranger och
serveringar och bortprioriterat ordinarie planerad tillsyn. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi- och
klimatrådgivning samt de förebyggande åtgärderna inom alla dessa områden påverkas 
i hög grad av pandemin. Besök kan inte tas emot på samma sätt och förebyggande
åtgärder i form av till exempel föreläsningar måste ställas in. 

Miljöstrategiska arbetet har fått omprioriteras och en del uppgifter har fått skjutas på
framtiden till följd av pandemin. 

Vid halvårsskiftet drog en Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn
för att motverka organiserad brottslighet igång, även kallat för Myndighetssamverkan. 

Personalomsättningen för miljöförvaltningen ligger på 12 %, en dubblering jämfört
med 2020 och samtidigt en återgång till den nivå förvaltningen legat på i många år. 
Miljötillsynsavdelningens personalomsättning steg under året till 24 % och har legat
mellan 11 och 14 % sedan 2013. Så hög personalomsättning påverkar i hög grad både 
verksamhetens kvalitet och kvantitet, samt intäkter och kostnader, både direkt och 
under ett antal år framöver. 

Ekonomiska konsekvenser 2021 
Nämnden drabbades under året av händelser som var svåra att förutse. 

Ovanstående poster är sammanlagt - 3 305 tkr, vilka påverkar nämndens resultat 
negativt 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att bli kompenserad för dessa poster i 2021 års 
bokslut genom en reduktion av nämndens resultat med 3 305 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2021, att tillföra Miljö- och konsumentnämnden 
resurser om 2 400 tkr per år under 2021 - 2023 till en Samverkansgrupp för utökad
tillsyn mot organiserad brottslighet, som även kallas Myndighetssamverkan. Miljö-
och konsumentnämnden har inte fått dessa resurser tilldelade under 2021, men har 
kostnader om 847 tkr för Myndighetssamverkan 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär 2 400 tkr i tillförda medel till
Myndighetssamverkan för 2021, av dessa ska 1 553 tkr överföras till 2022. 

Nämnden förvaltar den interna Klimatkompensationsfonden, som har 351 tkr i
utgående balans 2021. 

Nämnden begär att få överföra utgående balans om 351 tkr till 2022 för att användas 
för fondens verksamhet. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 

     

 

Gunnel Petersson 
Vik förvaltningscontroller 

Agneta Sander
Förvaltningschef 

Bilagor   
Årsredovisning 2021 Miljö- och konsumentnämnden 

Beslutet expedieras till    
Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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1 Inledning 
Miljö- och konsumentnämnden överlämnar här sin årsredovisning för 2021. 

Verksamheten har även under 2021 till stora delar präglats av pandemin. Flertalet verksamheter har inte 
längre samma möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök, då de har en ansträngd situation med 
trängsel och ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och
distansarbete. Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och 
tobakshandläggarna har fått en svårare arbetssituation på grund av pandemin. Under 2020 kom en ny
lag gällande trängseltillsyn och en som reglerade om stängningstiderna vid alkoholservering vilket 
medfört att inspektörerna även under 2021 prioriterat tillsyn på restauranger och serveringar och
bortprioriterat ordinarie planerad tillsyn. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi- och klimatrådgivning
samt de förebyggande åtgärderna inom alla dessa områden påverkas i hög grad av pandemin. Besök kan 
inte tas emot på samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar måste ställas
in. 

Miljöstrategiska arbetet har fått omprioriteras och en del uppgifter har fått skjutas på framtiden till följd
av pandemin. 

Vid halvårsskiftet drog en Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn för att motverka
organiserad brottslighet igång, även kallat för Myndighetssamverkan. 

Personalomsättningen för miljöförvaltningen ligger på 12 %, en dubblering jämfört med 2020 och
samtidigt en återgång till den nivå förvaltningen legat på i många år. Miljötillsynsavdelningens 
personalomsättning steg under året till 24 % och har legat mellan 11 och 14 % sedan 2013. Så hög
personalomsättning påverkar i hög grad både verksamhetens kvalitet och kvantitet, samt intäkter och 
kostnader, både direkt och under ett antal år framöver. 

Ekonomiska konsekvenser 2021 
Nämnden drabbades under året av händelser som var svåra att förutse. 

 Kommunfullmäktige beslutade att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillstånd, vilket gav en 
intäktsminskning för nämnden – 1 900 tkr 

 Avgångsvederlag, grupputveckling och dubbla chefer under en tidsperiod på avdelningen
Tillstånd och Livsmedel gav en ökad kostnad – 1 405 tkr 

Ovanstående poster är sammanlagt - 3 305 tkr, vilka påverkar nämndens resultat negativt 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att bli kompenserad för dessa poster i 2021 års bokslut genom en 
reduktion av nämndens resultat med 3 305 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2021, att tillföra Miljö- och konsumentnämnden resurser om 
2 400 tkr per år under 2021 - 2023 till en Samverkansgrupp för utökad tillsyn mot organiserad
brottslighet, som även kallas Myndighetssamverkan. Miljö- och konsumentnämnden har inte fått dessa 
resurser tilldelade under 2021, men har kostnader om 847 tkr för Myndighetssamverkan 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär 2 400 tkr i tillförda medel till Myndighetssamverkan för 2021, av 
dessa ska 1 553 tkr överföras till 2022. 

Nämnden förvaltar den interna Klimatkompensationsfonden, som har 351 tkr i utgående balans 2021. 

Nämnden begär att få överföra utgående balans om 351 tkr till 2022 för att användas för fondens
verksamhet. 
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2 Viktiga händelser under året 
Coronapandemin 

 Även 2021 har präglats av pandemin och en del verksamhet har inte kunnat genomföras som
planerat samtidigt som en stor del av verksamheten ändå har rullat på som förut. Året startades 
upp med en digital upptakt för all personal som inleddes med att ledningsgruppen dagen innan
hade levererat en inspirationskasse till alla medarbetare för att underlätta hemarbetet. 

 Trängseltillsyn på grund av pandemin har fortsatt med tillsyn på restauranger, uteserveringar
samt rökfria miljöer med personal från Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Tillstånd. 

En digital miljöutbildning har lanserats och kan genomföras på distans, oberoende av tid på dygnet och
var man är. 

Myndighetssamverkan för att motverka brottslighet, fusk och osund konkurrens 

 Myndighetssamverkan för att motverka brottslighet, fusk och osund konkurrens på
verksamheter startade under hösten. Myndighetssamverkan omfattar tillsyn inom Miljötillsyn, 
Livsmedelskontroll och Tillstånd. 

Samverkan med näringslivet, NKI (Insiktsmätning) 

 Nöjd-Kund-Index har ökat i betyg inom samtliga av förvaltningens tre myndighetsområden; 
Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Tillstånd. 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 

Tillstånd gjorde en rapport där Borås Stads taxor avseende alkohol, folköl, tobak och receptfria
läkemedel jämfördes med 22 andra kommuner. 

Tillståndsenheten arbetade aktivt med effektivisering under året och ökade antalet inre tillsyner från 9
stycken 2020 till 45 stycken 2021. 

 I juli fick Livsmedelskontroll ansvar för ett nytt tillsynsområde (tillsyn av material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel). 

Miljötillsyn 

 Miljötillsyn har genomfört behovsprioriterade tillsynsprojekt som bidragit till en intäktsökning
för timdebiterad hälsoskyddstillsyn på drygt 225 tkr. 

Miljöstrategiska inklusive energi- och klimatrådgivning 

Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram morgondagens nya miljömål i form av ett 
miljöprogram i enlighet med den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 

En handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategin har arbetats fram på förvaltningen. 

Arbete med Borås Stads skyfallskartering har pågått under året som ett hjälpmedel vid stadsplanering. 

Konsument Borås 

I mars fick Konsument Borås besök av civilminister Lena Micko som ville ta del av hur vår 
konsumentrådgivning arbetar med rådgivning och utåtriktade insatser för att kunna sprida goda 
exempel vidare. 

Budget- och skuldrådgivningen genomförde en uppskattad digital föreläsning på temat "Våga fråga -
hur mår din ekonomi?" med ett 50-tal deltagare från olika verksamheter inom staden, kyrkorna och
sjukvården. 

Stödfunktioner 

 På förvaltningen har arbete med att få en gemensam behovsutredning för fem avdelningar 
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påbörjats. Miljötillsyn har bistått med en projektledare till detta arbete. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

Verksamhetens indikatorer 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 

Utfall År 2019 
65 

Utfall År 2020 
68 

NKI – Livsmedelskontroll 

Utfall År 2019 
70 

Utfall År 2020 
74 

NKI – Serveringstillstånd 

Utfall År 2019 
71 

Utfall År 2020 
76 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
Miljötillsyn har arbetat för att säkerställa rätt kontaktuppgifter till de svarande och ytterligare utvecklat 
formerna för information och rådgivning till kommunens verksamhetsutövare för att successivt höja
NKI-resultaten. Ett väletablerat samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och förvaltningens 
kommunikatör kommer att pågå fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare förbättring, bl a inom
områden som kompetens och effektivitet. 
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Inom Miljö- och hälsoskyddsområdet är många medarbetare nya. Introduktionen av nya medarbetare
omfattar utbildning i bemötande och kommunikation samt tillsynsmetodik. Ett nytt verksamhetssystem 
togs i bruk under 2020 och fortsatt arbete med detta kommer att effektivisera ärendehanteringen.
Miljö- och hälsoskydd har de senaste åren succesivt ökande NKI-resultat, från 59 för 2018, 65 för 2019 
och 68 för 2020. 

Utfall till och med augusti 2021: 77 (målvärde 2021 70, målvärde 2025 75).
Utfall helår 2021 redovisas i april 2022. 

NKI – Livsmedelskontroll 
Livsmedelskontroll fick höga värden i statistiken 2020 och 2021 trots pandemin och de förändringar 
som verksamheten tvingades införa under året. Avdelningen övergick i stora delar från fysiska
kontroller till digitala kontroller. Avdelningen kommer arbeta med bemötande och 
kommunikationsfrågor framöver. Genom detta är målet att höja NKI-värdena för information och
tillgänglighet, samt bevara de goda värdena för bemötande. Avdelningen träffar oftast verksamhetens 
personal ute på kontroller, men det är verksamhetens chefer som svarar på NKI-enkäten. Avdelningen
kommer därför börja påminna personalen att de gärna får återkoppla till sina chefer vad de har haft för 
upplevelse av kontrollen. Avdelningen kommer även arbeta nära förvaltningens jurist för att försöka
höja värdet för rättssäkerhet. Ett väletablerat samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och 
förvaltningens kommunikatör kommer att pågå fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare
förbättring inom området. 

Utfall till och med augusti 2021: 77 (målvärde 73). 
Utfall helår 2021 redovisas i april 2022. 

NKI – Serveringstillstånd 
Serveringstillstånd har höga NKI-värden för 2020 och 2021 trots de förändringar som verksamheten
tvingades införa under året på grund av pandemin. Det var en extra utmaning för avdelningen att vara 
ett stöd till verksamheterna när nya corona-restriktioner infördes som var kopplade till
serveringstillstånden. Målet är behålla de höga NKI-värdena även under 2022, särskilt gällande 
bemötande och tillgänglighet. Avdelningen kommer arbeta nära förvaltningens jurist för att försöka
höja värdet för rättssäkerhet. Antalet svarande på NKI-enkäten är låg. I de fall färre än 7 har svarat 
saknas utfall för perioden. Vi kommer att undersöka varför så få svar kommer in. Ett väletablerat
samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och förvaltningens kommunikatör kommer att pågå 
fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare förbättring inom området. 

Utfall till och med augusti 2021: 84 (målvärde 75).
Utfall helår 2021 redovisas i april 2022. 
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3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

Fastställa kriterier för en pott på 
250.000 kronor ur vilken andra 
delar av Borås Stad ska kunna 
söka mindre belopp för att starta 
eller utöka klimatarbete. 

Genomfört Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2021-
01-26 att medlen tillförs 
Klimatkompensationsfonden och om en ny rutin 
för hur medlen ska användas. Rutinen är en del i 
stadens klimatkompensationssystem. 

https://intranet.boras.se/styrningochledning/hand 
bockermetodermodellerochrutiner/miljohandbok/ 
klimatkompensation/rutinochansokantillklimatko 
mpensationsfonden.4.4d59f803176f1f5791cd0f9 
1.html 

3.2.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

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

Delvis 
genomfört 

Under 2021har ett arbete påbörjats med att ta 
fram morgondagens nya miljömål, i enlighet med 
den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Efter att studerat flera av Sveriges ledande 
miljökommuner, ansågs ett hållbarhetsprogram, 
där den ekologiska dimensionen tillsammans 
med den ekonomiska och sociala som 
tillsammans bildar ett gemensamt paraply, vara 
det mest effektiva sättet att samverka i de viktiga 
och oskiljbara hållbarhetsdimensionerna. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Utfall År 2019 
5,7 

Utfall År 2020 
5,8 

Utfall År 2021 
6,3 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

Utfall År 2019 
0,5 

Utfall År 2020 
1 

Utfall År 2021 
0,8 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

Utfall År 2019 
55 

Utfall År 2020 
55,4 

Utfall År 2021 
47,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
Vi har inte nått målet att sjukfrånvaron ska minska. 

Trenden är tydlig. Långtidssjukfrånvaron ökar på förvaltningen samtidigt som korttidssjukfrånvaron
minskar. Ökningen gällande långtidsfrånvaro är större än minskningen av den korta sjukfrånvaron. 

På en så liten förvaltning som Miljöförvaltningen får några enstaka individers frånvaro stort genomslag
i statistiken. Det finns inga tydliga arbetsmiljömässiga indikationer till uppgången av 
långtidssjukfrånvaron. En genomgång av de rehabärenden som finns kommer att göras för att sedan
kunna arbeta strukturerat med fråga och samtidigt fånga upp om det finns signaler på 
arbetsmiljöproblem. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i
undantagsfall. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 
Under året har friskvårdsgruppen och aktivitetsgruppen inte kunnat arbeta som skulle varit önskvärt. 
Trots detta har utnyttjandet av friskvårdsbidraget inte sjunkit utan ökat. 
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3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

Kommunstyrelsen ska tillsammans 
med Samhällsbyggnadsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden 
utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna 
som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö-
och konsumentnämnden (avseende 
strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara 
färdig under första halvan av 2021. 

Genomfört Miljö- och konsumentnämnden 
En konsult har direktupphandlats i samarbete 
mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Stadsledningskansliet och Miljö- och 
konsumentförvaltningen. Konsultfirman har 
genomfört en utredningen, som inkluderat att 
utvärdera nuläget, jämföra med omvärlden och 
föreslå förändringar i arbetssätt och organisation 
som skulle underlätta samarbetet mellan 
verksamheterna. Som en del av utredningen 
genomfördes en stor mängd intervjuer med 
förtroendevalda, chefer, medarbetare, 
näringslivet och akademi. Uppdraget 
redovisades på kommunalrådsberedningen den 
6 september 2021. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 

Statsbidrag 1 111 1 928 103 2 432 2 329 

Avgifter och övriga 
intäkter 19 694 16 809 25 154 18 301 -6 853 

Summa intäkter 20 805 18 737 25 257 20 733 -4 524 

Personal -38 066 -41 091 -45 657 -45 864 -207 

Lokaler -2 049 -2 022 -1 951 -1 967 -16 

Material och tjänster -5 734 -7 920 -5 378 -6 187 -809 

Kapitalkostnader -98 -97 -347 -304 43 

Summa kostnader -45 947 -51 130 -53 333 -54 322 -989 

Buffert (endast i 
budget) -274 274 

Nettokostnad -25 142 -32 393 -28 350 -33 589 -5 239 

Kommunbidrag 25 875 27 400 28 350 28 350 0 
Resultat efter 
kommunbidrag 733 -4 993 0 -5 239 -5 239 

Godkänt 
ianspråktaget
ackumulerat resultat 
Godkända 
"öronmärkta" projekt 12 178 1 060 1 060 
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Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 

Resultat jfr med
tillgängliga medel 745 -4 815 0 -4 179 -4 179 

Ackumulerat resultat 151 436 

Resultatanalys 
Miljö- och konsumentnämnden bedriver en personalintensiv verksamhet, där 80 procent av
bruttokostnaderna är löner och personalomkostnadspålägg (PO), vilket är fallet sedan år 2018. Löner 
och PO har ökat med 18 procent över perioden medan kommunbidraget har ökat med 10 procent. 

Statsbidrag har ökat under perioden, vilket beror på pandemin och det statsbidrag som nämnden får för 
att göra trängseltillsyn. När pandemin har avklingat är det inga intäkter som består. Energirådgivningen 
får bidrag från Energimyndigheten på ungefär samma belopp mellan åren. Statsbidrag söks också för 
driftprojekt och är inte avsett för nämndens ordinarie verksamhet. 

Tillsynsintäkternas andel av löner och PO under 2021 är den lägsta sedan 2016. Om man förutsätter 
samma täckningsgrad för 2020 och 2021 som genomsnittet 2016-2019, så ökar tillsynsintäkterna med
4,1 miljoner kr för 2020 och med 2,3 miljoner kr för 2021. Om man sedan bara tittar på våra 
taxeområden specifikt - vad gäller tillsynsintäkter i förhållande till lönekostnader inklusive PO - så 
tappar vi 4 miljoner kr i intäkter för 2021. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt
belopp Utfall tom 2020 Utfall 2021 Återstår 

Byggbonus 3 500 2 440 1 060 

Miljöstrategiska avd, 
Ekologisk utredning av 
grönstråk samt 
Luftutredningen 

510 -510 

Miljötillsyn, inventering av 
miljöförorenade områden 

550 -550 

Summa 3 500 2 440 1 060 0 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Budget 2021 Bokslut 

2021 Avvikelse 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
Intäkter 

Kostnader -918 -808 -1 204 -762 442 

Resultat -918 -808 -1 204 -762 442 

Central administration 
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Tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Budget 2021 Bokslut 

2021 Avvikelse 

Intäkter 87 408 372 797 425 

Kostnader -8 139 -9 835 -9 682 -9 392 290 

Resultat -8 052 -9 427 -9 310 -8 595 715 

Tillstånd- och 
livsmedelskontroll 
Intäkter 8 595 4 480 8 966 7 517 -1 449 

Kostnader -9 334 -9 669 -9 433 -11 496 -2 063 

Resultat -739 -5 189 -467 -3 979 -3 512 

Miljötillsyn 
Intäkter 7 624 7 341 12 397 8 840 -3 557 

Kostnader -12 671 -11 884 -15 889 -14 792 1 097 

Resultat -5 047 -4 543 -3 492 -5 952 -2 460 

Miljöstrategiska inkl.
energirådgivning 
Intäkter 2 372 3 836 1 605 1 573 -32 

Kostnader -9 473 -11 228 -10 210 -9 729 481 

Resultat -7 101 -7 392 -8 605 -8 156 449 

Konsument Borås 
Intäkter 1 579 1 890 1 917 1 871 -46 

Kostnader -4 953 -6 690 -6 655 -6 954 -299 

Resultat -3 374 -4 800 -4 738 -5 083 -345 

Buffert 
Intäkter 

Kostnader -284 284 

Resultat -284 284 

Klimatkompensationsfo
nd 
Intäkter 549 781 135 135 

Kostnader -460 -1 015 -250 -350 -100 

Resultat 89 -234 -250 -215 35 

Brottsförebyggande
verksamhet 
Intäkter 

Kostnader -847 -847 

Resultat -847 -847 

Intäkter 20 806 18 736 25 257 20 733 -4 524 

Kostnader -45 948 -51 129 -53 607 -54 322 -715 

Resultat -25 142 -32 393 -28 350 -33 589 -5 239 
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4.3 Verksamhetsanalys 
De väsentligaste budgetavvikelserna för nämnden totalt för 2021 

 Kommunfullmäktige beslutade att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillstånd, vilket drabbade
Tillståndsenheten med en budgetavvikelse på -1,9 miljoner kr. 

 På avdelningen Tillstånd och livsmedelskontroll blev det ett avgångsvederlag, grupputveckling 
och en tid med dubbla chefer, det ger en budgetavvikelse på -1,4 miljoner kr. 

 Miljötillsyn har en avvikelse mot budget på -4,9 miljoner kr avseende tillsynsintäkter på grund
av personalomsättning (24 %) och frånvaro samt restriktioner till följd av pandemin med 
effekten att tillsyn inte kunnat genomföras 

 Miljötillsyn har en avvikelse mot budget på +2,2 miljoner kr på grund av frånvaro 
 Nämnden har fått ett statsbidrag för trängseltillsyn, ger en avvikelse om +1,3 miljoner kr 

Det är de stora budgetavvikelserna 2021. För mer detaljerad information, fortsätt att läsa under
respektive avdelnings redovisning. 

Personalomsättning 
Personalomsättningen för miljöförvaltningen ligger på 12 %, en dubblering jämfört med 2020 och 
samtidigt en återgång till den nivå förvaltningen legat på i många år. Miljötillsynsavdelningens
personalomsättning steg under året till 24 % och har legat mellan 11 och 14 % sedan 2013. På övriga 
avdelningar är variationen stor mellan olika år. Hög personalomsättning påverkar i hög grad nämndens
verksamhet, intäkter och kostnader, både direkt och under ett antal år framöver. 

Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-tjugo åren, i takt med insikten att
arbete med hållbar utveckling är nödvändigt för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet av 
miljö- och hälsoskyddskompetens ökar både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och
landsting, i takt med att städer växer och byggandet ökar. Förväntningarna på tillsynsmyndigheternas 
handläggning har ökat successivt avseende både kvalitet och kvantitet inom både miljöskydd och
hälsoskydd. Erfarna inspektörer som arbetar med handläggning av näringslivets ärenden rekryteras 
numera ofta över till näringslivet. Kommunernas tillsynsmyndigheter är den vanligaste första
arbetsplatsen för nyutexaminerade, som sedan går vidare till andra, oftast större, kommuner 
kommunala bolag, länsstyrelsen eller till privata bolag. Detta illustreras bland annat av att 32 % av
miljöinspektörerna har arbetat ett år eller mindre på avdelningarna för miljötillsyn. 

Myndighetssamverkan - Brottsförebyggande verksamhet 
När halva året hade gått, startades projekt Myndighetssamverkan. Kommunstyrelsen beslutade att 
tilldela oss ett projekt under tre år med en sammanlagd projektbudget om 7,2 miljoner kr eller 2 400 tkr
per år 2021 - 2023. Finansieringen av projektet ligger utanför vårt kommunbidrag. Miljöförvaltningens 
avdelningar har bidragit med personal till projektet och projektet har internfakturerats för dessa
tjänster. 

Myndighetssamverkan: Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn för att motverka
organiserad brottslighet 

På Miljöförvaltningen vill vi verka för att skapa ett Borås där människors hälsa och miljö, trygghet och
företagande på lika villkor främjas. Genom projektet Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn 
för att motverka organiserad brottslighet får vi möjlighet att göra just detta. 

Kommunala och statliga myndigheters kontroll är ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande 
arbetet. Under hösten 2021 har vi därför arbetat med att upprätta en undergrupp till den befintliga
Lokala myndighetssamverkansgruppen. I nuläget har vi skapat kontakt med följande myndigheter och 
förvaltningar för samverkan; Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen, Gränspolisen,
Arbetsmiljöverket, SÄRF (Räddningstjänsten), Migrationsverket, Tullverket, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tack vare denna samverkan kan vi
tillsammans utföra planerade kontroller av branscher, verksamheter och geografiska områden. 
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Samverkan bidrar även till nya och snabbare kontaktvägar vilket medför att vi snabbt kan mobilisera
resurser utifrån en uppkommen problembild. 

I höst har vi genomfört flera samordnade tillsyner. Information och observationer som de olika
myndigheterna har gjort vid dessa tillfällen ger ett gott underlag för ärenden som senare inleds hos dem. 
Brister inom bland annat miljö, arbetsmiljö, skatt, skulder kopplade till företag och/eller
verksamhetsutövare, narkotikabrott, brott mot utlänningslagen har identifierats på de verksamheter 
som vi har kontrollerat. Dessa brister kommer vi att arbeta vidare med nu i år. Vi ser positivt på de 
effekter som arbetet med projektet innebär för Borås kommun. 

Projekt på Miljöstrategiska avdelningen 
På Miljöstrategiska avdelningen bedriver vi olika driftprojekt som även löper över årsskiften. I 2021 års
bokslut är projekt som fortsätter 2022, uppbokade mot balanskonto och påverkar därför inte nämndens 
resultat för 2021. 

De projekt som avslutats 2021 påverkar nämndens resultat. Dessa projekt är: 

Projekt Utfall 2021 
Sinfonia 363 tkr 

Hållbar landsbygd 7-h. Boråsregionen 35 tkr 

Kommunikationsplattform 0 tkr 

Plan för biologisk mångfald - 217 tkr 

Resultatpåverkan 2021 181 tkr 

Öronmärkta medel - Byggbonus 
Inför 2021 hade nämnden 1 060 tkr kvar av öronmärkta medel, i vårt fall Byggbonus. 

Avdelningen Miljötillsyn använde 550 tkr av byggbonus för inventering av miljöförorenade områden.
Läs mer i kap 4.3.4 Miljötillsyn. 

Miljöstrategiska avdelningen använde 510 tkr av byggbonus i två projekt, dels Luftutredningen och dels 
Ekologisk analys av grönstråk. 

Luftutredningen
Luftutredningen togs fram för att kunna se var i Borås Stad det föreligger risk för höga halter av skadlig 
luft och för att kunna snabba på arbetet med detaljplaner genom att på ett enklare sätt utesluta platser
där vidare fördjupade utredningar inte har behövts i detaljplanearbetet, samt för att se var det kan 
föreligga risker för särskilt utsatta grupper, t.ex. skolor och förskolor. 

Ekologisk analys av grönstråk 
LONA-projektet Ekologisk analys av grönstråk omfattar analys och inventering av grön infrastruktur
och ekosystemtjänster på olika nivåer. Byggbonusmedel har finansierat kommunens medfinansiering 
om minst 50 procent i projektet. Resultaten ska nu inarbetas i uppdaterad Grönområdesplan och utgör
också bra planeringsunderlag i den större skalan, exempelvis framtida markanvändning i ÖP. Ett bättre 
planeringsunderlag underlättar processer, tydliggör var det är lämpligt/olämpligt att lägga ny byggnation
ur denna aspekt och kan då minska behovet av utredningar i enskilda projekt vilket kan korta 
processtider och vara tydligt för exploatörer. 
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4.3.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Nämnden har 360 tkr kvar av sin budget för året, vilket beror på lägre arvoden delvis till följd av 
digitala nämndmöten och färre utbildningar, kurser och konferenser som en följdorsak till pandemin. 

Analys av verksamheten 
Nämnden har fått ställa om sina möten till att bli mer eller mindre digitala. Presidiet,
nämndadministratör och förvaltningschef har varit fysiskt närvarande i nämndrummet under året. Vid 
några tillfällen, då pandemin varit lugnare, har även andra nämndledamöter och tjänstepersoner kunnat
delta på plats i nämndrummet. Alla nämndledamöter och tjänstepersoner har kunnat delta i möten 
digitalt. Nämndarbetet har dock fungerat väl, trots pandemins påverkan. 

4.3.2 Central administration 

Ledning 
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Det har varit färre kurser och konferenser i pandemins spår, vilket ger lägre kostnader.
Miljöförvaltningens del i bullerkartläggning (Gärdhagen) ligger utanför budgeterat belopp. 

Stab 
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Staben har lånat ut personal till Myndighetssamverkan med 390 tkr, vilket inte var budgeterat. På
personalsidan har det inte varit fullbemannat och sjukfrånvaro och det ger 193 tkr kvar av budgeterade 
medel. 

Analys av verksamheten 
Staben ger stöd inom HR, juridik, kommunikation och ekonomi till de andra avdelningarna inom
Miljöförvaltningen. Den nya rollen som utvecklingsledare inom Myndighetssamverkan anställdes på 
staben inför hösten och ytterligare några personalförändringar har påverkat stabens verksamhet under
året. 

Verksamhetsstöd 
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamhetsstöd håller sin budget om man ser till netto. På personalsidan har man hyrt in personal på
grund av vakanser och sjukskrivning. Underhållsavtalet för ärendehanteringssystemet Ecos var lägre 
budgeterat än utfall. 

Analys av verksamheten 
Under 2021 har Verksamhetsstöd fortsatt anpassat verksamheten efter pandemin där nya
arbetsuppgifter och rutiner har tillkommit efterhand för att klara verksamhetens behov. Avdelningen 
har under året drabbats av uppsägningar och sjukskrivningar, vilket gjort att önskade projekt vid sidan
av det dagliga arbetet tyvärr tvingats skjutas upp eller försenats. 

Totalt antal registrerade ärenden i ärendehanteringssystemet för förvaltningens myndighetsområden
samt allmänna ärenden minskade något under året jämfört med föregående år. Till varje ärende finns 
olika händelser kopplade (tillsyn, beslut, rapporter etc.), dessa har ökat något jämfört med tidigare år.
Antal delegationsbeslut är fler jämfört med föregående år. 

Avdelningen har under året lagt ner mycket tid på det nya ärendehanteringssystemet Ecos2. Fokus har 
legat på det fortsatta kvalitetsarbetet i syfte att tydliggöra, utveckla och säkerställa förvaltningens rutiner 

Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2021 14(30) 



 

  

           
      

             
              

                  

           

             
             

           

                  
               

    

    

    

                 
              

                
   

              
               

             
            

                    
       

 

             
             

   

 

                 
            
             

                   
            

            
             

       
 

                  
                  

            
 

               
             

och ansvarsområden. 

Inför 2022 har handlingsplaner tagits fram vad gäller kvalitetsarbete, digitalisering, IT, 
informationssäkerhet, ärendehanteringssystem, beslutsstöd samt övrigt verksamhetsstöd. 

Förvaltningen har sedan tidigare ett flertal e-tjänster inom alkohol- och tobakstillstånd, och ytterligare 
ett par e-tjänster har tillkommit under året. Förvaltningen har även ett samarbete med övriga
sjuhäradskommuner där syftet är att vi kan ta del av varandras e-tjänster i den takt de blir klara. 

Avdelningen har under året tagit fram en uppdaterad dokumenthanteringsplan för förvaltningen. 

Avdelningen genomför årligen en intern kontroll på förvaltningen där en mängd olika arbetsprocesser 
kontrolleras. En riskanalys har genomförts, där nämnden varit delaktig i arbetet med riskidentifiering,
Arbetet med riskanalysen mynnade ut i en intern kontrollplan för nämnden. 

Avdelningen har som uppgift att vara ett stöd till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet
i Borås. En uppdatering av bostadsportalen Bostad Borås pågår och en ny version planeras att 
driftsättas under våren 2022. 

4.3.3 Tillstånd- och livsmedelskontroll 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Det totala budgetunderskottet är 3 600 tkr. 1 900 tkr av detta beror på kommunfullmäktiges beslut att
slopa årsavgifterna för serveringstillstånd, 1 300 tkr är kostnader i samband med avgångsvederlag för 
avdelningschef, 100 tkr beror på för lågt budgeterade IT-kostnader och 100 tkr är kostnader för en
grupputveckling hos livsmedelskontroll. 

Intäkterna för årsavgifter avseende livsmedelskontroll har också varit 200 tkr lägre än budgeterat, vilket
tros vara en effekt av konkurser på grund av pandemin. Utöver detta har personalkostnaderna för 
livsmedelskontroll överskridits med 500 tkr, vilket mestadels har kompenserats av statliga bidrag för
trängseltillsyn. På tillståndsenheten har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat med 300 tkr. 
Detta beror på sjukdom och att personal gått ner i tid. För att täcka upp för detta anlitades en konsult,
vilket innebar en kostnad om 300 tkr. 

Åtgärder 
Största delen av underskottet beror på avgångsvederlag och att kommunfullmäktige beslutat att slopa 
årsavgifter för serveringstillstånd. Detta kunde inte hanteras med hjälp av åtgärder under året. 

Analys av verksamheten 
Tillstånd 

Tillstånd har under 2021 arbetat med att ta fram nya arbetssätt för att både effektivisera och förbättra 
verksamheten. Arbetet mynnade ut i personliga uppdragsbeskrivningar för varje handläggare där olika
fokusområden för varje handläggare preciseras. Det nya arbetssättet kommer att användas under hela 
2022. Syftet med detta arbetssätt är att det ska vara tydligt vem som ska prioritera vad och vad som
förväntas av varje medarbetare. Det nya arbetssättet innebär också att tobakshandläggare och 
alkoholhandläggare i större utsträckning ska kunna hjälpa varandra, vilket bedöms minska sårbarheten
för avdelningen vid frånvaro. Förhoppningen är att den nya arbetsfördelningen kommer att gynna 
handläggarna och förvaltningen, men framför allt verksamhetsutövarna. 

Avdelningen har också arbetat fram ett nytt sätt att göra inre tillsyn på som innebär att avdelningen har
ett tema för den inre tillsynen. Målet är att ha en mer regelbunden inre tillsyn än tidigare där 
tillståndshavarna oftare kommer att få återkoppling om att en inre tillsyn gjorts. 

Det nya arbetssättet kommer att användas under hela 2022, men redan under hösten 2021 tillämpade
avdelningen det nya arbetssättet med gott resultat. Avdelningen lyckades genomföra hela 45 inre 
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tillsyner under 2021. Detta kan jämföras med år 2020 då avdelningen gjorde 9 stycken. Totalt en ökning
på 500 %. Under 2021 har temat varit att granska verksamhetsutövarnas betalningsanmärkningar, 
skuldsaldon, betalningar av moms- och arbetsgivaravgifter, anmärkningar från revisorer, att bolaget inte
drivs i likvidationspliktigt skick och att rätt ledning är registrerad för att undvika bulvanförhållanden. 
När alla 111 tillståndshavare har fått likadan tillsyn byts temat ut. 

En undersökning gjordes också under året om inre tillsyn och ansökningsprocessen kan effektiviseras 
genom ytterligare användning av kreditupplysningstjänster. Detta bedömdes vara fallet och är en metod
avdelningen kommer fortsätta att använda under 2022. 

2021 har likt 2020 präglats av den pandemi landet befinner sig i. Flera restriktioner har varit riktade mot 
verksamheter med serveringstillstånd. Avdelningen har följt utvecklingen och fortlöpande informerat
tillståndshavarna om det senaste via e-post samt hållit aktuella sidor på webbplatsen uppdaterade. 
Nämnden fattade också beslut som möjliggjorde för tillståndshavarna att ha alkoholservering på
uteserveringarna under hela året. 

Pandemin har också påverkat den yttre tillsynen av serveringsställen. Under de första 8 månaderna 
kunde samordnad tillsyn med andra myndigheter inte genomföras. Under hösten lyckades avdelningen
dock starta upp denna samverkan igen och under 2022 hoppas vi kunna vidareutveckla denna form av 
tillsyn ytterligare då vi ser att den ger goda resultat både för Borås Stad och för andra myndigheter. Alla 
öppna serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten har fått yttre tillsynsbesök 
under 2021. 

Efter flera år av fokus på handläggning av tobaksansökningar har avdelningen också startat igång den
yttre tillsynen av folköl, receptfria läkemedel och tobak igen. 2021 fokuserade vi särskilt på att 
genomföra kontrollköp av tobak, där vi kontrollerar om verksamheterna begär legitimation vid köp av
tobak av ungdomar. Under året gjordes 67 kontrollköp. Ungefär 20 % av verksamheterna begärde inte 
legitimation vid kontrollköpen. Det är därför viktigt att vi fortsätter med kontrollköp även under 2022
för att säkerställa att tobak inte säljs till minderåriga. 

Att handlägga ansökningar om tobakstillstånd och stadigvarande serveringstillstånd tar mest tid och 
resurser av de ärenden som handläggs på avdelningen. Under år 2021 inkom 20 stycken ansökningar
om stadigvarande serveringstillstånd och 10 ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd. Även 
ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är omfattande utredningar. Under 2021
beviljades också 44 stycken nya försäljningstillstånd av tobak. Fem ansökningar om tobakstillstånd fick 
avslag av Miljö- och konsumentnämnden. Avdelningen hade budgeterat för att handlägga totalt 12
tobakstillstånd under året. Mängden ansökningar har påverkat hur mycket av den yttre tillsynen som 
kunnat genomföras. 

Under året tog avdelningen också fram handböcker för de som säljer tobak och alkohol. Syftet med 
handböckerna är att underlätta för tillståndshavarna i staden. Avdelningen gjorde också ett arbete där
Borås Stads taxor avseende alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel jämfördes med 22 andra 
kommuner. Resultatet presenterades för nämnden i september. Avdelningen har också förbättrat sina e-
tjänster och reviderat riktlinjerna för alkoholservering under året. 

Livsmedelskontroll 

Livsmedelskontroll har under 2021 inte gjort den årliga kontroll som ska göras, vilket gör att 
avdelningen inför 2022 har en omfattande kontrollskuld. Trängseltillsyn och ändrade kontrollmetoder
på grund av rådande omständigheter ledde till en kontrollskuld på cirka 1600 timmar under 2020. 
Under 2021 har kontrollskulden ökat ytterligare. 

Kontrollskulden beror på flera omständigheter. På grund av rådande pandemi har avdelningen behövt
lägga viss tid på trängseltillsyn även 2021 och fram till slutet av augusti gjordes en hel del digitala 
kontroller. Dessa var inte tidseffektiva och gav inte samma kvalitet som fysiska kontroller. Avdelningen
har också påverkats av byte av avdelningschef och har på grund av detta samt andra omständigheter 
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deltagit i en grupputveckling under hösten som har krävt en del tid. 

Utöver detta har antalet nyregistreringar och klagomål varit fortsatt hög. Det har kommit in fler 
ärenden än tidigare inom Europeiska larmsystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 
och därtill hörande EU-databasen iRASFF. Ett RASFF ärende kan generera mycket arbete för
livsmedelskontrollen beroende på hur många verksamheter som berörs av det aktuella larmet. Under 
2021 inkom 50 sådana ärenden, vilket är en ökning jämfört med år 2019 (21 st) och år 2020 (34 st). 

Antal delegationsbeslut har också nästan fördubblats jämfört med förra året. Detta beror delvis på att
fler avgiftsbeslut måste skrivas nu än tidigare samt att livsmedelssanktionsavgifter nu som huvudregel är 
delegationsbeslut. Tidigare fattade nämnden dessa beslut. Det beror också på att avdelningen nu fattar
separata klassningsbeslut. 2020 gjordes 19 st klassningsbeslut och 2021 gjordes 170 st. 

Flera förändringar är på gång inom livsmedelslagstiftningen. Senast år 2024 måste efterhandsdebitering
införas, år 2023 görs riskklassningen om och år 2021 fick livsmedelskontroll ansvar för tillsyn av 
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Detta innebar ett helt nytt
kontrollområde för avdelningen att behärska. Borås Stad har blivit utvald att delta i en nationell 
kontrollgrupp som leds av Livsmedelsverket. Denna grupp ska ta fram en vägledning för det nya
kontrollområdet. Avdelningen kommer ha nytta av den nedlagda tiden som detta kommer kräva, då 
detta ger stöd till avdelningen att lära sig den nya tillsynen. Arbetet påbörjades under hösten 2021. 

4.3.4 Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Miljötillsyn redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på – 2 460 tkr. 

Intäkterna för 2021 underskred budget med – 4 900 tkr. Miljötillsyn har inte nått upp till sina 
budgeterande intäkter bland annat på grund av personalomsättning (24 %), frånvaro samt restriktioner
till följd av pandemin med effekten att tillsyn inte kunnat genomföras enligt plan. 

Statsbidrag för trängseltillsyn har genererat 729 tkr i intäkt. Miljötillsyns arbete med bygglovsgranskning
för Samhällsbyggnad och medverkan i myndighetssamverkan har gett 374 tkr respektive 216 tkr i 
intäkter. 

Personalomsättning och frånvaro har medfört 1 590 tkr lägre personalkostnader i förhållande till 
budget. Utbildning, kompetensutveckling, rekrytering och anpassningar av arbetsplatser har kostat
272 tkr mer än de medel som budgeteras. Underhållsavtalet för verksamhetssystemet Ecos har 
överstigit budgeterade kostnad med 168 tkr. 

Åtgärder 
Till följd av pandemin, frånvaro och fortsatt stor personalomsättning har Miljötillsyn inte nått upp till
sina budgeterade intäkter. Resurser har även krävts för arbete med trängseltillsyn, 
myndighetssamverkan samt att ta fram en gemensam behovsutredning för förvaltningens fem
avdelningar. Behovsutredningen syftar till att möjliggöra bättre resursplanering inom förvaltningen och 
ska kunna användas som underlag till revidering av miljöbalkstaxan. 

Miljötillsyn har många nya medarbetare vilka är i stort behov av kompetensutveckling samt 
uppdaterade tydliga rutiner och processer i den dagliga driften. Detta arbete är påbörjat och förväntas 
ske löpande. 

Arbete med utveckling och förbättring av ekonomiuppföljningen har påbörjats och sker i samarbete
med förvaltningscontroller. 

Analys av verksamheten 
Pandemin har fortsatt lett till att Miljötillsyn behövt göra löpande omprioriteringar inom miljö- och 
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hälsoskyddstillsynen. Tillsynsarbetet har bland annat prioriterats mot styrd tillsyn och händelsestyrd
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, tillsynsprojekt på äldreboenden och hygieniska verksamheter, men 
också för myndighetssamverkan. Miljötillsyn har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och
livsmedelskontroll för att genomföra trängseltillsyn på serveringsställen samt påbörjat samarbete kring 
kommande tillsynsprojekt för verksamhetsavfall. 

Konsekvenser av personalomsättning och frånvaro har under året påverkat både arbetsmiljö och 
produktionstakt på Miljötillsyn. Minskade personalkostnader på grund av frånvaro utgör drygt två
miljoner, där en miljon består av vård av barn och tjänstledighet. Detta har negativ påverkan på 
produktionstakten i form av att det tar mycket tid i anspråk bland annat på grund av omfördelning av
ansvarsområden och omplanering av arbetsuppgifter. Personalomsättningen, med sex avslutade 
anställningar under året (24 %), har medfört att nyrekrytering har genomförts i två omgångar, varav en
rekryteringsprocess utförts med hjälp av extern konsult. Svårigheten att behålla personal med anledning 
av bland annat lågt löneläge och ständig nyrekrytering tar mycket tid i anspråk hos avdelningen som
helhet. Nya miljöinspektörer, som utgör en stor andel av medarbetarna, är i behov av både handledning 
som kompetensutveckling. Personalomsättning tar även den tid i form av bland annat omfördelning av
ansvarsområden, omprioritering av arbetsuppgifter på grund av resurs- och kompetensbrist. I 
förlängningen påverkar detta även tillsynskvaliteten vi erbjuder boråsarna. 

Miljösamverkan i Västra Götaland lanserade en ny mall för behovsutredning för regionens miljökontor. 
Miljötillsyn har genom mallen implementerat en ny behovsutredning för miljöbalksområdet. Den nya
behovsutredningen ger underlagför en tydligare tillsynsplan, uppföljning och resursfördelning. För att 
uppnå en bra uppföljning med korrekt data har även en ny tidsredovisning i
ärendehanteringsprogrammet implementerats. Syftet är att kunna följa upp både behovsutredningens 
poster samt den tid det åtgår att hantera de olika ärendetyperna. Denna data ger även bättre underlag
vid arbete med framtida tillsynsplaner samt korrekt struktur av miljöbalkstaxa. I detta arbete ingår även 
översyn av debiteringsrutiner och kompetenshöjningsarbete om vår taxa. 

Myndighetssamverkan har medfört att tillsyn kunnat genomföras på andra områden som vanligen varit 
svårare att tillsyna. Samverkan med andra myndigheter har möjliggjort en bredare arena för samlade och
effektiva tillsynsinsatser med stort kunskapsutbyte. Under hösten bedrevs tillsyn av 
fordonsverksamheter inom ramen för myndighetssamverkan med mycket gott resultat. 

Inom samhällsbyggnadsprocessen har tillsyn av kommunens planarbete prioriterats. Vidare har även 
flera stora och komplexa utredningar genomförts under året. Samverkan inom områdena miljö, bygglov
och planarbete för att optimera processerna har genomförts under året och kommer att ske 
fortsättningsvis. Arbetet med MIFO (metodinventering av föroreningar) har fortgått och kommer
genomföra riskbedömningar och riskklassningar av förorenade objekt. Detta område saknar 
tillsynsvägledning varför juriststöd är så viktig för att uppnå ändamålsenlig och effektivare
ärendehantering. 

Den styrda tillsynen ingick i årets tematillsyn inom förskolor med fokus på solskydd. Vidare har
uppföljning av tidigare års åtgärdskrav av städning skett för grundskolor och gymnasier. Den styrda 
tillsynen inom miljöskydd har varit klimatanpassning och nödlägesplanering på miljöfarliga
verksamheter. Flera verksamheter har uppskattat att klimatfrågorna har lyfts upp. Vidare har tre 
förfrågningar för etablering av vindkraftsparker för Hedared, Våssberg och Fristad genererat
utredningsarbete, dialoger mellan verksamheter, tillsynsmyndighet och Länsstyrelse. Inventeringsarbete 
har genomförts av 300 lantbruk och ferieungdomar med handledare har bedrivit projekt åt Miljötillsyn
med goda resultat genom att inventera hygieniska verksamheter samt sprida information om biltvätt på 
gatan. 

Borås Stads nya avfallsföreskrifter har börjat gälla under året och har inneburit ett utökat ansvar för 
Miljötillsyn gällande anmälningar och ansökningar inom avfallsområdet. Miljötillsyn har även under
våren bistått Naturvårdsverket med rådgivning och information gällande det nya avfallsregistret. 
Resurser har även lagts på tre större ansökningsprocesser gällande täkttillstånd (Kyllared/Borgstena
samt Gingri). Avvikelsehantering och arbete med åtalsanmälning riktade mot Borås Energi- och 
Miljöcenter (EMC) har krävt resurser och tillsynsarbetet har utvecklats till att innefatta stående 
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månadsmöten med verksamheten samt att arbetet med att ta fram en 3-årig tillsynsplan har påbörjats.
Miljötillsyn har även bistått Borås Energi och Miljö i arbetet med den nya VA-planen för Borås Stad 
och även påbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar. 

Under året har även anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet utvidgats från att gälla 
blodsmitta till att även omfatta annan smitta. Detta har medför ett utökat tillsynsansvar för Miljötillsyn.
Inom hälsoskydd har tillsyn bedrivits i projektform. Städning av vårdlokaler inom äldreomsorg har 
tillsynats och hudkrämer inom detaljhandeln har kontrollerats. Detta har bidragit till en intäktsökning
för timdebiterad hälsoskyddstillsyn på drygt 225 tkr. 

Med anledning av bl.a. lagstiftningsändringar samt en mindre översyn av tidsåtgång för viss
handläggning har miljöbalkstaxan reviderats inom branschområdena för hygienisk verksamhet, 
undervisning, avfall samt avlopp. Genomförd ändringar i taxan innebär att förvaltning får ett större
utrymme att bidra till god hälsa och miljö hos boråsarna samt att nämnden kan ta betalt för sitt arbete i 
större utsträckning än tidigare. 

Miljötillsyn har parallellt med pandemin arbetat med implementering av omorganisationen som 
inneburit att dela avdelningen i två delar. Huvudsyftet är att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljön
samt effektivisering och bättre uppföljning av miljöbalkstillsynen. 

4.3.5 Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
På grund av det rådande läget kring pandemin och dess restriktioner har avdelningen drabbats av höga 
frånvarotal beroende på vård av barn och korttidsfrånvaro. Detta tillsammans med övrig frånvaro ger
en positiv budgetavvikelse på 309 tkr. 

Avdelningen har under året använt 510 tkr av tidigare beslutade byggbonusmedel. Det betyder att
miljöstrategiska avdelningen egentligen gör ett överskott på 1 042 tkr. Byggbonusen avräknas i 
bokslutet mot hela förvaltningen och syns inte på den avdelning som nyttjat byggbonusen, den syns
som en totalpost under kapitel 3 Resultatanalys för hela förvaltningen. 

Analys av verksamheten 
Miljöstrategisk verksamhet
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för kommunens miljömål. Under året har ett arbete påbörjats 
med att ta fram morgondagens nya miljömål, i enlighet med den ekologiska dimensionen i Agenda
2030. Efter att studerat flera av Sveriges ledande miljökommuner, ansågs ett hållbarhetsprogram, där 
den ekologiska dimensionen tillsammans med den ekonomiska och sociala som tillsammans bildar ett
gemensamt paraply, vara det mest effektiva sättet att samverka i de viktiga och oskiljbara 
hållbarhetsdimensionerna. 

Tillsammans med tjänstepersoner från Stadsledningskansliet har avdelningen deltagit i klimatkommittén 
där fokus legat på att lansera och förankra Borås Stads reviderade Energi- och klimatstrategi.
Uppstartsmöten med workshops har arrangerats för samtliga förvaltningar och bolag, som alla haft i 
uppdrag att ta fram varsin handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategin. 

Under året har klimatkompensationssystemet med tillhörande bedömningskriterier för 
klimatkompensationsfonden utvärderats och omarbetats. För att samla och visualisera
kommunkoncernens utsläppsminskande arbete har verktyget Climate View lanserats. Vidare har 
avdelningen tillsammans med Stadsledningskansliet fått beviljat projektmedel från Viable Cities, vars
syfte är att skapa transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott 
liv för alla inom planetens gränser. Missionen innebär att städers klimatomställning ska ske utifrån ett brett
perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas. 

Inom klimatanpassning har Miljöstrategiska avdelningen samordnat Borås Stads arbete i 
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riskhanteringsplanen för översvämning från Länsstyrelsen Västra Götaland. Upphandling och arbete
med Stadens skyfallskartering har pågått under året. Scalgo LIVE, en webbaserad tjänst som åskådliggör 
hur vatten fördelas på mark vid kraftig nederbörd har börjat att användas som ett effektivt hjälpmedel
vid stadsplanering. Ett kunskapshöjande seminarium gällande klimatpassning med särskilt fokus på 
översvämningsrisker hölls under året, dit alla förtroendevalda bjöds in. En dagvattengrupp har också
startats under året. 

Miljöstrategiska avdelningen deltar i klimatrådet, bestående av bl.a. klimatkommittén och politiker från
alla partier, med syfte att anpassa staden i ett förändrat klimat. 

Naturvård 
En ansökan om LONA-bidrag har beviljats för en förstudie om var i Borås Stad man kan öka den 
vattenhållande förmågan i landskapet. Detta för att bättre stå emot klimatförändringar, med
översvämningar och torka, samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. 

LONA-projektet Ekologisk analys av grönstråk är i slutfasen och en gedigen rapport har arbetats fram
som är till stor hjälp vid planeringsarbete i kommunen. 

Vi har under året aktivt deltagit i arbetet med revideringen av grönområdesplanen och andra strategiska
dokument kopplade till naturvård. Vid flera tillfällen har vi haft utbildningsinsatser för politiker och 
tjänstepersoner med tema biologisk mångfald och de nationella miljömålen inom naturvårdsområdet. 

Naturvårdsfonden 
2021 inkom fyra ansökningar till Naturvårdsfonden. Två av dessa var inte kompletta. De andra två har
beviljats bidrag för stängsling och restaurering av betesmarker. Totalt har bidrag på 
51 000 kronor beviljats 2021. Det betyder att 149 000 kronor flyttas över till 2022. Totalt finns
ca 460 000 kronor kvar i fonden (2022 tillkommer ytterligare 200 000 kronor). Under 2021 har flera 
hört av sig och visat intresse för att starta olika naturvårdsprojekt, vilket troligen genererar att fler
bidrag kan beviljas 2022. 

Strandskyddsärenden
Under 2021 inkom 61 ansökningar om strandskyddsdispens, vilket är i linje med åren 2020 och 2019 då 
det inkom 69 anmälningar. Det har också inletts 6 tillsynsärenden under året, vilket kan jämföras med
10 ärenden under år 2020 och 3 ärenden år 2019. 

Fysisk planering
Inom ramen för fysisk planering har vi med vår expertis deltagit i ett flertal arbetsgrupper för 
framtagande eller revidering av t.ex. detaljplaner, stadsbyggnadsprogrammet, Viskans park,
strukturskissarbete, bulleråtgärdsprogram, ny stambana för höghastighetsjärnväg och ny trafikplan. 

Miljöövervakning
Kontinuerlig övervakning av halten partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på Kungsgatan har 
fortlöpt, vilket är en del av uppföljningen av Borås luftkvalitet. Vi har även deltagit i nätverket Luft i 
Väst. 

Energi- och klimatrådgivning
Under året har vi fortsatt vårt samarbete med Härryda kommun kring energi- och klimatrådgivning. 

Kunskapsförmedling 
Under våren 2021 lanserades en digital miljöutbildning, en utbildning som kan genomföras på distans,
oberoende av tid på dygnet och var man är. Med några undantag så har de flesta, av totalt 596 personer, 
som genomfört en miljöutbildning under 2021 gått den digitala versionen av utbildningen. Under 
pandemitider har den digitala miljöutbildningen i hög grad underlättat att utbildningstakten hos Borås 
Stads anställda och förtroendevalda kunnat hållas på en normal nivå (under 2020 hölls
miljöutbildningen för 529 personer). 

Kommunikation och utåtriktat arbete 
Miljöstrategiska avdelningen ansvarar för samordning av miljökoordinatorsnätverket. Nätverket är ett 
utmärkt forum för att kommunicera och utveckla arbetet med olika miljöfrågor i Borås Stads 
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organisation. 

Avdelningen ansvarade för ett antal föreläsningar och seminarier under Hållbarhetsfestivalen 2021, som 
arrangerades för andra gången. För att synliggöra klimatfrågorna inom och utom organisationen
arrangerades tillsammans med Stadsledningskansliet en livesänd klimatkonferens under namnet 
Klimatprat. 
Avdelningen har även arbetat med kunskapsspridning i sociala medier genom delningar och inlägg på 
förvaltningens Facebook-sida som har 1 018 följare. 

4.3.6 Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningens budgetunderskott beror framförallt på dubbelbemanning i väntan på pensionsavgång i
samband med övertag av personal samt kostnader för vikarie i samband med sjukdom. Lösningarna har 
kortsiktigt inneburit en negativ konsekvens för ekonomin, men har varit positiva för verksamhetens
kvalitet på såväl kort som lång sikt. 

Analys av verksamheten 
På grund av pandemin fick Konsument Borås under 2020 ställa om sitt arbete från fysiska besök till
telefonmöten och digitala möten. Det nya arbetssättet visade sig spara tid och resurser för 
verksamheten såväl som för den rådsökande varför vi valt att fortsätta med det - även när det inte krävs 
av restriktionerna. Rådgivarna erbjuder även fortsättningsvis fysiska besök, men bara i de fall där det är 
nödvändigt. 

Ur pandemin har det fötts nya idéer och en av dessa resulterade i en utbildningsfilm. Filmen används 
inom ramen för stadens samhällsintroduktion där samhällsinformatören visar filmen som är gjord på
enkel svenska och tolkar på aktuellt språk och sedan ansluter rådgivarna digitalt för en frågestund. 

Arbetsgruppen har under året arbetet med temat stress på arbetsplatsträffarna för att lära sig identifiera
tidiga signaler på stress och tagit fram skyddsfaktorer för att förebygga osund stress. 

Konsumentrådgivning 

Totalt sett har 1 049 ärenden hanterats under året. Varje ärende tenderar dock att bli mer komplicerat, 
vilket betyder att rådgivarna behöver ha betydligt fler kontakttillfällen per ärenden än tidigare för att
vägleda konsumenten rätt. Detta är en utveckling som ses hos flera konsumentrådgivningar runt om i 
landet. 

Det är något fler män (58 %) än kvinnor (42 %) som vänder sig till rådgivningen, precis som tidigare år. 
En övervägande del av konsumenterna väljer att ta den första kontakten via telefon (63 %) även om
andelen minskat jämfört med tidigare år. Fler väljer numera att kontakta rådgivningen via e-post (36 %). 
Spontana besök har i princip upphört. 

Även i år toppar köp av begagnad bil klagomålen för varor (168 ärenden) och klagomål på varor till hem 
och trädgård (92 ärenden). När det gäller klagomål på köpta tjänster så har hantverkstjänsterna återtagit
förstaplatsen (184 ärenden) och sedan kommer telekomärenden (87 ärenden). 

I mars gjorde civilministern Lena Micko ett digitalt besök hos Konsument Borås där hon ville träffa
konsumentrådgivarna och höra om deras arbete för att kunna ta del av goda exempel och sprida dessa 
vidare. 

Dagens konsumtionssamhälle ställer höga krav på att man som konsument är upplyst. Ökad handel, 
marknadsföring, e-handel, komplicerade avtal och produkter samt fula säljmetoder leder ofta till
problem för den enskilde och utåtriktade informationsinsatser är därför viktiga. Det utåtriktade arbetet 
har fått stå tillbaka, då rådgivningen tar stor del av handläggarnas arbetstid. 
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Totalt sett har konsumentrådgivarna genomfört 96 utåtriktade aktiviteter för att öka kunskaperna inom
konsumenträtt och hållbar konsumtion. De har genomfört föreläsningar (både fysiska och i digital 
form) för bland annat gymnasieungdomar, familjecentraler, Jobb Borås och Borås Etableringscenter.
Vid 7 tillfällen har konsumentrådgivarna medverkat i radion och pratat om aktuella ämnen och de står 
för drygt 50 inlägg på Konsument Borås Facebooksida. 

I perioder har det varit svårt att återkomma till de konsumenter som hört av sig inom 2-3 dagar. 
Konsumentrådgivningen har inte varit fullt bemannad under året på grund av sjukdom. En vikarie har 
funnits, men i perioden har den inte täckt upp hela frånvaron. 

Budget- och skuldrådgivning 

I år har ökningen stannat av och vi har hanterat ungefär lika många ärenden (634 ärenden) som 2019. 
Precis som tidigare är något fler män (53 %) än kvinnor (47 %) som vänder sig till rådgivningen.
Utvecklingen de senaste åren är att andelen yngre sökande har ökat. I år uppgår de under 35 år till 25 % 
av ärendena (för några år sedan var andelen 17-18 %). Det stämmer väl överens med trenden som är i 
samhället - att allt fler unga får problem med att klara sin privatekonomi och hamnar i skuld. 

Under året har 259 skuldsaneringar skickats in. I de fall där en skuldsanering inte är möjlig, har
rådgivningen fokuserat på budgetrådgivning, skuldkartläggning, avbetalningsplaner, ackordslösningar 
med mera - allt för att motivera och stärka den rådsökande att få en mer hållbar ekonomisk situation 
över tid. Nästan 30 procent av alla ärenden är rådsökande som haft ett ärende tidigare, vilket är en 
högre andel än tidigare år. Orsaken till varför man återkommer kan vara att man behöver hjälp med att
ompröva sin skuldsanering, att man nu har ork att fortsätta eller att man har löst vissa saker som 
behövde ordnas innan rådgivningen kunde startas. 

Under senare delen av året har målet att erbjuda rådgivningsbesök inom 4 veckor (Konsumentverkets 
rekommendation) inte uppfyllts. Merparten av de som väljer att ta kontakt med budget- och
skuldrådgivarna gör det via telefon. Redan vid det första samtalet kan den rådsökande få råd och 
vägledning, men när det är kö så tilldelas inte någon handläggare och ärendet läggs i kö. Akuta ärenden
(risk för avstängning av el och barnomsorg, risk för att bli bostadslös samt vid omprövning av 
pågående skuldsanering) prioriteras alltid och erbjuds rådgivning direkt. Om det finns rådsökande med 
barn som väntat längre än 14 dagar så prioriteras det ärendet. 

Om fler vände sig till budget- och skuldrådgivningen i ett tidigare skede, innan skulderna är alltför stora
skulle såväl den enskildes situation som samhällsekonomin förbättras. Av dessa skäl är det viktigt att 
budget- och skuldrådgivningsarbetet inte bara fokuserar på arbete med enskilda ärenden utan även
innehåller utåtriktat och förebyggande arbete, så att fler får kännedom om vår verksamhet och 
möjligheten att få hjälp. 

Den utåtriktade verksamheten har påverkats av pandemin, men budget- och skuldrådgivarna har ändå 
totalt sett genomfört 38 informationsinsatser samt inlägg på Facebook varannan vecka. Föreläsningar
har genomförts bland annat för gymnasieungdomar, familjecentraler, Jobb Borås och Borås 
Etableringscenter. I samarbete med Svenska Kyrkan har en "ekonomiskola" genomförts på prov för att
se om det är ett koncept som kan bli ett stående inslag. Flera av de 38 insatserna är genomförda i syfte 
att samverka med andra aktörer för att informera om att verksamheten finns så de kan hänvisa till oss, 
men även för att hitta sätt att samarbeta för att nå bästa resultat för de rådsökande. Budget- och 
skuldrådgivarna genomförde en digital samverkanskonferens med temat "Våga fråga - hur mår din 
ekonomi?" med över 50 deltagare från bland annat olika delar inom kommunen, sjukvården och 
kyrkorna. Föreläsningen är mycket uppskattad och har genomförts en gång tidigare. 

Hållbar konsumtion 

Konsumtion är en av de större frågorna inom miljöområdet idag och en utmaning ligger i att öka
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och 
internationellt. Konsumentrådgivningen ska inom ramen för sin rådgivning och sitt förebyggande och
utåtriktade arbete bidra till upplysning i denna fråga. Arbetet har bedrivits i väldigt liten omfattning. Ett 
antal informativa inlägg har delats på Facebook och ämnet hållbar konsumtion har funnits med som en 
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del inom ramen för några av konsumentvägledarnas föreläsningar. 

4.3.7 Klimatkompensationsfond 

Klimatkompensationsfonden finns inte på Borås Stads balansräkning eftersom den är intern mellan 
förvaltningarna. Nämnden ger ett bidrag till nämnden om 250 tkr 2021. 

Nämnden har fått överflyttat 315 tkr i bokslutet 2020 till 2021 av Kommunfullmäktige, det är fondens 
ingående balans 2021. Fondens utgående balans för 2021 är 351 tkr och nämnden begär i bokslutet
2021 att få 351 tkr överflyttade till 2022 för fondens verksamhet. 

Sex stycken ansökningar kom in till fonden under 2021. Tre har resulterat i utbetalningar under 2021
och en utbetalning sker i januari 2022, i och med sent nämndbeslut i december. I början på 2021 
adderades 250 tkr till fonden i och med extra stöd i budget. Samma belopp kommer att adderas till
fonden i början på 2022. Med det extra stödet och utbetalningen i januari finns drygt 450 tkr att söka 
från fonden under 2022. 

4.4 Verksamheten 2021 
Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. 

Tillsammans med tjänstepersoner från Stadsledningskansliet har miljöstrategiska avdelningen deltagit i 
klimatkommittén, där fokus legat på att lansera och förankra Borås Stads reviderade Energi- och
klimatstrategi. Uppstartsmöten med workshops har arrangerats för samtliga förvaltningar och bolag, 
som alla haft i uppdrag att ta fram varsin handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategin.
Miljöstrategiska avdelningen deltar i klimatrådet, bestående av bl.a. klimatkommittén och politiker från 
alla partier, med syfte att anpassa staden i ett förändrat klimat. 

Under året har klimatkompensationssystemet med tillhörande bedömningskriterier för 
klimatkompensationsfonden utvärderats och omarbetats. För att samla och visualisera
kommunkoncernens utsläppsminskande arbete har verktyget Climate View lanserats. Vidare har 
avdelningen tillsammans med Stadsledningskansliet fått beviljat projektmedel från Viable Cities, vars
syfte är att skapa transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott 
liv för alla inom planetens gränser. Missionen innebär att städers klimatomställning ska ske utifrån ett brett
perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas. 

Inom klimatanpassning har Miljöstrategiska avdelningen samordnat Borås Stads arbete i
riskhanteringsplanen för översvämning från Länsstyrelsen Västra Götaland. Upphandling och arbete 
med Stadens skyfallskartering har pågått under året. Scalgo LIVE, en webbaserad tjänst som åskådliggör
hur vatten fördelas på mark vid kraftig nederbörd har börjat att användas som ett effektivt hjälpmedel 
vid stadsplanering. Ett kunskapshöjande seminarium gällande klimatpassning med särskilt fokus på
översvämningsrisker hölls under året, dit alla förtroendevalda bjöds in. En dagvattengrupp har också 
startats under året. 

Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. 
Uppdraget bedrivs i väldigt liten omfattning. Några av de föreläsningar som konsumentrådgivarna
genomför innehåller utöver konsumenträtt även fakta och råd kring hållbar konsumtion. Via 
Konsument Borås facebooksida sprids information och tips om hållbar konsumtion. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
Nämnden har ingen upphandlad verksamhet. 

Kommunfullmäktige fastslog i Budget 2020 att nedan ska gälla för nämndens verksamhet 2020. 
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Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad
tjänsten kostar. 
Nämnden har för avsikt att fortsätta arbetet med att se över och revidera taxorna inom nämndens 
ansvarsområden. Intäkterna utgörs huvudsakligen av avgifter för tillsyn, så är det viktigt att fortsätta 
arbetet med att försöka öka självfinansieringsgraden gällande de olika taxorna om
skattefinansieringsgraden ska kunna minska. 
Taxearbetet har påverkats kraftigt av pandemin. Dels har berörd personal behövt prioritera om och
dels har anvisningar och råd från statliga myndigheter och SKR försenats. Nämnden har under 2021 
påbörjat arbetet med att ta fram förslag på nya taxor inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens
myndighetsområden inför 2023. 
Borås Stads alkoholtaxa baseras på alkoholförsäljning och konsekvenserna av pandemin på
alkoholförsäljningen har medfört att varken 2020 eller 2021 är representativa som basår för en 
förändrad taxekonstruktion. Kommunfullmäktige har för både 2020 och 2021 beslutat att
skattefinansiera största delen av myndighetsverksamheten inom alkoholområdet. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i 
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Nämnden har
fördelat budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov. 

Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika
rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder,
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Verksamhetsperspektiv 
Under pandemin har verksamheten behövt ställa om till digitala föranmälda inspektioner istället för 
oanmälda inspektioner på plats. Digitala inspektioner kräver mer planeringstid och anpassning till när
verksamhetsutövare har möjlighet att delta. Då inspektioner sker på bestämda tider kan flera 
inspektioner av olika verksamheter inte göras direkt efter varandra utan det måste vara god marginal
mellan digitala inspektioner ifall en inspektion drar ut på tiden. Avbokningar från verksamhetsutövarna 
kort inpå sker också, vilket påverkar antalet inspektioner Miljöförvaltningen hinner med per vecka. 

Möten och utbildningar för ledamöter i Miljö- och konsumentnämndens har genomförts digitalt. 

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare görs en
bedömning inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. Förvaltningen följer 
kommunens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av medarbetarna arbetar
helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför svårigheter att följa beslutade kontroll- och 
tillsynsplaner för myndighetsområdena. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
har till del påverkats då fysiska besök periodvis varit svårt att genomföra. Men verksamheterna har löst 
detta exemplariskt genom att ställa om till telefon och digitala möten. De förebyggande åtgärderna i 
form av till exempel föreläsningar har omarbetats till digitala föreläsningar, skjutits fram eller ställts in. 

Förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall har fungerat väl. 
Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på framtiden. I
flera all har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva och det är därför ett arbetssätt som 
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kommer vara till nytta för verksamheten och de vi möter även efter pandemin. 

Förvaltningsledningen har regelbundna avstämningar och kommunikation med alla anställda angående 
arbetsmiljöfrågor under pandemin, för att bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Digitala 
möten sker dagligen eller några gånger per vecka på avdelningarna med samma syfte. En hel del tid går 
åt till omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och
lokal hantering av frågor inom förvaltningens verksamheter. 

Ekonomiskt perspektiv 
För att få en uppfattning av hur tillsynsintäkterna har påverkats av två års pandemi, har vi tittat på hur 
mycket tillsynsintäkterna täcker löner inklusive personalomkostnadspålägg (PO) under åren 2015 till
2021. Vi ser en sjunkande trend år 2020 och 2021. För att få en bild av pandemins påverkan på 
intäkterna, har vi beräknat ett snitt för åren 2015-2019 för hur mycket tillsynsintäkter täcker löner och
PO. Det snittet har vi sedan tillämpat på tillsynsintäkterna för 2021 och då fått en bild av tappet av 
tillsynsintäkter för år 2021. 

Nämnden har fått statsbidrag för trängseltillsyn, som vi har fördelat utifrån hur många timmar som 
respektive avdelning har gjort. För att se kostnadssidan av trängseltillsynen har vi utgått från
förvaltningens beräkning av timkostnad för personal inklusive OH-kostnader och andra 
förvaltningsinterna kostnader, vilka sedan har multiplicerats med antal gjorda timmar för tillsyn.
Kostnaderna ter sig lägre än statsbidraget, men man ska ta hänsyn till att trängseltillsynen har gjorts 
inom befintlig personalstyrka och därför orsakat kostnader på avdelningarna som är svårt att mäta i 
pengar. 

Att ekonomiskt beräkna effektivitetstappet på avdelningar som är skattefinansierade ter sig mycket
svårare. Vi kan dock konstatera att de verksamheterna har fått omprioritera samt skjuta andra frågor på 
framtiden. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens
2021, tkr 

Minskade tillsynsintäkter till följd av sjunkande trend av hur 
mycket tillsynsintäkterna täcker löner och PO 

-4 000 

Statsbidrag för trängseltillsyn 1 286 

Personalkostnad för trängseltillsyn -673 

Summa -3 387 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal ärenden 3 833 4 006 3 758 

Antal händelser 
(Ecos) 

18 487 26 456 27 333 

Antal 
delegationsbeslut. 

1 207 1 003 1 501 
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6.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

6.2.1 Alkoholtillsyn 

6.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Andel i procent av 
samtliga 
beslut/besked som 
getts inom 5 
arbetsdagar efter 
att ansökan är 
komplett 

0 100 100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

11 9 20 45 

Antal yttre 
tillsynsbesök 

146 150 88 

Totalt antal 
diarieförda 
ärenden 

434 800 408 

Förändring av PBI 12 25 19 

Antal beslut 59 90 69 

Ändringar i tillstånd 25 30 9 

Antal informations-
och dialogmöten 

7 10 4 

Antal 
kundkontakter 
(mail/telefon/möte 
som inte är 
ärendeknutet) 

1 308 1 300 1 308 

Antal diarieförda 
händelser 

3 220 3 500 3 050 

Antal dialogmöten 1 5 1 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

3 10 4 

Antal 
stadigvarande 
serveringstillstånd 

134 105 111 
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6.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

6.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal beslut 20 47 25 58 

Antal inspektioner 31 6 85 29 
tobak och e-
cigaretter 

Antal inspektioner 
folköl 

19 4 35 13 

Antal inspektioner 16 0 30 22 
receptfria 
läkemedel 

Antal kontrollköp 0 0 50 67 

Antal nya 
tobakstillstånd 

12 44 

6.2.3 Livsmedelskontroll 

6.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 800 800 840 

Antal inspektioner 849 514 800 447 

Antal revisioner 102 76 100 100 

Antal delegationsbeslut 322 255 260 457 

Klagomål 98 70 70 70 

Registrering 109 128 100 115 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

21 34 30 50 

6.3 Miljötillsyn 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal 
delegationsbeslut 

834 746 900 945 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

217 288 300 255 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

220 196 300 58 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

185 360 250 281 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

5 806 6 541 6 000 5 688 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 609 2 674 3 000 2 341 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

2 203 2 531 2 500 2 765 

6.4 Miljöstrategiska 

6.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

6.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

5 5 5 5 

Strandskyddsärenden 58 70 50 54 

Deltagare i 
miljöutbildning 

1 050 529 600 596 

6.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal deltagande 
timmar i 
kommunens 
planering 

2 352 2 062 3 000 2 504 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

20 10 10 2 

Aktiviteter i media 36 19 40 23 
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6.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

6.4.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

139 110 135 143 

Evenemang 7 5 2 2 

6.5 Konsument Borås 

6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Rådgivningsärenden, 634 690 650 639 
BUS 

Rådgivningsärenden, 1 159 1 151 1 200 1 049 
konsumentsrättslig, 
KVL 

Föreläsningar och 53 50 60 
informationstillfällen 

Kommentar Avdelningen har utöver de 60 föreläsningarna/informationsinsatserna publicerat en rad olika 
inlägg på Facebook. 

7 Investeringar 

7.1 Sammanställning investeringsvolymer 

Godkänd 
utgift 

Total 
budget

2021 
Utgift 2021 Avvikelse 

2021 Omdisp Prognos 

Investeringar årliga 
anslag 0 0 0 

Investeringar som 
löper över flera år 0 0 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 0 0 
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7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget

2021 
Utgift
2021 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
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Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik Besl.Datum Deleg.nr 
2021-4129 Administrativt ärende - Attestregler 2022 2022-01-31 

Administrativt ärende - Borås Stads hantering av  
2021-3620 Coronapandemin 2022-01-28 
2022-260 Administrativt ärende - Delegeringslistor 2022 2022-01-31 

Administrativt ärende - Lokalbehovsplaner, planperiod 2023-
2021-3813 2025 2022-01-28 

Administrativt ärende - Månadsuppföljning + Tertialrapporter 
2021-769 2021 2022-01-31 

Administrativt ärende - Uppföljning Av Miljöförvaltningens  
2021-2853 Miljömål 2021 2022-01-28 

 
2022-79 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Utökning av lokaler 2022-01-18 2022-75 
2021-4079 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-03 2022-1 
2021-4082 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-03 2022-2 
2021-4125 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-04 2022-6 
2021-4126  Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-04 2022-7 
2022-40 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-13 2022-48 
2022-82 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-18 2022-91 
2022-107 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-19 2022-101 
2022-115 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-21 2022-111 
2022-183 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-01-26 2022-132 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om anläggning  
2021-3417 för djurhållning. 2022-01-18 2022-88 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Mellanlagring av jord och  
2021-2950 schaktmassor 2022-01-12 2022-42 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Byte av  
2021-4058 rännor på Tanka-station 2022-01-21 2022-115 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
2021-3352 Installation av en komplett ångpanneanläggning. 2022-01-11 2022-34 
2021-4072 Anmälan av skrotning av cistern 2022-01-03 2022-3 
2021-1584 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-01-05 2022-12 

https://Deleg.nr


2021-1779 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-01-07 2022-14 
2021-2848 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-01-07 2022-15 
2021-3357 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-01-13 2022-58 
2021-3790 Ansökan om dispens - Ansökan om körtider 2022. 2022-01-11 2022-38 

 
2021-291 Ansökan om dispens - Extra/förlängda körtider 2021. 2022-01-18 2022-89 
2021-3897 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare  2022-01-25 2022-130 
2021-3906 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare  2022-01-26 2022-133 
2021-3007 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-28 
2021-3348 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-28 
2021-3450 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-28 
2021-3709 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-28 
2021-3721 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-28 
2021-3899 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-31 
2021-3927 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-10 2022-22 
2021-3811  Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-10 2022-23 
2021-3585 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-11 2022-31 
2021-3007 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-19 2022-98 
2021-3860 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-20 2022-110 
2020-2306 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-21 2022-113 
2022-160 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-01-28 2022-139 
2021-3872 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-04 2022-10 
2021-3666 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-10 2022-26 
2021-3919 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-11 2022-36 
2021-3930 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-12 2022-41 
2021-3643 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-12 2022-44 
2021-3643 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-12 2022-45 
2021-3923 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-13 2022-53 
2021-3810 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-19 2022-103 
2021-3632 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-01-25 2022-129 
2021-2568 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2022-01-12 2022-40 



Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration med  
2021-3537 moduler 2022-01-21 2022-112 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2021-4117 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-01-13 2022-49 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2021-4139 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-01-14 2022-66 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2021-3787 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-01-28 2022-137 
2022-64 Avtal - Samverkansavtal avseende energi- och klimatrådgivning 2022-01-28 

Information - Miljöskydd - Ansökan om kompostering av  
2021-3028 matavfall/förlängt hämtningsintervall. 2022-01-13 2022-54 
2021-3634 Klagomål livsmedel - Fusk 2022-01-31 2022-142 
2022-66 Klagomål livsmedel - Hantering/Rengöring 2022-01-13 2022-47 

Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på temperaturen i 
2021-3802 lägenhet. 2022-01-12 2022-43 
2021-2746 Klagomål på inomhusmiljö - Luktar mögel i kök. 2022-01-18 2022-92 
2021-3938 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-13 2022-51 
2022-96 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-14 2022-64 
2022-97 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-14 2022-65 
2022-94 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-17 2022-68 
2022-95 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-17 2022-69 
2022-99 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-17 2022-71 
2021-4023 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-76 

 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 
2022-86 Erfarenhetsinklassning 2022-01-18 2022-77 
2022-84 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-78 
2021-4039 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-80 
2022-125 ,  Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-81 
2021-4040 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-82 
2021-3991 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-83 

 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 
2021-4093 Erfarenhetsinklassning 2022-01-18 2022-84 



2021-4042 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-85 
2021-4094 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-18 2022-86 

 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 
2021-3992 Erfarenhetsinklassning 2022-01-18 2022-87 
2021-4097 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-19 2022-100 
2021-4020 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-24 2022-117 
2022-187 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-24 2022-118 
2022-188 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-24 2022-119 
2022-189 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-24 2022-120 
2022-190 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-24 2022-121 
2022-191 Klassning av anläggning/verksamhet - L - 2022-01-24 2022-122 

 
2022-23 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-07 2022-17 
2022-24 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-07 2022-19 
2022-25 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-07 2022-21 
2022-83 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-13 2022-57 

 
2022-141 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-18 2022-94 
2022-142 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-18 2022-96 
2022-150 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-19 2022-109 
2022-217 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-01-28 2022-135 
2022-11 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-04 2022-9 
2021-4036 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-13 2022-55 
2021-4030 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-14 2022-59 
2021-4028 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-14 2022-60 
2021-4027  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-14 2022-61 

 
2021-4035 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-18 2022-79 
2022-192 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-24 2022-123 
2022-193 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-01-24 2022-124 

 
2021-4019 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd 2022-01-28 2022-140 



2021-3465 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Lantbruk 2022-01-14 2022-63 
2021-3689 Miljösanktionsavgift - Försenad miljörapport för år 2020 2022-01-24 2022-128 

 
2021-3679 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-10 2022-27 

 
2021-3762 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-11 2022-39 
2021-3631 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-12 2022-46 

 
2021-3828 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-13 2022-50 

 
2021-3975 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-13 2022-52 

 
2021-3975 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-14 2022-62 

 
2021-3828 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-17 2022-74 

 
2021-3282 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-21 2022-116 

 
2021-3838 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-24 2022-125 

 
2021-3763 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-01-24 2022-127 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift köldmedia 2019 - 
2020-2791 Utebliven årsrapport 2022-01-18 2022-97 
2021-3799 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Hudkrämsprojekt 2021 2022-01-10 2022-30 
2021-3507 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Hudkrämsprojekt 2021 2022-01-11 2022-33 
2021-3509 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Hudkrämsprojekt 2021 2022-01-11 2022-35 
2021-3800 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Hudkrämsprojekt 2021 2022-01-11 2022-37 
2021-3510 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Hudkrämsprojekt 2021 2022-01-14 2022-67 

Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Hudkrämsprojekt 2021,  
2022-123 saluförbud 2022-01-21 2022-114 

 
2021-3827 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-01-19 2022-105 



2021-3449 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-01-19 2022-107 
2021-3705 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-01-31 2022-141 
2021-3840 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-01-21 2021-1343 
2021-2412 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-01-17 2022-72 
2021-4067 Planerad tillsyn - Miljöskydd 2022-01-03 2022-5 
2021-4084 Planerad tillsyn - Miljöskydd 2022-01-04 2022-8 
2021-2883 Rapport om undersökning av förorening 2022-01-19 2022-104 

Rapport om undersökning av förorening - Miljöteknisk  
2021-3078 markundersökning 2022-01-24 2022-126 
2021-3455 Registrering av livsmedelsanläggning - Dricksvattenanläggning 2022-01-18 2022-95 

 
2021-3048 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-01-07 2022-16 
2021-3208 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-01-07 2022-20 
2021-3434 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-01-13 2022-56 

 
2021-3469 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-01-18 2022-93 
2021-3515 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-01-19 2022-108 
2021-3519 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-01-25 2022-131 
2021-3100 Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning 2022-01-07 2022-18 

Registrering av livsmedelsanläggning - Tidsbegränsad  
2021-3702 anläggning 2022-01-04 2022-11 
2021-4053 Remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området, Rölle. 2022-01-10 2022-24 
2021-3730 Remiss - Borås Stads Borås Stads styr- och ledningssystem. 2022-01-28 
2021-4124 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd 2022-01-17 2022-70 
2021-4096 Remiss alkoholservering - Tillfälligt serveringstillstånd 2022-01-11 2022-32 

Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av flerbostadshus,  
2021-3984 rivningslov. 2022-01-19 2022-99 

Remiss bygglov - Förhandsbesked - Förhandsbesked för  
2021-3325 nybyggnad av enbostadshus. 2022-01-19 2022-106 

Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av  
2021-3330 enbostadshus (två tomter). 2022-01-26 2022-134 



Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av  
2021-4095 komplementbyggnad. 2022-01-19 2022-102 

Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för 
detaljplan för Viared Sydvästra, del av Viared 5:1 med flera 

2021-4086 (Segloravägen). 2022-01-28 2022-136 
 

2021-3663 Samrådsärende 2022-01-17 2022-73 
2021-3500 Sanktionsavgift livsmedel 2022-01-10 2022-25 
2021-3433 Sanktionsavgift livsmedel 2022-01-18 2022-90 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall 2022-01-10 Tillfälligt tillstånd allmänheten 11-2022-00006 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-01-14 Anmälan om upphörande - e-tjänst 60-2022-00009 
Varning 2022-01-18 Tillsyn - ändring av PBI 74-2021-00340 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-01-25 Anmälan om upphörande av servering 38-2022-00014 
Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall 2022-01-26 Stadigvarande tillstånd allmänheten 01-2021-00281 
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2022-01-31 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2021-00341 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - partihandel 2022-01-04 27-2021-00126 E-tjänst Ansökan om tillstånd tobak partihandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2022-01-31 01-2019-00127 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
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