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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum Dnr  

2021-3682  2022-03-11 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för ändrad användnin   g  
av kyrk a på fastigheten Rydbohol   m 1:377   

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att ändra användning av kyrka till bostadshus, på
fastigheten Rydboholm 1:377 i Borås. 

Sammanfattning   
har via ombud (Arkitekterna Krook & Tjäder), sökt

dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ändra användningen av en kyrka till 
bostadshus på fastigheten Rydboholm 1:377. Miljöförvaltningen anser inte att någon
av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för 
dispens. Kyrkan har ingen hemfridszon idag och en ändrad användning av byggnaden
skulle innebära att kyrkan får en hemfridszon. Därmed skulle mark som idag är 
tillgänglig för allmänheten tas i anspråk som privat tomtmark. En ändrad användning
av byggnaden skulle alltså påverka allmänhetens tillgänglighet i området negativt. 
Platsen är idag en utsiktsplats som allmänheten nyttjar. 

Ärendebeskrivning   

har via ombud (Arkitekterna Krook & Tjäder), sökt 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ändra användningen av en kyrka till
bostadshus på fastigheten Rydboholm 1:377. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 16 november 2021. Ritning och karta har
bifogats ansökan. Sökanden anger att byggnadens utseende avses att bevaras till stor 
del och att de större förändringarna kommer ske inomhus. 

Miljöförvaltningen har den 20 december 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat sökanden möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Ombud 

inkom 25 januari 2022 med synpunkter. 

Den 9 februari besöktes platsen av Miljöförvaltningen. Platsen invid kyrkan är en
plats där det är stor utsikt över Viskafors. Vägen precis vid infarten till Kyrkan är 
bommad, men där finns möjlighet att vända. 

Kommunicering   
Inkomna synpunkter från , 25 januari 2022: 

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 
2022-03-11 2021-3682 

”Byggnaden är ingen kyr   ka längre. Fastig  heten är taxerad som     Hyreshusenhet,  lokaler,  sedan  
2019. Fastigheten är ianspråktagen sedan 1919 på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Fastigheten är helt avskild från tillträde till strandlinjen genom staket, 
skyddsområde med tillträdesförbud till dammanläggning och kraftstation som funnits sedan 1920-
talet. Fastigheten ligger mycket högt, helt otillgänglig, med branta otillgängliga klippor mot 
strandlinjen. Fri passage och tomtplatsavgränsning bör lösas genom platsbesök. Befintliga
kulturvärden ska beaktas. Det kulturhistoriska värdet skall bevaras i största möjliga mån med 
tanke på byggnad, tomt mm. Samhällsbyggnadsnämnden och Lantmätaren bör tillfrågas vid
bestämmande av tomtplats. Enligt samtal med Stadsantikvarien Fredrik Hjelm ser man inget 
hinder för bygglov. Vidare anser jag att upprustningen av rubricerad byggnad bidrar till utveckling
av landsbygden. Alternativet är att byggnaderna kommer att förfalla till ohjälplighet.” 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser  
Vid Viskan råder strandskydd intill 100 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. 

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 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 
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl

avskilt från området närmast strandlinjen 

Är fastigheten ansedd ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar 
betydelse för strandskyddets syften?
En kyrkas omgivningar är allmänt tillgängliga. Kyrkan på fastigheten bedöms inte ha 
någon hemfridszon och därmed ianspråktar den inte mer yta än vad själva byggnaden 
upptar. Att ändra användning av denna kyrka till bostadshus skulle innebära en 
privatiserande effekt av byggnaden och dess omgivning, det skulle alltså innebära att
byggnaden får en hemfridszon som den inte har idag, och därmed medföra att 
allmänheten får en sämre tillgänglighet i området. 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2021-3682 

Byggnaden har sedan efter den var kyrka även nyttjats som restaurang och konferens.
Området runt byggnaden har alltid varit tillgängligt för allmänheten, det har aldrig 
varit ianspråktaget på ett sådant sätt att allmänheten hållits borta från området genom
staket eller på grund av att det varit hemfridszon som det är runt en bostad. Området 
har därför inte varit ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. 

Är fastigheten avskild från strandområdet? 
Fastigheten bedöms inte vara avskild från strandlinjen. För att en fastighet ska
bedömas vara avskild från strandlinjen ska den vara avskild åt alla håll med sådan 
exploatering som gör att strandlinjen inte kan nås. Topografiska skäl som
höjdskillnader utgör inte skäl till dispens. Även om det finns ett staket runt 
dammanläggningen så är området inte väl avskilt i nordöstlig riktning, det vill sägs
uppströms Viskan. 

För att det ska bedömas som väl avskilt ska det vara en längre sträcka ut med vattnet 
som skiljer platsen från strandområdet. Jämför stor trafikerad väg eller järnväg, eller
en flera hundra meter lång sammanhållen bebyggelse. 

”Fastigheten kommer förfalla om inte dispens ges” 
Sökanden hänvisar till att om inte dispens ges så kommer byggnaderna förfalla.
Tyvärr kan inte strandskyddslagen ta hänsyn till om byggnader kommer förfalla om 
inte dispens ges. 

Strandskyddets syften
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten. Den aktuella platsen är högt uppe på ett berg rakt ovanför Viskan.
Även en plats som inte har direkt kontakt med vattnet kan ha stor betydelse för
strandskyddets syften. På denna plats finns stora värden för allmänheten som har 
kunnat besöka platsen för utsiktens skull och även möjligheten att passera kyrkan och
fortsätta in i skogen. 

Det bedöms därför inte finnas något särskilt skäl för dispens att ändra användningen 
till bostad eller annan användning som avhåller allmänheten från platsen runt den
gamla kyrkan. 

Övriga synpunkter bedöms inte som relevanta i bedömningen av om dispens kan ges 
eller inte. Bedömningen om strandskyddsdispens ska endast utföras med hjälp av
Miljöbalkens bestämmelser kring strandskydd. 

Prejudicerande domar visar på att ändrad användning av byggnader som inte har
någon hemfridszon inte kan beviljas. Ett exempel är dom M 6222-14 från 2015, var i 
domskälet man kan läsa följande: Vid bedömningen av huruvida området är ianspråktaget på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften gör domstolen följande 
överväganden. De byggnader som finns på fastigheten kan inte sägas ha en fullständigt
ianspråktagande effekt på något område utöver den mark de är uppförda på. De saknar således 
egna hemfridszoner. Att området är delvis grusat innebär inte att det är ianspråktaget i
bestämmelsens mening. Vidare står det även: Om en åtgärd innebär ökad privatisering, och 
därmed minskning av allemansrättsligt tillgängligt område, innebär det per definition att området
inte kan anses vara ianspråktaget innan åtgärden vidtas. Domstolen finner därför att det inte finns 
skäl att meddela dispens från förbudet på den grunden. 
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I tidigare fall där dispens har kunnat beviljas har de aktuella byggnaderna redan till
viss del innefattat en bostadsdel sedan före strandskyddslagstiftningen trädde i kraft. 
De har därmed haft en hemfridszon. Exempel på detta är ett missionshus vars
övervåning brukades som permanentbostad och därmed bedömdes hela byggnaden 
kunna göras om till bostadshus (dom M 7982-19). 

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

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 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, inkommen 2021-11-16 
Situationsplan, inkommen 2021-11-16 
Foton från platsbesök 2022-02-09 

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.  Ansökt sit uationsplan  
3.  Information om hur man överklagar      nämndens  beslut   
4.  Foton frå n pla tsbesöket  



 
 
 

 
 

 
 

 

  
 Arkitekterna Kroo k & Tjäder,    

För känn edom:  
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Datum Dnr 
2022-03-11 2021-3682 

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Rydboholm 1:377, dnr 2021-3682 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:20000 

0 200 400 600mrättsverkan 
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Datum Dnr 
2022-03-07 2021-3682 

Foton och anteckningar från platsbesök 2022-02-09 
Närvarande: Matilda Chocron 

Vid kyrkan finns en bom som hindrar bilar från att köra längre. Vändmöjlighet finns 
vid bommen. 

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
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NÄMNDSKRIVELSE  1(5) 

Datum Dnr 

2022-05-09 2021-3682 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad  användning 
av kyrka på fastigheten Rydboholm 1:377, Borås 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
att ändra användning från kyrka/restaurang till bostadshus, på fastigheten Rydboholm 
1:377 vid Viskan, Borås.  

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

Villkor 

1. Tomtgränsen ska  enligt bilaga  2, beslutskarta, markeras med staket, häck, mur 
eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Arkitekterna Krook & Tjäder, , ska betala 
7 506 kronor för handläggning av ansökan. 

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:miljo@boras.se
https://boras.se
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Datum Dnr 

2022-05-09 2021-3682 

Sammanfattning 

 har via ombud  (Arkitekterna Krook & Tjäder), sökt 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ändra användningen av en kyrka till 
bostadshus på fastigheten Rydboholm 1:377.  
Byggnaden som tidigare var ortens kyrka avyttrades av Svenska kyrkan och där det 
varit restaurangverksamhet därefter  har  ingen  hemfridszon  idag  och  en  ändrad  
användning  av  byggnaden innebära att kyrkan får en hemfridszon.   
Fastigheten ligger på  en platå väl avskild från vattnet (Viskan) genom ett stup på  
minst 20 meter ner till en kraftstation. Tillgång till fastigheten sker genom väg från 
söder och fortsätter genom fastigheten och övergår i gångstig till skogsområde och 
utsiktsplats.  
För att området skall vara tillgängligt för passage fastställs tomtplats till områdets  
östra sida enligt bilaga 2.  

Ärendebeskrivning 

 har via ombud  (Arkitekterna Krook & Tjäder), sökt 
dispens  från  strandskyddsbestämmelserna  för  att  ändra  användningen  av  en  kyrka  till 
bostadshus på fastigheten Rydboholm 1:377. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 16 november 2021. Fastighetskarta  har 
bifogats ansökan. Sökanden anger att byggnadens utseende avses att bevaras till stor 
del och att de större förändringarna kommer ske inomhus.  

Miljöförvaltningen har den 20 december 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat sökanden möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Ombud 

 inkom 25 januari 2022 med synpunkter. 

Den 7 mars besöktes platsen av Miljöförvaltningen. Platsen invid kyrkan är en plats 
där det är stor utsikt över Viskafors. Vägen precis vid infarten till Kyrkan är bommad, 
men där finns möjlighet att vända. 

Kommunicering  

Inkomna synpunkter från , 25 januari 2022: 

”Byggnaden är ingen kyrka längre. Fastigheten är taxerad som Hyreshusenhet, 
lokaler, sedan 2019. Fastigheten är ianspråktagen sedan 1919 på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Fastigheten är helt avskild 
från tillträde till strandlinjen genom staket, skyddsområde med tillträdesförbud 
till dammanläggning och kraftstation som funnits sedan 1920- talet. Fastigheten 
ligger mycket högt, helt otillgänglig, med branta otillgängliga klippor mot 
strandlinjen. Fri passage och tomtplatsavgränsning bör lösas genom platsbesök. 
Befintliga kulturvärden ska beaktas. Det kulturhistoriska värdet skall bevaras i 
största möjliga mån med tanke på byggnad, tomt mm. 
Samhällsbyggnadsnämnden och Lantmätaren bör tillfrågas vid bestämmande av 
tomtplats. Enligt samtal med Stadsantikvarien Fredrik Hjelm ser man inget 
hinder för bygglov. Vidare anser jag att upprustningen av rubricerad byggnad 
bidrar till utveckling av landsbygden. Alternativet är att byggnaderna kommer 
att förfalla till ohjälplighet.” 
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Datum Dnr 

2022-05-09 2021-3682 

Miljö  och  konsumentnämndens  bedömning  

Bestämmelser  

Vid Viskan  råder strandskydd inom 100  från strandlinjen, på land och i vatten.   
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får 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 ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
(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). 

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  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 

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

Fastigheten är avskilt från området närmast stranden genom nivåskillnad genom ett 
stup längst ut på fastigheten och dess placering på platån. 

Den tidigare kyrkan och sedan restaurang har inte haft någon hemfridzon är naturligt 
och skall inte vara ett hinder för att ändra fastigheten till bostad och därmed bevara 
byggnaden. 

Tomtplats fastställs enligt bilaga 2 och omfattar området öster mellan hus och 
staket/stup vilket medför tillgänglighet för allmänheten att passera genom området. 

Allmänhetens möjlighet att passera på vägen förbi den gamla kyrkan tydliggörs genom 
villkor om staket. 
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2022-05-09 2021-3682 

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen 
genom hög brant och staket mot kraftverksstationen och att det därmed finns särskilt 
skäl för att bevilja dispens. 

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

Miljö- och konsumentnämndenn bedömer att åtgärden 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. 

Motivering  till  villkor  

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

Underlag till beslut  

Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-11-16 
Inkomna synpunkter 2022-01-25 

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. 
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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. 

För att anlägga nytt avlopp eller ändra befintlig avloppsanordning krävs separat 
tillstånd. I tillståndsprövningen för avlopp tas även hänsyn till 
strandskyddsbestämmelserna. För mer information kontakta handläggare för enskilda 
avlopp på Miljö- och konsumentnämnden. 

Hur man överklagar  

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Karl-Eric Nilsson 
Ordförande Miljö- och konsumentnämnden 

Bilagor  

Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Information om hur man överklagar 

Övriga bilagor 
4. Fotodokumentation från platsbesök, 2022-03-07 

Beslutet expedieras till 

Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Bilaga 1 Översiktskarta 

Dnr 2021-3682, Rydboholm 1:377 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Bilaga 2 Beslutskarta 

Dnr 2021-3682, Rydboholm 1:377 
Röd markering visar tomtplatsen 
Gul markering visar villkor om staket eller liknande 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 
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2021-3174  

2022-03-15 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och två 
vägar på fastigheten Tå 1:12  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och två nya vägar på fastigheten Tå 1:12, 
Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, 

att utföra följande åtgärder på fastigheten Tå 1:12, Borås (se även 
bifogad karta och fotodokumentation): 

1. Flytta bo stadshuset till   dispensgiven pla cering, alte rnativt  riva bo stadshuset. 
2. Återställa mar ken som   i dagsläge t upptas av de     två infar tsvägarna. P å samma 

sätt som vid an   läggning  ska  torv och jor  d lyf tas bo rt  vid den södra väge   n, 
tillfört  makadam under sk  a  sedan  tas  bort.  När  detta är gjor  t  ska  torv och jor  d
återföras  och na turmiljön tillåt as  återhämta sig.   Även  området som upptas av    
vägen i no  rr sk a  återställas  i möjligaste   mån ge nom att   bortfört  material
återförs. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att 
,; 

3. senast tv å ve ckor ef ter  det  att  åtgärderna i punkt    nr  1-2 sk a  vara  färdiga,  ska
skicka bilder till kommunen som st     yrker att   föreläggandet  utförts på et  t 
tillfredställande sätt . 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att 93, ska 
betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan.  

Sammanfattning  
Till Miljöförvaltningen inkom tips om spräng- och stenarbete på fastigheten Tå 1:12 
vid Pålsbotjärn. Med anledning av tipset genomfördes ett platsbesök. Vid 
platsbesöket konstaterades att två nya vägar anlagts inom strandskyddat område. 
Vidare noterades att de bostadshus som beviljats dispens 2018 uppförts på en annan 

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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placering, utanför beslutad tomtplats. , som äger fastigheten, har 
ansökt om dispens i efterhand. Miljöförvaltningen bedömer att det saknas särskilda 
skäl för vägarna och ny placering av huset. Inte heller medför en intresseavvägning 
enligt 7 kap. 25 § miljöbalken att strandskyddsdispens kan ges. Miljöförvaltningen 
anser det därför skäligt att förelägga att återställa marken och flyttar 
eller riva bostadshuset. 

Ärendebeskrivning  
Den 10 september 2021 inkom tips om spräng- och stenarbete på fastigheten Tå 1:12 
vid Pålsbotjärn. Med anledning av tipset genomfördes den 17 september 2021 ett 
platsbesök. Närvarande var bland annat  som äger fastigheten. Vid 
platsbesöket konstaterades att två nya infartsvägar hade gjorts för två planerade 
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader/garage. Vid den norra vägen har 
sprängning skett och flera lass med makadam flyttats till den södra vägen. 2018 
beviljades dispens för nytt bostadshus på fastigheten (dnr 2018-1952). Vid 
platsbesöket noterades att bostadshuset hade uppförts på en annan plats än den som 
beviljats. Företrädare från Miljöförvaltningen meddelade efter platsbesöket att 
vägarna och den nya placeringen kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

Den 27 oktober 2021 inkom  med en ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för ny placering av bostadshuset samt de två 
infartsvägarna på fastigheten Tå 1:12. Vägarna syftar dels till att betjäna skogsbruk 
(både på Tå 1:12 och Tå 1:2) och dels infartsväg till två blivande tomter. Sammanlagt 
nås ca 30 hektar skogsmark genom vägarna.  

Miljöförvaltningen har den 12 januari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat , möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

, har den 17 januari 2022 inkommit med ett förtydligande av sitt förslag på 
kompensationsåtgärd. 

Den 26 januari 2022 har , via ombud, inkommit med synpunkter på
förslag till beslut. Förskjutningen av huset söderut ger en mer samlad gårdsbebyggelse 
men utökar även tomtplatsen med ca 460 kvm. Området som tas i anspråk ligger i 
vinkel mellan dispensgiven ladugårdsbyggnad och tidigare dispensgivet bostadshus 
och innehåller även en mindre bit av vägen. Sedan strandskyddsdispens meddelats har 
Tå 1:32 bildats och avstyckats från Tå 1:12. Tå 1:32 tomtplats sammanfaller med 
fastighetsgränsen i syd. har som kompensationsåtgärd föreslagit att 
den tidigare beslutade tomtplatsen för Tå 1:12 inskränks i norr och i öst, vilket skulle 
ge en allemansrättsligt tillgänglig korridor mellan tomtplatserna för Tå 1:12 och 1:32. 
Tomtplatserna ska markeras med staket/häck eller motsvarande. Korridorens bredd 
blir då cirka 22 meter. Det reviderade kompensationsförslaget innebär då ett 
avstående av tomtplats om över 2 000 kvm. Förslaget innebär således både en ökad 
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tillgång till allemansrättsligt tillgänglig mark och en ökad allemansrättslig tillgänglighet 
till stranden. 

har, via ombud, den 16 februari 2022 inkommit med uppgifter om 
fastighetsinnehav, varav andel skogsmark, samt inkomstuppgifter för skogsbruket för 
åren 2019-2021. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser  
Vid Pålsbotjärn råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får inte 

1. nya bygg nader  uppföras, 
2. byggnader  eller bygg naders an vändning än dras elle r an dra an läggningar elle r 

anordningar ut föras, om det    hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda
ett  område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt, 

3. grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,
anläggningar elle r an ordningar,  eller 

4. åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren för   djur- eller växtar ter
(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. 

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). 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål 
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten 
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 
Vid en prövning av dispens från strandskyddet ska det göras en intresseavvägning där
hänsyn ska tas till enskilda intressen, se 7 kap 25 § miljöbalken. 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). 
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Av betydelse är också att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden 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.). 

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 möjligheterna till dispens även inom ramen för en intresseavväg. 

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 

Bostadshus 
har tidigare fått dispens för ett bostadshus på fastigheten. Då 

bostadshuset uppförts på en annan plats än den dispensgivna placeringen ansöker
nu om dispens för den nya placeringen i efterhand. Den nya 

placeringen är cirka 12 meter söder om den tidigare beviljade placeringen. 

Miljöförvaltningen konstaterar att den nya placeringen till stor del ligger utanför 
beslutad tomtplats, där marken tidigare utgjorts av naturmark. Marken är således inte
att betrakta som ianspråktagen. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Frågan är då om den 
intresseavvägning som ska göras enligt 7 kap. 25 § miljöbalken medför att
strandskyddsdispens ändå kan ges. 

Att byggnaden redan uppförts och att det skulle innebära kapitalförstöring och vara
förenat med stora kostnader att avlägsna den, kan inte i sig tillmätas någon egentlig 
betydelse vid proportionalitetsbedömningen. Ett annat synsätt skulle innebära att den
som inte rättar sig efter en given dispens eller utför en åtgärd utan att söka dispens 
hamnar i ett bättre läge än den som efterlever gällande regelverk. I förlängningen
skulle en sådan rättstillämpning riskera att urholka strandskyddet och leda till att 
dispensprövningen förlorar sin praktiska betydelse. 

Mark- och miljööverdomstolen har i mål nr M 4244-19 beaktat möjligheten till 
kompensation enligt 16 kap 9 § första stycket 3 miljöbalken. Enligt domstolen skulle
en sådan kompensation kunna bestå i att mark som sedan tidigare varit ianspråktagen 
görs allemansrättsligt tillgänglig. Det förutsätter dock att det kan säkerställas att 
kompensationsåtgärden verkligen kommer till stånd och blir bestående över tid samt 
att dess avsedda effekt kompenserar det intrång som den olovligt utförda eller annars
dispenssökta åtgärden innebär. 



 
 

 
 

 
 
 

          
             

           
            

            
         

          
               

            

           
             

          
             

          

          
          

        

 
     

                 
           

            
          

              
          

 har uppget t  att  han, se dan  2011, bedriver sk  ogsbruk  i regist rerad  
enskild firma .  Fastigheten Tå 1:  12 är ca 20     hektar,  varav  ca 8 hekt  ar ut görs  av  
skogsmark.   förvärvade  i juni 20  21 fast igheten Tå 1:2    på ca 76 hekt   ar, 
varav  ca 45   hektar  utgörs  av sk ogsmark.  De  aktuella vägar na behövs för sk   ogsbruket  
på bå de  Tå 1:2   och 1:1 2 och avse  r  betjäna ca 30    hektar  skog.  Utöver fast igheterna Tå  
1:2  och 1:1 2 äger   ,  tillsammans med   sin fru, Tå 1:7     som ut görs  av ca   
45,5 hekt ar  varav  28  hektar  utgörs  av sk og.  Totalt  äger  ,  helt  eller  
delvis, cirka 141  ,5 hekt ar vara v 81   hektar  utgörs  av sk og.   har redovisat   
inkomster på ca 1 miljon kro     nor från   skogsbruket  under år en 201 9-2021. 
Miljöförvaltningen konstat erar att    ägt  skog  i 10   år,  men  endast  redovisat  
inkomster för de se   naste  3 år en då avve  rkning sk ett. I sk  ogsbruk  är  det  långa 
tidsperioder  mellan avve rkningarna och där  med inkomste rna. Att   då endast   kolla på   
de  tre  år  där  avverkning sk ett  ger  en sned   bild över de    inkomster sk ogsbruket ge nerar. 
För att   få en br  a uppfatt ning över tills  kott  från  skogsbruket  behöver man se på en      
längre  tidsperiod.  Vidare  har det   heller  inte  framgått  vad som är     
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I domen önskade fastighetsägarna kompensera en ianspråktagen yta genom att
tillgängliggöra en annan, större yta för allmänheten. Den nya tomtgränsen skulle i sin 
helhet markeras med gärdsgård, mur eller häck. Mark- och miljööverdomstolen ansåg
inte att det var visat att den kompensationsåtgärd som föreslagits kompenserar den 
utökning av hemfridszon som den uppförda byggnaden gav upphov till. Det var
därmed inte oproportionerligt att avslå ansökan om dispens. 

Miljöförvaltningen konstaterar att ärendet i domen ovan har liknande förutsättningar
som i det nu aktuella ärendet. Det uppförda bostadshuset på Tå 1:12 ger upphov till 
en inte obetydlig utökning av hemfridszonen, även utanför den yta som byggnaden
upptar på mar  ken.  har ön skat kompense ra den ian  språktagna yt an  
genom att   tillgängliggöra en an  nan, st örre yt a för allmä  nheten, se   bilaga 5.    

Miljöförvaltningen konstat erar att   strandskyddet  är  ett  allmänt  intresse som är    så  
starkt  att  utgångspunkten är   att  strandskyddet  i no rmalfallet  har för eträde framfö r 
andra allmä nna elle r ensk ilda intress en  och möjlighet en att   besluta om undan  tag från   
strandskyddet  ska  tillämpas med   stor rest riktivitet  (prop.  2008/09:119)   

Miljöförvaltningen konstaterar att det saknas vägledande praxis när denna typ av 
kompensation kan anses godtagbar. Som ovan anförts är det allmänna intresset av att 
bevara allemansrättslig tillgång till strandområden för friluftsliv och områden med 
goda livsvillkor för djur- och växtliv mycket starkt. Med bakgrund av detta anser
Miljöförvaltningen det inte oproportionerligt att avslå ansökan om dispens. 

Då bostadshuset saknar dispens, och därmed är olagligt uppfört, finner 
Miljöförvaltningen det befogat att meddela föreläggande om att flytta 
huset till dispensgiven placering alternativt riva huset. 

Infartsvägar 
Gäller undantaget för areell näring?
Av 7 kap 16 § punkt 1 framgår att förbuden i 15 § inte gäller byggnader, anläggningar, 
anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de
behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion 
måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. I förarbetena till miljöbalken
framgår att en bisyssla kan omfattas av undantaget om näringen medför ett tillskott av 
betydelse till näringsidkarens försörjning. (prop. 1997/98:45, Del 2, s. 87). 
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huvudsakliga försörjning. Miljöförvaltningen kan därmed inte avgöra hur stor del av
försörjningen som skogsbruket står för. 

Miljöförvaltningen konstaterar att endast del av Tå 1:12 ligger inom strandskyddat 
område. Den nord/nordöstra delen av fastigheten ligger i anslutning till befintlig väg,
utanför strandskyddat område, se bilaga 6. har anfört att det är för 
brant för tunga transporter att ta sig upp för branten i norr. Höjdskillnaden är här
cirka 11 meter. Om vägen hade anlagts här hade den blivit cirka 40 meter lång. 
Miljöförvaltningen konstaterar att detta hade inneburit en lutning på 27,5 centimeter
per meter. Enligt Miljöförvaltningens bedömning är detta inte en orimlig 
höjdstigning. Att det stundtals blir stående vatten i diket utmed befintlig väg anses
inte heller göra det omöjligt att anlägga en väg. 

Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att inte omfattas av 
undantaget i 7 kap 16 § punkt 1. 

Är vägarna dispenspliktiga?
I förarbetena till 7 kap. 15 § miljöbalken anges bland annat vägar som exempel på 
anordningar som kan vara otillåtna enligt bestämmelsen (punkten 2). Anläggningen
eller åtgärden är otillåten endast om den inkräktar på något av strandskyddets 
intressen. Vid bedömningen av om anläggningen eller åtgärden hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt har det betydelse 
redan hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. (Se prop. 1997/98:45 del 2 s 86 
f.). Det är prövningsmyndigheten som ska avgöra betydelsen av de väsentligen 
förändrade livsvillkoren för djur- och växtarter och om dessa är förenliga med
strandskyddets syften (se prop. 2008/09:119 s. 100 f.). 

Det nu aktuella området utgörs av äldre talldominerad barrskog med mossklädda 
berghällar. Enligt ring har det vid den södra vägen funnits en sönderkörd
skogsväg på platsen tidigare. Enligt de inskickade fotona bedömer Miljöförvaltningen 
att det inte varit tal om någon anlagd väg utan endast skogsmaskiner som kört i
terrängen och skapat spår, se bilaga 4. I princip har de nu aktuella sträckningarna 
bestått av orörd naturmark. Marken vid den södra vägen är fuktig och rik på torv.

tillförts den södra vägen. Miljöförvaltningen konstaterar att anläggning av vägar 
inneburit ett väsentligt ingrepp i naturmiljön. 

Miljöförvaltningen konstaterar att de ansökta vägarna i vart fall i närheten av de
planerade bostadshusen/komplementbyggnaderna även riskerar att få en 
privatiserande effekt. 

Sammanfattningsvis bedömer Miljöförvaltningen att anläggning av de nu aktuella
vägarna kan antas få sådana effekter som inkräktar på strandskyddets syften. Vägarna 
är därför dispenspliktiga. 

Kan dispens beviljas?
har i ansökan angett att platsen redan är ianspråktagen. 

Miljöförvaltningen konstaterar att platsen för vägarna inte omfattas av bostadshusets
hemfridszon på den aktuella fastigheten. Platsen utgörs av naturmark och är därmed 
inte att betrakta som ianspråktagen. 

Enligt   beskrivning ha r torv och jor   d grä vts  bort,  sprängning sk ett  vid  
den no rra väge n och tomt    1,  och fle ra dumperlaste r me d makadam för  flyttats  och 
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2021-3174 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Frågan är då om den
intresseavvägning som ska göras enligt 7 kap. 25 § miljöbalken medför att 
strandskyddsdispens ändå kan ges. 

Som ovan anförts är det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig tillgång till
strandområden för friluftsliv och områden med goda livsvillkor för djur- och växtliv 
mycket starkt. Vid en bedömning måste också beaktas vilken verkan som enskilda
dispenser sammantaget kan få avseende strandskyddet. Miljöförvaltningen bedömer 
således att det allmänna intresset som strandskyddet representerar får anses väga
tyngre än  enskilda intresse att anlägga två nya infartsvägar. 

Då dispens inte kan beviljas för vägarna i efterhand finner Miljöförvaltningen det 
befogat att meddela föreläggande om att återställa området. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-10-27 
Fotodokumentation från platsbesök, 2021-09-17
Komplettering gällande kompensation, 2022-01-17 
Synpunkter på beslut, 2022-01-26
Redogörelse över befintliga vägar, 2022-01-31 och 2022-02-06 
Redogörelse för inkomst, 2022-02-16
Redogörelse över höjdskillnader och vägar, 2022-03-07 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige 2021. 

För handläggning gällande tillsyn i ärendet tas en avgift ut på 1 251 kronor per timme 
nedlagd handläggningstid. Den totala handläggningstiden sammanställs och faktureras
i samband med beslut i ärendet. 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. 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1. Översiktskarta 
2. Flygfoto från   2020 med   tidigare  beslutad tomt plats inr itad 
3. Situationsplan över vägar   
4. Foto frå n   
5. Föreslagen kompensationsåtg ärd 
6. Område  utanför st randskyddat omr åde 
7. Befintliga vägar  
8. Information om hur man överklagar nä     mndens  beslut 

Övriga bilagor 
9.  Fotodokumentation från platsbesök, 2021-09-17 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Tå 1:12 
Dnr 2021-3516, 2021-3174 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:20000 
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Bilaga 1. Översiktskarta 



Beviljad placering 
2018

Uppförd och ansökt 
placering 2021

Tomtplats

 
 

Tå 1:12 
Dnr 2021-3516, 2021-3174 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 
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Bilaga 2. Flygfoto från 2020 med 
tidigare beslutad tomtplats inritad 



Översikt som visar vägarna mot 
skogen i Tå 1:2 samt  tomterna 1 & 2 
som vi fått positivt förhandsbesked 

beviljat av kommunen 

Tidigare bostadshus 
som skulle ersättas 
med nytt. Nytt 
bostadshus istället 
uppfört ca 12 meter 
söderut

   
 

 
 





   
 

Detta är också samma infart vi 
använder för att ta ut skog 

(se översiktskarta) 



  
    

    

Blå linje markerar den gamla 
sönderkörda vägen som vi nu har lagat 
till farbar väg med hjälp av SG Maskin 



        
      

           

    

       
  

       
        

     
  

Dessa bilder (fotade från September och oktober 2021) beskriver de vägar vi nu förbättrar in mot de bägge tomterna 1 och 2 
men också förbereder bra framtida utkörningar av skog från Tå 1:2 som är en skogsfastighet på 80 hektar. 

SG Maskin spränger små kullar på tomt A som används till att 
förbättra vägen. 

Vägen till tomt 2 skall nu minskas ner med de torv och jord som togs bort från 
marken då vi la på stenkrossen 

Stenupplägg för att förbättra den sönderkörda vägen till Tå 1:2 

Denna typ av väg ´3,5 m bred som är mellan Sågebacken och Pålsbo (som vi 
smalnat av efter man grävt fiber) kommer också gälla för samtliga vägar. Just 
nu är de onödigt breda men SG maskin håller på att dra ihop vägaran med att 

lägga tillbaka torv och jord på vägen 



      

    
      

      
       

  
    

      
          

      

      
        

    

Dessa bilder beskriver Tomt 1 och den markförberedning och väg vi gör enligt översiktskartan på första sidan 

Utkörningsväg av virke från Tå 1:2 ner mot tomt 1. Vi lägger grot ovanför strandskyddslinjen 
för att inte stöka till promenadvägen över Sågebacken. Den nya vägen gör det möjligt för att 

flisning sker på denna plats vilket är markerad på översiktskartan 

30 ton skotare på väg till grothögen och dessa 

tillgänglighet och trivsamhet för allmänheten 
långt över det vi egentligen behöver göra. 

Reparering av marken där stor grothög legat från tidigare avverkning och där 
vi till våren 2022 skall odla mycket lövträd tillsammans med tall. Tå 1:12 och 

fordon förstör så mycket att vi var tvungna att 

marker vi köpt vilket vi reparerar och gör 
förbereda vägarna. Vi har körskador på de 

1:2 skall bli föremål för att tillämpa mångbruk. 



      

       
    

     

   
  

    
       

    
   

Dessa bilder beskriver Tomt 1 och den markförberedning och väg vi gör enligt översiktskartan på första sidan 

Grävmaskin från SG Maskin röjer tar upp torv och jord från tidigare sönderkörd väg. 
Stenkrossläggs i botten och sedan förs torv och jord tillbaka. 

Dumperlast från tomt 1 till tomt 2 väg. Sprängning har 
skett vid tomt 1 och 2. Det har gått 12 dumperlast med 

sten från tomt 1 till tomt 2 väg. Mycket bättre ur enNär de ny vägarna över Tå 1:12 mot Tå 1:2 har vi möjlighet att plockhugga och göra hållbarhetssynpunkt att använda material på plats än att kontinuerligt underhålla av skog och mark. Innan vi fixade vägaarn kunde bara stora köra detta långa vägar. maskiner köra sönder marken. Nu kan små mindre maskiner användas 



     

     
     

     
   

    
     

 

     
     

Dessa bilder beskriver de vägar vi nu förbättrar in mot de bägge tomterna 1 och 2 

Timmeruttag vid tomt 1 nu borta och marken tillrättad. Alla nya upplag Vid detalj frågor kontakta Tomas och Peter från SG Maskin som 
hamnar i framtiden utanför strandskyddat område eftersom lastbilar kan ta skött entreprenaden och varit mycket försiktiga med naturvärden 

sig upp genom tå 1:12 

200 mm rör lagt under väg för att underlätta naturlig vattenavrinning då vi 
lagat den sönderkörda vägen mot Tå 1:2 från tomt 1 

Förstärkningskant med sten från tomt 1 och omfördelning av block så att 
vägen mot tomt 1 och Tå 1:2 blir stabil för tunga fordon. 



      
 

  
 

 

    
 

  
 

Bilaga 5. Föreslagen kompensationsåtgärd 

Tå 1:32 är en nybildad 
fastighet efter vår första 

strandskyddsdispens 
förfrågan 

Den röda 
markeringskorridoren 

visar var den nya ytan för 
allmänheten öppnar upp 
då vi har flyttat det nya 

huset 10 m 

Kartan visar den nya placeringen av huset intill det gamla 
huset. Röd linje visar ny föreslagen tomtplats, med en passage 
mellan fastigheterna Tå 1:12 och 1:32. 



Möjlig anslutning i norr, utanför 
strandskyddat område.

Tå 1:12

 

rättsverkan 

Bilaga 6. Karta över 
strandskyddat område 

Tå 1:12 
Dnr 2021-3516 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:4000 

0 50 100 150m



Orange linje - 
befintlig väg i öst

Bilaga 7. Karta över befintliga vägar
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Datum Dnr 
2021-12-21 2021-3174 

Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Klagomål strandskydd 

Händelse 

Tjänsteanteckning 
Platsbesök på fastigheten Tå 1:12 den 17 september 2021. Uppföljning av inkommet

tips om sten och sprängningsarbete. 

Figur 1. Två ny   a vägar har anlagts. På bilden syns den norr        a väge n.  Här har sprängnin  g  skett och makad  am härifrån har använ   ts  
till  den södra väge  n.  

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 
2022-05-04 2021-3516 

2021-3174 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om  strandskyddsdispens  för  bostadshus  och  två 
vägar på fastigheten Tå 1:12, Borås  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus och två nya vägar på fastigheten Tå 1:12, Borås. 

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt. Detta 
beslut upphäver därmed den tidigare beslutade tomtplatsen (dnr 2018-1951). 

Villkor  

1.  Tomtgränsen ska åt alla riktningar runt bostadshus  och ladugård, samt gräns mot  
fastighet 1:32, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller motsvarande.  

2.  Skogsvägarna skall  anläggas så att de har ett naturligt ytlager av gräs och  
skogsväxtlighet. Vidare ska de vara  allmänrättslig tillgängliga.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar  att ,  ska  
betala 7 506  kronor för handläggning  av ansökan.  

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. 

Sammanfattning  
Till Miljö- och konsumentnämnden inkom tips om spräng- och stenarbete på fastigheten 
Tå 1:12 vid Pålsbotjärn. Med anledning av tipset genomfördes ett platsbesök. Vid 
platsbesöket konstaterades att två nya vägar anlagts inom strandskyddat område. 

Vidare noterades att de bostadshus som beviljats dispens 2018 uppförts på en annan 
placering, utanför beslutad tomtplats. , som äger fastigheten, har ansökt 
om dispens i efterhand. 

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
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Datum Dnr 
2022-05-04 2021-3516 

Ny tomtplatsavgränsning fastställs och kompensationsåtgärd från den tidigare beslutade 
tomtplatsen för Tå 1:12 inskränks i norr och i öst, vilket ger en allemansrättsligt 
tillgänglig korridor mellan tomtplatsen för Tå 1:12 och 1:32 för den utökade 
tomtplatsen. 

Vägarna huvudsyfte är att betjäna skogsbruk (både på Tå 1:12 och Tå 1:2) och 
men också infartsväg till två blivande tomter. Sammanlagt nås ca 30 hektar 
skogsmark genom vägarna. 

Ärendebeskrivning  
Den 10 september 2021 inkom tips om spräng- och stenarbete på fastigheten Tå 1:12 
vid Pålsbotjärn. Med anledning av tipset genomfördes den 17 september 2021 ett 
platsbesök. Närvarande var bland annat  som äger fastigheten. 
Vid platsbesöket konstaterades att två nya infartsvägar hade gjorts för två planerade 
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader/garage. Vid den norra vägen har 
sprängning skett och flera lass med makadam flyttats till den södra vägen. 
2018 beviljades dispens för nytt bostadshus på fastigheten (dnr 2018-1952). Vid 
platsbesöket noterades att bostadshuset hade uppförts på en annan plats än den som 
beviljats. Företrädare från Miljöförvaltningen meddelade efter platsbesöket att 
vägarna och den nya placeringen kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Den 27 oktober 2021 inkom  med en ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för ny placering av bostadshuset samt de två 
infartsvägarna på fastigheten Tå 1:12. 

Miljöförvaltningen har den 12 januari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat , möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

har den 17 januari 2022 inkommit med ett förtydligande av sitt förslag på 
kompensationsåtgärd. 

Den 26 januari 2022 har , via ombud, inkommit med synpunkter på 
förslag till beslut. Förskjutningen av huset söderut ger en mer samlad gårdsbebyggelse 
men utökar även tomtplatsen med ca 460 kvm. Området som tas i anspråk ligger i 
vinkel mellan dispensgiven ladugårdsbyggnad och tidigare dispensgivet bostadshus 
och innehåller även en mindre bit av vägen. Sedan strandskyddsdispens meddelats har 
Tå 1:32 bildats och avstyckats från Tå 1:12. Tå 1:32 tomtplats sammanfaller med 
fastighetsgränsen i syd.  har som kompensationsåtgärd föreslagit att 
den tidigare beslutade tomtplatsen för Tå 1:12 inskränks i norr och i öst, vilket skulle 
ge en allemansrättsligt tillgänglig korridor mellan tomtplatserna för Tå 1:12 och 1:32. 
Tomtplatserna ska markeras med staket/häck eller motsvarande. Korridorens bredd 
blir då cirka 22 meter. Det reviderade kompensationsförslaget innebär då ett 
avstående av tomtplats om över 2 000 kvm. Förslaget innebär således både en ökad 
tillgång till allemansrättsligt tillgänglig mark och en ökad allemansrättslig tillgänglighet 
till stranden. 

 har, via ombud, den 16 februari 2022 inkommit med uppgifter om 
fastighetsinnehav, varav andel skogsmark, samt inkomstuppgifter för skogsbruket för 
åren 2019-2021. 

Miljö- och konsumentnämndens  bedömning  
Bestämmelser 
Vid Pålsbotjärn råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får inte: 

1.  nya  byggnader  uppföras,  
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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, eller  

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. 

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 

Huset 
 har tidigare fått dispens för ett bostadshus på fastigheten. Då 

bostadshuset uppförts på en annan plats än den dispensgivna placeringen ansöker
 nu om dispens för den nya placeringen i efterhand. Den nya 

placeringen är cirka 12 meter söder om den tidigare beviljade placeringen. 

Miljö- och konsumentnämnden konstaterar att den nya placeringen till stor del ligger 
utanför beslutad tomtplats, där marken tidigare utgjorts av naturmark. Marken är 
således inte att betrakta som ianspråktagen. 

Miljö- och konsumentnämnden anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Frågan är då om den 
intresseavvägning som ska göras enligt 7 kap. 25 § miljöbalken medför att 
strandskyddsdispens ändå kan ges. 

Mark- och miljööverdomstolen har i mål nr M 4244-19 beaktat möjligheten till 
kompensation enligt 16 kap 9 § första stycket 3 miljöbalken. Enligt domstolen skulle 
en sådan kompensation kunna bestå i att mark som sedan tidigare varit ianspråktagen 
görs allemansrättsligt tillgänglig. Det förutsätter dock att det kan säkerställas att 
kompensationsåtgärden verkligen kommer till stånd och blir bestående över tid samt 
att dess avsedda effekt kompenserar det intrång som den olovligt utförda eller annars 
dispenssökta åtgärden innebär. 

Kompensationsförslaget innebär ett avstående av tomtplats om över 2 000 kvm 
mellan   den avstyckade fastigheten 1:32 och den föreslagna nya tomtplatsen och 
skapar en fri passage från bakomliggande skog ner till vattnet. 

Miljö- och konsumentnämnden konstaterar att , genom 
föreslagen kompensationsåtgärd, skapas större tillgänglighet för allmänheten i 
området. Genom villkor om tomtplatsmarkering säkerställs att 
kompensationsåtgärden verkligen kommer till stånd och blir bestående över tid. 
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Infartsvägar 
 har i ansökan angett att platsen redan är ianspråktagen. Miljö- och 

konsumentnämnden konstaterar att platsen för vägarna inte omfattas av 
bostadshusets hemfridszon på den aktuella fastigheten. Platsen utgörs av naturmark 
och är därmed inte att betrakta som ianspråktagen. 

Miljö- och konsumentnämnden anser dock att det finns skäl att bevilja dispens från 
strandskyddsbestämmelserna då vägarna för sin funktion måste uppföras inom 
strandskyddat område. Detta då det inte går att ta sig till skogen från andra håll. I öst 
är marken för sankt/blöt för att anlägga väg utan att väsentligt skada naturmiljön och 
i norr är marken för brant för att uppföra en väg utanför strandskyddat område. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet 
försämras inte av vägarna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
Miljöförvaltningen bedömer att vägarna 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, 2021-10-27 Fotodokumentation från 
platsbesök, 2021-09-17 Komplettering gällande kompensation, 2022-01-17 
Synpunkter på beslut, 2022-01-26 
Redogörelse över befintliga vägar, 2022-01-31 och 2022-02-06 
Redogörelse för inkomst, 2022-02-16 
Redogörelse över höjdskillnader och vägar, 2022-03-07 
Platsbesök, 2022-04-26 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige 2021. 

För handläggning gällande tillsyn i ärendet tas en avgift ut på 1 251 kronor per timme 
nedlagd handläggningstid. Den totala handläggningstiden sammanställs och faktureras 
i samband med beslut i ärendet. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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 skyldighet. I det fall åtgärderna innebär 
vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 

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

Karl-Eric Nilsson 
Ordförande Miljö- och konsumentnämnden 

Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Flygfoto  från  2020  med  tidigare  beslutad tomtplats  inritad  
3.  Situationsplan över  vägar  
4.  Foto  från    
5.  Föreslagen  kompensationsåtgärd  
6.  Område  utanför  strandskyddat  område  
7.  Befintliga  vägar  
8.  Information om  hur  man  överklagar  nämndens  beslut  

Övriga bilagor 
9.  Fotodokumentation från  platsbesök,  2021-09-17  

Beslutet expedieras till   
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Datum Dnr 

2022-1159 2022-05-11 

att ta bort 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för pool  , altan, stödmur   
och förråd/teknikhus på fastigheten Komlösa 5:6, Borås        

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

  komplementbyggnad med   yttermåtten 42 0x250 ce ntimeter  och hö gst  300  
centimeter  högt ut vändigt på   högsta st ället,  med  placering enligt   beslutskarta, 
bilaga 2.    

  pool och altan enligt     placering i bila  ga 2.    

Miljö- och konsumentnämnden förelägger 
jorden runt den befintliga eken med grön prick i beslutskarta, bilaga 2, så att
jordmassor inte ligger upp mot stammen eller på rotsystemet. Åtgärden ska göras så 
att inte trädet skadas ytterligare. 

Åtgärden ska vara genomförd senast 4 veckor efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

Tomtplatsen är tidigare beslutad i ärende 2018-2307 

Villkor   
1.  Komplementbyggnaden  får inte   ha fönste r,  eller an dra an ordningar mot söder    

eller öste r som kan upplevas pr    ivatiserande. Kompleme ntbyggnaden får inte   
ha dör r ut   mot st igen i söder. Dör   ren sk a ut formas på et  t sät t så att    den  
smälter in i fasaden och inte       upplevs  privatiserande  för för bipasserande.   

2.  Ingen del   av po ol elle r altan får vara     närmare  än 7, 5 me ter  till  den idag st  örsta  
eken. Ingen grävn  ing  i mar k  får vid an  läggningen sk e nä rmare  än 3 me  ter från  
eken. Se   bilaga 2 beslu  tskarta.  

3.  Poolens  vatten får ej    tömmas direkt   i sjö elle  r vatt endrag. P oolvatten som   
använder  andra ke mikalier än klor    för  rening  får ej   tömmas ut   till  naturmark  
eller grä smatta.   

4.  Eventuella överskot tsmassor  som kan inn  ehålla växtdelar elle  r frö n av ar  terna  
jättebalsamin och jätt  eslide  får inte   spridas  från  arbetsområden där   arten  

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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växer. Om sådana massor behöver fraktas bort från området ska det 
genomföras så att spridning till andra platser inte sker. 

5.  Maskiner som ha  nterat  massor som kan inn   ehålla växtdelar elle  r frö n av    
jättebalsamin och jätt  eslide  ska  rengöras inn an maskinerna fly  ttas från   
arbetsområden där   arterna växter.   

6.  Vid ev entuellt  spill av massor som kan inn     ehålla växtdelar elle  r frö n av  
jättebalsamin och jätt  eslide  ska  detta samlas upp omgående.     

7.  Eventuella växtdelar av jätt   ebalsamin och jätt  eslide  som tas   bort  ska  paketeras  
i slu tna för packningar och sk  ickas till   en godkänd mott  agningsanläggning.  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 2 kap. 6 § 
- 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. 

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
teknikhus/förråd, en pool, en altan och en stödmur på fastigheten Komlösa 5:6,
Borås. 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
komplementbyggnad med yttermåtten 420x250 centimeter och högst 300 centimeter 
högt utvändigt på högsta stället, med placering enligt beslutskarta, bilaga 2.
Miljö- och konsumentnämnden beviljar också dispens för ansökan om 
strandskyddsdispens för pool och altan enligt ansökan.
Miljö- och konsumentnämnden anser att komplementbyggnaden helt kommer att 
hamna inom tomtplatsen. Det är sedan en tidigare dispens villkorat om staket eller
liknande i gränsen för tomtplatsen. Stödmuren bedöms inte vara en åtgärd som är 
dispenspliktig. Den ligger helt inom hemfridszonen och bedöms inte utöka
hemfridszonen. 
Poolen planeras att byggas 7,5 meter från den största ekens stam. Den här eken är
ännu ung och ska enligt föreläggande i ärende 2019-3449 behållas och därmed ges 
möjlighet att växa sig stor. Poolen kommer i och med skyddszonen ges möjlighet att
växa sig större. Skyddszonen är baserat på ett schablonmått på vad ett träd med en 
stamdiameter på 50 cm behöver 

Sammanfattning   
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Ärendebeskrivning   
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en

komplemntbyggnad som ska nyttjas som ett teknikhus/förråd, en pool, en altan och 
en stödmur på fastigheten Komlösa 5:6, Borås. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 7 mars men reviderades den 14 mars och 
den 5 maj. Kompletteringar har inkommit i ärendet. Ritning och karta har bifogats
ansökan. 

Komlösa 5:6 ligger inom områdesbestämmelser för Öresjös västra strand. En dispens 
får inte ges om det strider mot områdesbestämmelserna. Inom
områdesbestämmelserna får husen högst ha en bruksarea på 50 kvadratmeter och en 
total bruksarea på 60 kvadratmeter per fastighet. Reglerna om attefallstillbyggnad och
attefallshus gäller ovanpå reglerna om områdesbestämmelser. 

På fastigheten finns idag ett nybyggt hus som enligt ritningarna har en bruksarea på 
65 kvadratmeter. 50 kvadratmeter bruksarea plus 15 kvadratmeter attefallstillbyggnad.
Huset ser mycket större ut och det beror på att övriga ytor så som uterum och 
övervåning har godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden då de inte räknar bruksarea
på rum som har en lägre taköjd inomhus än 190 cm eller som inte har 4 väggar. På 
fastigheten finns även två andra byggnader, ett nybyggt båthus som ersatte ett tidigare
båthus samt ett garage som ersatte ett tidigare förråd. Båda dessa nya byggnader är 
större än de tidigare byggnaderna på platsen. Garaget är idag cirka 36 kvadratmeter 
och båthuset cirka 32 kvadratmeter. 

Under utredningen av ärendet har frågor om hur mycket byggnader som får byggas 
på fastigheten remissats till samhällsbyggnadsförvaltningen. Deras svar anger att en
friggebod inte tidigare byggts på fastigheten och får därför byggas. 

På fastigheten fanns när dispens gavs år 2018 flera stora träd och många mindre som 
fanns utanför tomtplatsen och som har avverkats olovligen. Enligt ett föreläggande
om återställning (2019-3449) ska  låta resterande tre träd framför huset 
vara kvar samt även återplantera och låta vegetation och buskar återväxa i området
utanför tomtplatsen enligt beslutskarta i föreläggandet. Även den väg som går ner till 
sjön ska återställas till en stig med vegetation som omgärdar den. 

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 9 mars besökt platsen. 

Flera åtgärder som finns med i villkor i dispenser eller i krav om återställning i
förelägganden är ännu inte genomförda. Tidigare har jättebalsaminer samt jätteslide 
setts växa på fastigheten. 
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Kommunicering   

Miljöförvaltningen har den 29 april kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat
, möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

inkom den 2 maj 2022 med följande: 

- Komplementbyggnaden, vi överens om att dörren inte får sitta på sidan mot 
stigen. Bortsett från dörren som flyttas till kortsida eller långsida mot huset är
övrig utformning enligt tidigare förslag. 

- Altanen kommer inte att ligga högre än bottenplattan på huset och håller sig
inom tomplatsavgränsningen med marginal enligt tidigare inskickad ritning. 
Vidare ska den Omges av jordmassor så att den max sticker upp 60cm över
marknivån på tomtplatsen i hörnet av den sydvästra sidan (vid ekarna mot 
stigen). 

- Grävning skall hålla ett minimumavstånd till eken om minst 3 meter. Vår 
bedömning är att det inte kommer bli någon intressekonflikt mellan poolen
och eken efter platsbesök och avstämning med poolentreprenör som har 
byggt många pooler med samma eller mindre avstånd till stora ekar. 

Den 5 maj inkommer med en ändring av ansökan för utformning 
av pool och altan. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Öresjö 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). 

Mellan strandlinjen och byggnaderna, eller anläggningarna, ska det lämnas en fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
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) 
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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. 

Komplementbyggnaden
Miljö- och konsumentnämnden anser att byggnaden helt kommer att hamna inom 
tomtplatsen. Det är sedan en tidigare dispens villkorat om staket eller liknande i
gränsen för tomtplatsen. Tomtplatsen gjordes 2018 och bestämdes då till att gå precis 
bakom den byggnad som idag är garage samt nätförrådet. Genom att byggnaden inte
får ha några fönster eller andra anordningar som kan verka privatiserande mot söder 
eller öster samt att det finns villkor om staket så bedöms inte byggnaden utöka
hemfridszonen runt huset. 

Pool och altan 
Pool och altan kommer anläggs helt inom tomtplatsen och placeringen bedöms inte
utöka hemfridszonen. Pool och altan byggs minst 7,5 meter från eken markerad med 
grön prick i bilaga 2. Vilket motsvarar det skyddsavstånd som används som schablon
för ett träd med en stamdiameter på 50 cm. 

Muren 
Stödmuren bedöms inte vara en åtgärd som är dispenspliktig. Den ligger helt inom
hemfridszonen och bedöms inte utöka hemfridszonen. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden stämmer 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. 

Motivering till villkor 

En byggnad precis i utkanten av en tomtplats kan om den har till exempel fönster,
lampor eller övervakningskameror medföra att hemfridszonen utökas. Ett villkor om 
staket i detta fallet bedöms inte vara tillräckligt då byggnaden kommer så nära
tomtplatsens gräns och det går en stig för allmänheten precis förbi. 

Enligt föreläggande i ärende 2019-3449 så ska resterande träd framför husen mot sjön
behållas och där med låtas växa sig stora. Eken står närmast huset och inne på 
tomtplatsen. Därför behöver trädet en skyddzon på minst 7,5 meter för att rotsystem
och krona ska kunna få växa fritt. 7,5 meter är baserat på ett schablonvärde vad ett 
träd med en stamdiameter på 50 centimeter behöver. 

Poolvatten innehållande salter, och reningskemikalier kan skada miljön när det töms
ut i naturen och dessutom är Öresjö kommunens vattentäkt. Det bedöms därför
nödvändigt att förtydliga genom villkor hur poolvatten behöver hanteras på platsen. 

Jättebalsamin är en invasiv främmande art som finns upptagen på
unionsförteckningen över invasiva främmande arter. Det är bland annat förbjudet att 
sprida och transportera arten förutom i samband med destruktion. Spridning riskerar
att få allvarliga negativa effekter på biologisk mångfald och kan även få ekonomiska 
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effekter. Spridning kan bland annat ske genom att växtdelar eller massor flyttas från
platsen, rötter och andra växtdelar i massorna kan även fastna på transportfordon 
eller arbetsmaskiner. Miljöförvaltningen anser därför att det är skäligt att villkora om
försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning. 

Jätteslide är ännu inte upptagen på någon lista med förbjudna arter. Jätteslide är en
starkt invasiv art som kan skada djur- och växtlivet samt även störa friluftslivet. 
Spridning av arten inom strandskyddat område kan därför strida mot strandskyddets
syften. Enligt försiktighetsprincipen i Miljöbalkens 2 kapitel så får inte arten spridas 
om den riskerar att orsaka skada på miljön på annan plats. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-03-14
Situationsplan och kompletteringar, 2022-04-25, 2022-05-05 
Beslut i ärende 2018-2307, 2019-3449 
Foton från platsbesök 

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). 
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Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län,   vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Sida 
7(7) 

Datum Dnr 
2022-05-11 2022-1159 

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. 

Jättebalsamin och jätteloka är invasiva främmande art. Spridning riskerar att få
allvarliga negativa effekter på biologisk mångfald och kan även få ekonomiska 
effekter. Enligt förordningen SFS 2018:1939 om invasiva främmande arter är det
förbjudet att avsiktligt (jättebalsamin) importera, sälja, odla, föda upp, transportera 
(förutom till destruktion), använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande
exemplar. Det är inte heller tillåtet att avsiktligt låta dessa arter växa eller föröka sig. 

På Borås Stads hemsida finns information som vad du som poolägare behöver känna 
till. 
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/vattenochavlopp/tomningavvattenfranpool. 
4.5b67f28d1584e5b7278dc783.html  

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   tomtplats  
3.  Information om hur man överklagar       

Övriga bilagor 
4.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 22-03-09  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/vattenochavlopp/tomningavvattenfranpool


 
Komlösa 5:6 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 

Bilaga 1 Översiktskarta 



Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 

Bilaga 2 Beslutskarta 

Lila ruta visar komplementbyggnad söder om bostadshuset. 
Blå ruta visar poolens placering och orange visar altan. 
Grön prick och cirkel visar eken och 7,5 meter skyddszon 
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Datum Dnr 
2022-04-29 2022-1159 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

Foton från platsbesök 9 mars 
Närvarande vid platsbesöket, Matilda Chocron och 

Tomtplatsen går precis bakom garaget längs med stigen till höger i bild. Båthuset vid
stranden ligger utanför tomtplatsen. Eken som är det största trädet som är kvar på 
fastigheten syns bortom garaget. 

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



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

   
 

  

 
    

 

   
         
 

           
            

              
        

      

           
            

          
        

             
         

          
         
     

 

  
          

 
 

  
         

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr  

2022-1965  2022-05-03 

Agneta Sander, 033-
agneta.sander@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Kontrollplan för livsmedelskontroll 2022     

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Kontrollplan för livsmedelskontroll 
2022. 

Sammanfattning  
Kontrollplanen för 2022 ska ses som ett komplement till budgeten och 
behovsutredningen med en mer utförlig beskrivning av planeringen för 2022 samt en
allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är upplagt. Syftet med planen är att ge en 
beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad, inriktningen av
kontrollarbetet, prioriteringar och hur det genomförs 

Ärendebeskrivning  
Kontrollplanen för 2022 ska ses som ett komplement till budgeten och
behovsutredningen med en mer utförlig beskrivning av planeringen för 2022 samt en 
allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är upplagt. Bakgrunden är att
livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av nämndens kontrollarbete. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad,
inriktningen av kontrollarbetet, prioriteringar och hur det genomförs. Planen 
innehåller inte detaljer om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare
eller planeringen för varje livsmedelsinspektör. Denna löpande arbetsplanering sker 
inom förvaltningens avdelning för livsmedelskontroll 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Barnkonventionen beaktas i så måtto att livsmedelskontrollen även gynnar barns
hälsa 

Ekologisk dimension 
Beslutet bedöms inte ha någon primär inverkan på miljön 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:agneta.sander@boras.se
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Datum Dnr 
2022-05-03 2022-1965 

Ekonomisk dimension 
De ekonomiska konsekvenserna av kontrollplanen redovisas i andra styrande 
dokument som antas av nämnden. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor  
Kontrollplan för livsmedelskontroll 2022 
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Kontrollplan för 
livsmedelskontroll 
Miljö- och konsumentnämnden, 2022 

Beslutad av Miljö- och konsumentnämnden 2022-05-17 
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1 Sammanfattning 
Uppdraget offentlig livsmedelskontroll finns i första hand för att bidra till skydd för 
konsumenterna och delas av många, varje myndighet, politiker och tjänsteman är
en ”kugge” i ett större maskineri. Det går inte att bara tänka på sig själv eller den
egna myndigheten utan samsyn och lika-behandling i Sverige är en viktig ”kugge”
för att kunna samarbeta med resten av EU. 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av
myndigheten. Syftet med kontrollplanen är att ge en beskrivning av hur den 
offentliga kontrollen som Miljöförvaltningen ansvarar för är organiserad,
inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Varje år fastställs en ny
kontrollplan för den offentliga kontrollen som Miljöförvaltningen och dess
inspektörer ska utföra. 

Planeringen av livsmedelskontrollen för år 2022 baseras på Livsmedelsverkets
operativa mål samt kontroll av grundförutsättningar som varje anläggning måste
uppfylla. Vissa grundförutsättningar som exempelvis rengöring, temperatur och 
hygien är återkommande under alla åren medan andra lyfts fram under specifika år.
Under 2022 kommer vi att fokusera extra på att kontrollera verksamheternas
allergihantering. Vi kommer även att arbeta med det nya lagstiftningsområdet
”Material i kontakt med livsmedel” i form av utbildning, samsyn, utforma rutiner 
samt händelsestyrd kontroll. Planen för provtagning 2022 omfattar provtagning av
charkprodukter i butiksledet avseende Listeria samt provtagning av saffran ur
redlighetssynpunkt. 

Nämnden ansvarar för den styrda kontrollen vid cirka 900 livsmedelsanläggningar.
Kontrolltiden är baserad på riskklassning av anläggningarna. I arbetsuppgifterna
ingår även händelsestyrd och behovsprioriterad kontroll, exempelvis registrering
och riskinklassning av livsmedelsanläggningar, utreda klagomål, RASFF, livsmedels-
sanktionsavgifter, remisser, information och rådgivning m.m. 

Kontrollen utförs av cirka 8,5 årsarbetare. Resursbehovet för handläggning av
uppdraget beräknas till cirka 12,5 tjänster, inklusive kontrollskulden från 2021. 

En ny kontrollskuld för 2022 kommer att växa fram då grundbemanningen under
året inte är tillräckligt för att uppfylla uppdraget. Prioritering under 2022 kommer
att vara arbetsuppgifter utifrån den händelsestyrda tiden som RASFF, klagomål, 
registreringar, revisioner, uppföljande kontroll, livsmedelssanktions-avgifter m.m.
Utifrån den styrda tiden prioriteras C-objekt. Verksamheter med 9-12 timmar får 
ett besök samt aktuella verksamheter med 1-2 timmar därefter prioriteras att övriga
verksamheter som ska ha kontroll får ett besök. Det innebär att vissa verksamheter 
inte får all den kontrolltid de debiterats för. 
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2 Mål för myndigheterna i livsmedelskedjan 
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 

 Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande
och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och 
korrekt. 

 De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon
allvarlig smittorisk. 

 Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. 

 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela
livsmedelskedjan, inklusive beredskap. 

2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan 
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål
fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden; säkert dricksvatten, 
mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan. 

Säkert dricksvatten 
Effektmål: För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade
av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.
Varför: Dricksvatten är ett baslivsmedel. Effektmålen berör både kontroll och 
beredskap. Bra dricksvatten bidrar till friska djur och sunda växter. 

Mikrobiologiska risker 
Effektmål: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på EHEC/VETC
campylobakter, listeria och norovirus.
Varför: Livsmedelsburna utbrott orsakade av EHEC/VTEC, campylobakter,
listeria och matförgiftningar orsakade av bristande kunskap eller hantering i 
storhushåll leder till att många konsumenter drabbas, och i vissa fall med allvarliga
konsekvenser som följd. 

Kemiska risker 
Effektmål: Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner
och PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 
Varför: För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver
vi höja kompetensen och öka vårt fokus när det gäller de kemiska riskerna och i
synnerhet när det gäller kemiska risker i baslivsmedel och för riskgrupper. 
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Information i livsmedelskedjan 
Effektmål: Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och 
växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.
Varför: Spårbarhet är en grundbult i lagstiftningen och omfattar hela livsmedels-
kedjan, från jord till bord, inklusive införsel och import. Att verifiera att
information och dokumentation i hela kedjan är korrekt bidrar till säkra livsmedel, 
friska djur och växter och att ingen blir lurad. För att nå full spårbarhet, för att
informationen ska bli rätt och ingen bli lurad behöver vi utveckla vårt samarbete
och våra metoder och underlätta för företagen att göra rätt men också samarbeta
med branscherna för att upptäcka fusk. 

2.2 Myndighetsmål för operativa förutsättningar 
Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser
som syftar till att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker. Kontrollen utförs 
också för att säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas 
intressen (märkning och annan konsument-information). Den offentliga kontrollen
är effektiv (har effekt) och riskbaserad, den utförs regelbundet och innefattar alla
relevanta krav i lagstiftningen i livsmedelskedjans alla delar. 

Myndighetsmålen beskriver vissa operativa förutsättningar för en fungerande
livsmedelskontroll. De operativa målen som följer ska läsas och tillämpas med
myndighetsmålen som bakgrund. 

Myndighetsmål A: Alla kontrollmyndigheter har tillräckliga resurser och en plan för
livsmedelskontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig
omfattning. 

Myndighetsmål B: Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus
på de största hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara
vilseledande för konsumenterna. 

Myndighetsmål C: Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka
avvikelser och bedöma dess risker. 

Myndighetsmål D: Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är 
bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom de områden man kontrollerar. 

Myndighetsmål E: Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga
så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer 
sedan upp (verifierar) att avvikelser åtgärdas. 
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2.3 Operativa mål 
Livsmedelsverket har tagit fram operativa mål som syftar till att effektmålen inom
de övergripande områdena uppnås. Under perioden 2020-2022 har 21 operativa 
mål tagits fram. Av dem är följande 13 mål aktuella för Borås. 

Övergripande planering av livsmedelsverkets operativa mål 2020-2022 
Operativa
mål 

Beskrivning 2020 2021 2022 

Mål 1 Dricksvatten; mikrobiologiska risker X 
Mål 2 Dricksvatten; kemiska risker, cyanotoxiner X 
Mål 3 Dricksvatten; reservoarer X 
Mål 5 Spårbarhet kött (SLV nationellt projekt) X X 
Mål 6 Spårbarhet ägg (SLV nationellt projekt) X X 
Mål 7 Ekologiska varor X 
Mål 8 Information om allergener X X X 
Mål 9 Uppgifter om ingredienser X 
Mål 12 Tillsatser; användning, spårbarhet, märkning X X 
Mål 13 Kaffe; akrylamid X X 
Mål 14 Kaffe; mykotoxin X X 

Mål 16 Mjöl; tungmetaller, mykotoxin
(SLV nationellt projekt) 

X 

Mål 17 Saffran (SLV nationellt projekt) X 

2.4 Borås Stads mål för kontroll inom livsmedelsområdet 

Långsiktig planering av kontrollen för åren 2020-2024 
Den långsiktiga planeringen av livsmedelskontrollen för åren 2020-2024 baseras på
Livsmedelsverkets operativa mål 2020- 2022 samt grundförutsättningar som varje
anläggning måste uppfylla. Livsmedelsverket arbetar med nya operativa mål som
förs in i kontrollplanen när de är beslutade. Vissa grundförutsättningar som 
exempelvis rengöring, temperatur och hygien är återkommande under alla åren
medan andra lyfts fram under specifika år. Under 2022 kommer Miljöförvaltningen
att fokusera extra på att kontrollera verksamheternas allergihantering. Bristfälliga
kunskaper och oklara rutiner är en allvarlig hälsorisk och kan förenas med livsfara 
om en person får i sig något den inte tål. 

Provtagning
Plan för provtagning 2022 omfattar provtagning i butiksledet av Listeria i 
charkprodukter. Bakterien förökar sig i kyla och utan syre vilket kan orsaka
problem i vissa ätfärdiga produkter. Listera kan orsaka allvarliga sjukdomar hos
personer med nedsatt immunförsvar, exempelvis sköra äldre och gravida. 
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Provtagningsplanen omfattar även provtagning av saffran hos bland annat
grossister och importörer för att kontrollera äktheten. Kryddor är en av de tio
livsmedelsgrupper som det fuskas mest med och saffran har ett högt pris på 
marknaden vilket gör att det kan förekomma utblandning av annan råvara och
otillåtna färgämnen. 

3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet 
Livsmedelslagstiftningen är en så kallad skyddslagstiftning - skydd för
konsumenternas hälsa och intresse. Uppdraget offentlig livsmedelskontroll finns i
första hand för att bidra till skydd för konsumenterna och delas av många, varje
myndighet, politiker och tjänsteman är en ”kugge” i ett större maskineri. Det går 
inte att bara tänka på sig själv eller den egna myndigheten utan samsyn och lika-
behandling i Sverige är en viktig ”kugge” för att kunna samarbeta med resten av 
EU. 

3.1 Behörig central myndighet 
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i 
Sverige, enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813). 

3.2 Behörig lokal myndighet 
Miljö- och konsumentnämnden i Borås är, enligt 11 § i Livsmedelslagen (2006:804)
och Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd fastställd av 
kommunfullmäktige, behörig myndighet för livsmedelskontrollen i kommunen. 

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna 
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas
enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813). En detaljerad beskrivning av
kontrollorganisationen och ansvarsfördelningen finns i den Nationella planen för 
kontrollen i livsmedelskedjan (NKP). 

3.4 Ansvarsfördelning inom den lokala myndigheten 
Ansvarsfördelningen inom myndigheten beskrivs i organisationsschema och i
delegeringsordning. Gällande delegeringsordning beslutades av Miljö- och 
konsumentnämnden 2021-04-11. Den är utformad så att nämnden delegerar
beslutanderätten till förvaltningschefen, som i sin tur tar beslut om vidaredelegation
till olika befattningar. Inriktningen i den är att så långt som möjligt delegera
beslutanderätten för att få en väl fungerande och effektiv verksamhet. Beslut ska 
kunna fattas utan onödiga dröjsmål och de anställdas sakkunskaper ska tas tillvara
på ett ändamålsenligt sätt. Kontrollmyndigheten ska kunna ge en god service och
snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller förhindra skador på
människor, djur och natur. 
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Miljöförvaltningens organisation
Miljöförvaltningen är underställd Miljö- och konsumentnämnden. Inom 
förvaltningen finns följande verksamhetsavdelningar: Konsument Borås, 
Livsmedelskontroll, 2 avdelningar för Miljötillsyn, Miljöstrategisk avdelning, Stab,
Tillståndsenheten samt Verksamhetsstöd. På varje avdelning leds arbetet av en
avdelningschef. Avdelningscheferna är ansvariga inför förvaltningschefen som har
det yttersta ansvaret för verksamheten gentemot Miljö- och konsumentnämnden. 

3.5 Opartiskhet på alla nivåer 
I Regeringsformens första kapitel, som handlar om statsskickets grunder, anges ett
antal grundläggande principer för hur myndigheter ska utöva sin verksamhet. Det
handlar bl.a. om opartiskhet, saklighet, likhet inför lagen, legalitet och människors 
lika värde. Principerna syftar ytterst till att garantera den enskildes rättssäkerhet. I
Regeringsformen finns vidare bestämmelsen om att t.ex. Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen eller annan myndighet inte får ingripa i den myndighetsutövning
som är ålagd en kontrollmyndighet. Även i Kontrollförordningen (EU) 2017/625 
anges att varje behörig myndighet ska kunna säkerställa opartiskheten, kvaliteten
och enhetligheten i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på
alla nivåer. 

I Förvaltningslagen finns flera bestämmelser som syftar till att tillvarata
allmänhetens intressen, bl.a. om myndigheters serviceskyldighet. 

I Kommunallagen finns bestämmelser om att en kommunal nämnd inte får utöva i 
lag eller författning föreskriven tillsyn över verksamhet som nämnden själv
bedriver. I Borås Stads organisation, med en renodlad Miljö- och konsument-
nämnd, finns inga sådana dubbla roller inbyggda. 

Bestämmelser om jäv för förtroendevalda i kommunala nämnder och för de
anställda i kommunen finns i kommunallagen. 

De bestämmelser som gäller vid bland annat myndighetsutövning i Borås Stad 
finns på intranätet i avsnittet ”Jäv och andra intressekonflikter”. Information om 
dessa, med särskild tonvikt på jävsreglerna, ges till såväl förtroendevalda som
anställda i samband med introduktion. 
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4 Samordning 

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter 
EU-kommissionen gör genom SanteF revisioner av medlemsländernas 
livsmedelskontroll för att se att de uppfyller lagstiftningen. 

För att uppfylla kommissionens krav så deltar Miljöförvaltningen i ett antal
aktiviteter med syftet att samordna kontrollen med Livsmedelsverket, Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län och andra kommuner: 

 Matförgiftningsutredningar och utredningar om fusk kan ske i samarbete
mellan kommunen, smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även
Livsmedelsverket. Även andra kommuner kan involveras i utredningen. 

 RASFF och iRASFF (där den senare är en nationell del av RASFF-systemet). 

 Samverkansmöten (LivsLevande och LivsLedande) på verksamhets-, chefs-
och handläggarnivå som hålls mellan kommunerna Borås, Örebro, Uppsala,
Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping och Västerås. 

 Varje år deltar handläggare i de länsmöten där representanter från
Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och länets kommuner deltar. 

 I Sjuhäradsregionen (8 kommuner) finns ett forum för samverkan. Inom 
ramen för detta hålls möten på handläggarnivå ca fyra gånger per år. 

 Nationell samverkansgrupp (SNOL) med representanter från ett antal
kommuner, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen samt Sveriges Kommuner och
Regioner. 

 Livstecknet och Kontrollwiki är kanaler för information från 
Livsmedelsverket. Livstecknet också är en viktig plattform för arbetsrum, 
forum och liknande samarbete och samordning. Dessa kanaler bevakas av
samtlig personal på enheten. 

 Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet. 

 Revision av livsmedelskontrollen kan ske även mellan olika kommuner. 

 Revision av livsmedelskontrollen sker även av Borås Stads Revisionskontor. 

 Livsmedelskontroll och Miljötillsyn samarbetar bl. a. med tillsyn och
hantering av arbetsuppgifter, aktuellt nu är inom områdena ABP och tobak. 
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4.2 Samordning inom behörig lokal myndighet 
Samordning av verksamheten sker genom olika typer av möten och personliga
samtal i kombination med skrivna rutiner inom ramen för kvalitetsarbetet med 
ursprung i bl.a. vägledningar, kontrollhandböcker och liknande från Livsmedels-
verket. Nedan sker en uppräkning av de samordnande arbetssätt samt möten och
samtal som sker. 

 Avdelningsmöten (APT) – gäller samtliga medarbetare på avdelningen. 
Gemensamma och övergripande frågor som rör kontrollen och avdelningen
behandlas. 
Ansvarig: Avdelningschef 

 Livsmedelsmöten – gäller medarbetare på avdelningen som ansvarar för
livsmedelstillsynen. Specifika operativa frågor som endast rör 
livsmedelskontrollen. 
Ansvarig : Avdelningschef 

 Medarbetarsamtal mellan medarbetare och avdelningschef hålls en gång per
år. Samtalet är en möjlighet att följa upp och utveckla varje medarbetare
individuellt. 
Ansvarig: Avdelningschef 

 Samsynen inom kontroll, omvärldsbevakning, arbetsrutiner etc. sker löpande
på avdelningen. Avdelningens arbetssätt gällande samsyn lyftes i
länsstyrelsens revisionsrapport från revisionen 2021 i positiva ordalag.
Ansvarig: Alla på avdelningen. 

 Samverkan inom förvaltningen med brottsförebyggande arbete. 

4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen 
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad delegerar inte någon uppgift inom
ansvarsområdet livsmedelskontroll till andra myndigheter eller organisationer. 

5 Befogenheter och resurser för kontrollen 

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter 
Miljö- och konsumentnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen
(2006:813). 

Enligt 20 § Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del
av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheterna och där göra undersökningar och ta prover. För 
åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner o. dyl., se avsnitt 7. Sanktioner – 
åtgärder vid bristande efterlevnad. 
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Fyra övergripande EG-förordningar om hygien och kontroll inom livsmedels-
området tillämpas inom EU. Det är dels två förordningar om hygien som riktar sig 
till företagen, förordning (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, dels två
förordningar om kontroll som riktar sig till kontrollmyndigheterna; förordning
(EU) 2017/625 och (EG) nr 854/2004. 

Hygien- och kontrollförordningarna bygger på den grund som lades i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och
krav för livsmedelslagstiftning. Denna förordning fastställer de grundläggande krav
som gäller för all livsmedelshantering; främst krav på livsmedelssäkerhet, 
skyldigheter för livsmedelsföretagare att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen
och att kontrollera att dessa krav uppfylls samt krav på spårbarhet. 

Hygien- och kontrollförordningarna är inriktade på de mål som ska uppnås och de 
ger därför företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. I vissa fall
är reglerna flexibla och kan anpassas efter lokala förutsättningar, t.ex. fortsatt
användning av traditionella metoder. 

Förordning (EG) 1169/2011 om tillhandahållandet av livsmedelsinformation till
konsumenterna ligger som grund för kontroll av märkning och presentation inom
de flesta verksamheter. 

Det finns också flera EG-förordningar som innehåller regler på avgränsade
områden. Exempel på sådana är bekämpningsmedelsrester, främmande ämnen
såsom bly och mykotoxiner, ekologisk produktion, ägg, kyckling, mjölk, vin, sprit,
märkning av nötkött, geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och aromer. 

EG-förordningarna gäller direkt i alla medlemsstater utan att omformas till
nationell lagstiftning. 

Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) kompletterar EG-förordningarna.
Den innehåller bl.a. regler om kontroll, avgifter, sanktioner och överklagande.
Regeringen har gett ut en förteckning över de EG-förordningar som kompletterar
livsmedelslagens bestämmelser. 

Den svenska livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) talar bl.a. om vilken
myndighet som ska kontrollera olika slags anläggningar. Den ger också
Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter om offentlig kontroll. 
Livsmedelsverkets föreskrifter grundar sig ofta på EG-direktiv, eller också
kompletterar de EG-förordningar. Bara några få föreskrifter saknar denna
anknytning. 
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Livsmedelsverket ger vidare ut bl.a. vägledningar och kontrollhandböcker som är
riktade till kontrollmyndigheterna. All information finns att tillgå genom
Livsmedelsverkets tjänst Kontrollwiki. Vägledningarna ska ses som komplement till 
gällande förordningar, nationell lagstiftning och eventuella vägledningar från
kommissionen för att ge ytterligare stöd i tolkningen av lagstiftningen. De är dock 
inte rättsligt bindande. Även branschorganisationer ska utarbeta och sprida
riktlinjer. Branschriktlinjer är således branschens egen beskrivning av hur 
företagarna kan uppnå kraven i livsmedelslagstiftningen. 

5.2 Kontrollpersonal och utrustning 
Avdelning för livsmedelskontroll har 8,5 årsarbetare för att utföra kontroll enligt
EG-förordningar och den nationella livsmedelslagstiftningen. Varje årsarbetare 
förutsätts utföra livsmedelsrelaterade arbetsuppgifter motsvarande ca 1 050 timmar
per år. Enligt riskklassningen och tid för övrig kontroll ska avdelningen utföra cirka
13 000 timmar livsmedelsrelaterade arbetsuppgifter. 

I detta ingår: 
 Styrd tid vilket är den planerade kontrollen, riskinklassning av verksamheter

samt kontrollskulden, ca 6 300 timmar 
 Händelsestyrd tid som exempel uppföljande kontroll, sanktionsavgifter,

registreringar, beslutsskrivning, remisser, utredningar av klagomål, ärenden
som inkommer genom RASFF och m.m., ca 4 500 timmar 

 Behovsprioriterad tid t.ex. myndighetssamverkan, inventering, kartläggning 
av verksamheter och brottsförebyggande arbete, ca 2 300 timmar. 

Utöver detta arbetar vi med gemensamma uppdrag på Miljöförvaltningen och
aktiviteter som möten, samverkan, kvalitetsarbete, omvärldsbevakning, 
verksamhetsplanering, administrativ tid och myndighetens skyldighet att ge råd och
information och ge ut allmänna handlingar m.m. 

Centralt på Miljöförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena juridik, 
administration, personal, ekonomi, IT och kommunikation. 

Sammanfattning av behovet
Uppdraget är att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för respektive 
livsmedelsverksamhet fastställda kontrolltiden som utgångspunkt så kallad styrd tid.
Utöver det tillkommer den händelsestyrda och behovsprioriterade tiden. 

Behovet under år 2022 är 11 tjänster. Utöver dessa 11 tjänster behövs det ca 1,5 
tjänster för att kunna arbeta av den kontrollskuld som uppstod under 2021 vilket är
ca 1600 timmar och motsvarar ca 400 inspektioner. I dagsläget finns 8,5 tjänster på
livsmedelsenheten men det totala behovet under 2022 är ca 12,5 tjänster. Tjänsten
som avdelningschef ingår inte i beräkningen. 
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I redovisningen under behovsprioriterad tid har det tagits hänsyn till att ett antal
kontroller genomförs av två inspektörer gemensamt. Detta kan göras av
säkerhetsskäl, för att värna rättssäkerheten eller för att bibehålla samsynen och sker 
bl.a. vid klagomål, uppföljningar samt kontroller i vissa områden i staden.
De senaste åren har livsmedelskontrollen fått fler ärenden som är mer komplexa
och kräver mer tid av inspektörerna än tidigare. I samband med dessa kan
avdelningen inte debitera för all nedlagd tid. 

Utrustning
Kyl- och frysutrymme finns för förvaring av prover och provtagningsutrustning.
Vid beslag av större partier måste utrymme hyras (lämpliga uthyrningsföretag
kontaktas efter behov, inga bindande avtal finns). Termometrar, kameror, ATP-
mätare, ficklampor och annan utrustning finns. Tvättmöjlighet och förvaring av
arbetskläder finns på plats. 

Opartiskhet och jäv 
De bestämmelser som gäller vid bland annat myndighetsutövning i Borås Stad
finns på intranätet i avsnittet ”Jäv och andra intressekonflikter”. Information om 
dessa, med särskild tonvikt på jävsreglerna, ges till såväl förtroendevalda som
anställda i samband med introduktion. Eftersom det finns flera inspektörer, finns 
möjligheten att lämna över kontrollansvaret för en livsmedelsanläggning till en
annan inspektör i händelse av en jävsituation. Inspektörerna har inte sina egna
objekt utan verksamheterna får kontroll av olika inspektörer vid olika kontroller
vilket minskar risken för att jävsituationer uppstår. 

5.3 Finansiering av kontrollen 
Kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras till stor del genom avgifter. Årlig
kontrollavgift tas ut av kontrollobjekten för att finansiera den planerade kontrollen.
Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa. Kontrollbehovet 
fastställs med hjälp av Livsmedelsverkets riskklassningsmodell. En timbaserad
avgift för faktiskt nedlagd tid tas ut vid uppföljande kontroller och vid en första
revision efter registrering av en livsmedelsanläggning. 

Avgifter och finansiering
Skyldigheten för en livsmedelsföretagare att betala en årlig avgift (och för
kontrollmyndigheten att ta ut den) är reglerad i förordning (SFS 2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt Förordning (2021:176) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Lagstiftningen
lägger också fast principen om att den offentliga kontrollen ska finansieras av
avgifter. Timtaxan är beräknad enligt principerna i förordning (EU) 2017/625 om
offentlig kontroll. Kommunen har dock skyldighet att även svara för allmän 
information och rådgivning samt handläggning utöver den planerade kontrollen
och detta ska skattefinansieras. 
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Kommunfullmäktige i Borås har fastställt en taxa (KF 2021-11-17--18) för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet. Avgifterna bygger på ett system med fasta
årsavgifter som är beslutade utifrån en bedömning av det antal kontrolltimmar som 
verksamheten ska ha enligt Livsmedelsverkets riskklassningsmodell och en timtaxa.
Detta innebär inte att varje livsmedelsanläggning med nödvändighet varje år får
exakt det antal timmar som är beslutade, utan det kan bli mer ett år och mindre 
nästa. Men över en lite längre period ska alla livsmedelsföretag få kontrollinsatser 
som motsvarar de fastställda timmarna. 
Kommunfullmäktige i Borås har delegerat till Miljö- och konsumentnämnden att
inför varje kalenderår indexuppräkna timtaxan. Vid möte den 14 december 2021
fastslog nämnden timtaxan för 2022 till 1 435 kronor per timma. 

Genom erfarenhetsinklassning kan årliga kontrollavgifter justeras uppåt eller nedåt
med hänsyn till livsmedelsföretagarens efterlevnad av regelverket. Vidare kan
företagaren även debiteras extra avgifter för eventuella kostnader till följd av 
uppföljande kontroller, utredningar av befogade klagomål och provtagningar. 

5.4 Kompetenskrav och utbildning 
Kontrollmyndigheten ska ha tillgång till för uppgiften kvalificerad och erfaren
personal i tillräckligt antal. Samtliga livsmedelsinspektörer vid Miljöförvaltningen 
har en för kontrolluppgiften relevant högskoleutbildning eller motsvarande och
man deltar kontinuerligt i olika typer av fortbildningar som Livsmedelsverket
anordnar men även kurser från andra aktörer på marknaden. Omvärldsbevakning
är en viktig del i arbetet för att hänga med i utvecklingen och fånga upp större 
händelser och trender. 

En kompetensanalys avseende livsmedelsanläggningarnas inriktningar i kommunen
kontra tillgänglig kompetens hos personalen genomförs årligen i samband med 
utvecklingssamtal. 

Varje medarbetare på avdelningen för livsmedelskontroll ansvarar för att
dokumentera utbildning, kurser etc. i ett personligt kompetensregister. 
Avdelningschefen ansvarar för planering av utbildningsinsatser för alla på
avdelningen. 

6 Organisation och utförande av kontrollen 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 
fram går det att kontrollmyndigheten årligen ska fastställa en plan för myndighetens
livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga
områden som myndigheten ansvarar för. Där av har livsmedelsverket delat in 
kontrollen i olika lagstiftningsområden som används för rapportering och 
uppföljning av kontrollen. Lagstiftningsområdena synliggör den mycket omfattande
lagstiftning som finns inom livsmedelsområdet. Under varje lagstiftningsområde 
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finns ett antal rapporteringspunkter med laghänvisning och kort vägledning vad
som skall rapporteras. Områdena delas in i fyra kategorier: 

- Administrativa krav (A) 
- Information (B-G); allmän livsmedelsinformation (B), Särskild märkning (C), 

Skyddande betäckningar (D), handelsnormer (E), varustandarder (F), 
Livsmedelsför särskilda grupper (G) 

- Hygien (I-L, N); särskildingredienser och processhjälpmedel (I), 
Grundförutsättningar och hygien (J), HACCH-baserade förhållanden (K), 
specifika hygienkrav på egenkontroller (L) 

- Handel (H, M); spårbarhet (H), handel inom EU, import och export (M) 

Dricksvatten har ett eget lagstiftningsområde (N), det finns även en Övrig 
rapporteringspunkt (O).
Lagstiftningsområde L berör ingen av våra verksamheter. 

Indelning av inriktningar 
Miljöförvaltningen delar in livsmedelsverksamheterna i olika inriktningar, flera 
inriktningar kan vara aktuella inom olika delar på en verksamhet. Ett exempel är en
stor butik i kommunen där det finns bageri, tillverkning av korv, ett
tillagningskök/kallskänk som förser butiken med bland annat matlådor och catering
samt att butiken är transportörer då de erbjuder hemleveranser. 

Inriktningar 
Inriktningar Exempel, på verksamheter Aktuella 

lagområden 
Storhushåll Restauranger, caféer, pizzeria, gatukök A, B, D, H, J, 

K 
Skola, omsorg Äldreboende, gruppboende, förskola, 

skola, kriminalvård 
A, B, D, H, J, 
K 

Butik detaljhandel Livsmedelsbutiker, fiskbutiker, 
köttbutiker, kiosker 

A, B, D, H, J, 
K, M 

Bagerier Bagerier A, B, D, H, J, 
K 

Tillverkare Bryggerier, honung, sylt/marmelad,
rosterier, industriell tillverkning 

A, B, C, D, F, 
H, I, J, K 

Grossister, matmäklare, 
huvudkontor 

Grossister, matmäklare, huvudkontor A, B, C, D, E, 
F, H, I, J, K, 
M 

Lager/transportörer Logistikföretag, lager A, B, J, K 
Importörer, införsel Matmäklare, grossister, butiker, 

e-handel 
A, B, D, E, H, 
J, K, M 

Kosttillskott Tillverkare, grossister, hälsobutiker, 
apotek, matmäklare, e-handel 

A, B, C, F, G, 
H, I, J, K 

Dricksvatten Vattenverk, samfälligheter N 
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Samtliga inriktningar innefattar lagstiftningsområdena A, B, H, J och K.
Lagstiftningsområden som är produkt- eller områdes specifika är C, D, E, F, G, I
och M. Dricksvatten har ett separat lagstiftningsområde N. 

6.1 Registrering av kontrollobjekt 
Alla anläggningar i ett livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga kontroll-
myndigheten. Krav på registrering finns bl.a. i Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien och förordning (EG) nr 852/2004 om 
livsmedelshygien. Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det är
livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lämna in en anmälan om registrering av
sin anläggning till Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut på
marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut om 
godkännande fattats. 

Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för cirka 900 registrerade
livsmedelsanläggningar. De flesta anläggningarna är storhushållskök såsom skol-, 
vård- och omsorgskök samt restauranger och butiker av olika slag. Det finns även
ett mindre antal registrerade grossister, matmäklare, tillverkare och mobila
verksamheter samt ett antal registrerade dricksvattenanläggningar i kommunal och
privat regi. 

Olika typer av verksamheter: 
Anläggningstyp Antal 
Livsmedelstillverkning 19 
Livsmedelshantering 870 
Dricksvatten 34 
Övrigt 1 
Summa 924 

Lagstiftningen ställer krav på att Miljö- och konsumentnämnden håller register över
de livsmedelsanläggningar som man har kontrollansvar för. Miljöförvaltningen 
arbetar med ärendehanteringssystemet Ecos som är ett integrerat system för
diarieföring och registrering av objekt. Till Ecos finns ett stort antal mallar för 
skrivelser, beslut etc. kopplade och de färdiga dokumenten lagras också i systemet
kopplade till ärende eller objekt. Användarmanualer för Ecos finns i förvaltningens 
rutiner. 

Vi publicerar inte någon lista på verksamheterna på vår webbplats. Däremot 
publicerar vi de två senaste årens inspektioner eller de två senaste inspektionerna
om kontroll inte utförs årligen.
Livsmedelsverkets vägledningar används som stöd i arbetet. Registerkontroll sker
löpande i och med fakturautskick och i samband med kontrollbesök. 
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6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll 
Kontrolltid fastställs för varje objekt genom risk- och erfarenhetsklassning där
Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används. 

Miljö- och konsumentnämnden i Borås har följande uppdrag för livsmedels-
kontrollen under 2022: 

 Samtliga anläggningar med kontrolltid 3-5 timmar ska få ett kontrollbesök
under året. Hälften av anläggningarna med 5 timmars kontrolltid får två 
besök under året. 

 Samtliga anläggningar med kontrolltid 6-8 timmar ska få två kontrollbesök
under året. 

 Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under
året. 

 Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök
under året 

 En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök 
under året. 

2022 kommer vi att fokuseras på allergihantering samt grundförutsättningarna
hantering, lagring, rengöring, temperatur, samt kontroller av redlighet/märkning. Vi 
kommer även att arbeta med det nya lagstiftningsområdet ”Material i kontakt med
livsmedel” i form av utbildning, samsyn, utforma rutiner samt händelsestyrd
kontroll 

Som stöd vid inspektionerna är bransch- och verksamhetsanpassade checklistor
framtagna för varje objektsgrupp. Vid platsbesöken kommer vi även att utföra
rengöringskontroller med ATP-mätare. 

Då antal tjänster inte täcker behovet kommer prioriteringar behöva göras vilket
bidrar till ny kontrollskuld. Prioritering under 2022 kommer att vara arbetsuppgifter
utifrån den händelsestyrda tiden som RASFF och iRASFF, klagomål, registreringar,
revisioner, uppföljande kontroll, livsmedelssanktionsavgifter m.m. Utifrån den 
styrda tiden prioriteras C-objekt, och att alla 9-12 timmar får ett besök. 

Prioriteringar har gjorts under många år och de små verksamheterna har prioriterats
bort vilket lett till kontrollskuld på verksamheter med 1-2 timmars kontrolltid. 
Under 2022 prioriterar vi upp dessa verksamheter för att aktivt arbeta bort
kontrollskuld och att det inte ska uppstå mer kontrollskuld på dessa verksamheter. 

Sedan prioriteras att alla verksamheter som ska besökas under året får ett besök. 
Det innebär att vissa verksamheter inte får all den kontrolltid de debiterats för. 
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Flerårig kontrollplan
Miljöförvaltningens fleråriga kontrollplan består av de lagområdena som innefattar
samtliga verksamheter; lagstiftningsområdena A, B, H-1, J och K med fokus på J 
som är grundförutsättningarna och hygien. De lagstiftningsområden som är
produkt- eller områdes specifika är C, D, E, F, G, H, I, M och N gäller endast
några få verksamheter och finns inte med i planen utan planeras utifrån varje
verksamhets kontrollbehov. 

Flerårig kontrollplan 
Lagstiftningsområde 2022 2023 2024 
A-administrativa krav 
A-01 Registrering av anläggning X X X 
A-04 Anmälan om 
framställning/produktion, beredning,
import eller förvaring av ekologiska
produkter 

X 

B-Allmän livsmedelsinformation 
B-1 Allmänna krav och skyldigheter X X X 
B-2 Obligatorisk livsmedelsinformation,
innehåll och presentation 

X X X 

B99-övrig livsmedelsinformation X X X 
H-Spårbarhet 
H-1 Allmänna bestämmelser om 
spårbarhet 

X X X 

J- Grundförutsättningar, Hygien 
J-1 Allmänna krav på livsmedelssäkerhet X X X 
J-2 Utformning och underhåll av lokaler
utrustning 

X 

J-3 Hygien före, under och efter processen X X X 
J-4 Personlig hygien X 
J-5 Utbildning i hygien och arbetsmetoder X 
J-6 Bekämpning av skadedjur X 
J-7 Vattenförsörjning X 
J-8 Upprätthållande av kylkedjan och
uppfyllande av temperaturkriterier 

X X X 

J-9 material i kontakt med livsmedel X 
J-99 Övriga grundförutsättningar X X X 

K-HACCP 
K-1 Faroanalys och kritiska styrpunkter X X X 
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Projekt
Vi kommer att vara delaktiga i SVA:s program Svensk veterinär antibiotika resistens
monitorering - Svarm. Ett program harmoniserat inom EU som undersöker
förekomsten av antibiotikaresistenta E. coli-bakterier i kött i detaljhandeln. Årets
provtagning inriktar sig på obehandlat kött av kyckling och kalkon. 

Andra händelsestyrda projekt kan bli aktuella under året. 

Information till företag och allmänhet
Avdelningen för livsmedelskontroll kommer även under 2022 föra dialog, ge
information och rådgivning till verksamhetsutövare för att öka kunskaperna om 
livsmedelshantering och vilka krav som gäller. Detta kommer vi bl.a. att göra i
samband med inspektioner, genom uppdaterad hemsida med aktuell information
och länkar till relevanta myndigheter. Avdelningen för livsmedelskontroll bidrar till
inlägg för ”hållbar konsumtion” på Värdshälsodagen gällande allergener, Lokal 
handelsdagen med information om rekoringar och registrering av
livsmedelsverksamheter samt Matsvinnsdagen med tips på hur man får maten att
hålla lite längre. Vi kommer ta fram informationsmaterial om allergener. På Borås 
Stads webbplats kommer vi att lägga till nya blanketter för att anmäla allergisk 
reaktion samt anmälan om fusk/redlighet. 

Kontrollmetod 
Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje 
livsmedelsverksamhet bl.a. beroende på omfattning och risk. Kontrollerna
genomförs i form av såväl revisioner som inspektioner och provtagningar. Revision
innebär en fullständig genomgång av verksamheten enligt Livsmedelsverkets
handböcker och lagområden, medan en inspektion endast omfattar vissa moment. 
För 2022 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de
fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För de verksamheter som har få
kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år. 

Lagstiftningsområdena synliggör den mycket omfattande lagstiftning som finns
inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna
som ska användas för rapportering och uppföljning av kontrollen. De kan även
vara ett stöd i myndighetens övergripande verksamhetsplanering så alla områden 
kommer med i planeringen antingen på kort eller på lång sikt. 

Livsmedelsverket har ökat kraven på kommunerna vad gäller hantering av ärende
inom RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), det europeiska varnings-
systemet för icke säkra livsmedel. Dessa ärenden resulterar ofta i tidskrävande
utredningar. Kraven omfattar även ett snabbt svar/återkoppling till Livsmedels-
verket inom 48 timmar. För varje år som går har det blivit en ökning av RASFF-
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ärenden. Detta är ett uppdrag som inte ingår i den planerade kontrollen och som
sällan kan avgiftsfinansieras. 

Livsmedelssanktionsavgift tas ut av verksamheter som inte anmält sin anläggning
för registrering i tid till Miljöförvaltningen. 

I enlighet med den fleråriga planeringen kommer specifika lagområden i kontrollen 
att utses varje år och anpassas till behovet efter omvärldsanalys och de riktlinjer och
krav som kommer från EU-kommissionen och Livsmedelsverket. Övriga
lagområden kan bli aktuella vid händelsestyrda projekt. 

Livsmedelskontrollen bidrar till arbetet med nämndens mål att verka för en hållbar 
konsumtion. Detta gör vi genom att kontrollera grundförutsättningarna hantering,
hygien, temperaturer och rengöring. Fungerande grundförutsättningar minskar
risken för matförgiftningar men även risken att mat blir dålig och slängs i onödan. 

Vidare är ambitionen att fortsätta med information och rådgivning. Det är ett
faktum att många verksamhetsutövare har bristande kunskap om livsmedels-
hantering och vilka krav som gäller, vilket gör att många ärenden kräver väldigt 
mycket tid av förvaltningens personal. Det är även inte ovanligt med tidskrävande
information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet etableras. 

En viktig del av arbetet är samverkan med olika aktörer. Det kan vara både 
kommunala och andra myndigheter, olika typer av verksamheter men även andra
funktioner i samhället. Livsmedelshandläggarna har en stödjande, rådgivande och
kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhets-
utövarna och medborgarna. 

6.3 Rutiner för utförande av kontroll 
Som grund ligger vägledningar, kontrollhandböcker och kontrollwiki framtagna av
Livsmedelsverket 

I Miljöförvaltningens ledningssystem, Canea samt i Ecos finns det styrdokument,
processbeskrivning samt mallar för olika typer av beslut och liknande. Utöver det 
finns också blankettset med mallar för förbud som kan fyllas i på plats vid
inspektionstillfället. 

Vanligtvis är arbetssättet vid kontroller en blandning av föranmälda revisioner och
oanmälda inspektioner. Vid klagomål och utredning av misstänkta matförgiftningar
är kontrollen oftast oanmäld. Provtagning som kontrollmetod används på en del 
specifika objekt samt vid vissa projekt. 
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Ur arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter går inspektörerna två på inspektioner där vi
anser att det behövs. Vi går även två på vissa utvalda objekt, för att kunna
upprätthålla specialkunskap. 

Under året kan ett antal mindre projekt som är anpassade till aktuella händelser i
samhället göras. 

Offentlig kontroll av livsmedel 
Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera efterlevnaden av livsmedels-
lagstiftningen i alla led i produktion, bearbetning och distribution av livsmedel. De
behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll ska vara effektiva och opartiska.
Det får inte finnas någon intressekonflikt för den personal som utför den offentliga 
kontrollen och inte heller för de som ansvarar för den. Myndigheterna ska ha
tillgång till för ändamålet tillräckligt antal, väl kvalificerad och erfaren personal samt
lämpliga utrymmen och utrustning. 

Offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning/oanmäld utom i samband med
revision och liknande fall då det krävs att livsmedelsföretagaren underrättas i
förväg. 

Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att
säkerställa en likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter och övervaknings-
system bör vara väldokumenterade, t.ex. genom kontrollplan, vägledningar,
instruktioner och rutiner samt andra hjälpmedel i form av t.ex. checklistor. 

Vid överträdelser av kraven i lagstiftningen ska nödvändiga sanktioner vidtas av
myndigheten, som ska ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om
företaget tidigare visat prov på bristande efterlevnad. 

Kontrollmetoder 
Miljöförvaltningen använder i sitt arbete inom offentlig kontroll tre kontroll-
metoder; revision, inspektion och provtagning. Dessa återkopplas genom 
kontrollrapporter till livsmedelsföretagaren. 

Revision 
Kontrollmetod där livsmedelsföretagen ska underrättas i förväg. Utvalda 
kontrollområden som är specifika för företaget ska gås igenom i samband med 
revisionen i ett eller flera steg. 

Vid revision bedöms, utöver de rättsliga kraven, även livsmedelsföretagarens egna
krav på planerade åtgärder för verksamheten. Planerade åtgärder kan utgöras av 
egenformulerade policys, normer och rutiner. Dessa kan vara såväl skriftliga som
muntliga. I bedömningen ingår att reda ut vad som ingår i de planerade åtgärderna,
t.ex. i en rutin för rengöring. Man ska stämma av om de planerade åtgärderna är 
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förankrade i verksamheten och att de följs av personalen. Dessutom ska effekten av 
åtgärderna bedömas, t.ex. att det blir rent när rengöringsrutinen följs, och att målen
med livsmedelslagstiftningen uppfylls. Det vill säga om de planerade åtgärderna 
innebär att företaget producerar säkra och redliga livsmedel. 

I artikel 3.30 i förordning (EU) 2017/625 definieras revision på följande sätt: ”En
systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och 
dessa verksamheters resultat överensstämmer med planerade arrangemang och om
dessa arrangemang tillämpas på ett verkningsfullt sätt och är lämpliga för att nå
målen.” 

Inspektion
Kontrollmetod som vi tillämpar oftast och som sker utan föranmälan. Det som
granskas är hur verksamheten fungerar i verkligheten. Fungerar verksamhetens
rutiner i praktiken. t.ex. ”Blev det rent när rengöringsrutinerna följdes?”, eller ”Är 
märkningen korrekt?” Vid en inspektion kontrolleras utvalda områden. En 
inspektion kan vara en del av en revision. 

Provtagning 
Kontrollmetod där prover från olika produktionsområden tas för att verifiera
verksamhetens egen provtagning och att rutiner fungerar. Oftast tas prover för
bakteriologisk och/eller kemisk undersökning men även för att verifiera företagets
egen märkning. Rengöringstest utförs med ATP-mätare för att verifiera att 
verksamhetens rengöringsrutiner fungerar. 

6.4 Provtagning och analys 
AK Lab AB i Borås samt SYNLAB i Linköping används som laboratorier för
livsmedelsanalyser. I specialfall kan andra ackrediterade laboratorier anlitas. 

Provtagning sker inom ramen för offentlig kontroll, dels som en del i läns- eller 
riksprojekt, dels i egna projekt eller klagomålsutredningar. Provhantering sker med
av laboratoriet tillhandahållen utrustning och enligt deras riktlinjer för olika 
provtyper. Provtagning sker i enlighet med livsmedelsenhetens rutin för
provtagning. 

Varje inspektör har tillgång till en egen termometer, både med IR-funktion och 
med insticksgivare. Termometrar med insticksgivare kontrolleras regelbundet enligt
livsmedelsenhetens rutin för termometerkontroll. 

6.5 Rapportering av kontrollresultat 
Efter varje genomförd kontroll får livsmedelsföretagaren en kontrollrapport som 
skapas enligt en standardmall i Ecos. Rapporten diarieförs och skickas till
företagaren så snart som möjligt. Om så krävs skrivs även beslut på motsvarande
sätt och delges. 
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Kontrollresultat rapporteras årligen till Livsmedelsverket enligt krav i Livsmedels-
verkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontroll-
myndigheter. Statistik till den årliga rapporteringen hämtas ur databasen i Ecos. 
Vissa nationella projekt rapporteras genom Imyr på Livsmedelsverkets hemsida.
Underlag för RASFF rapporteras omgående till Livsmedelsverket. 

I tertiala uppföljningsrapporter och i årsrapporten redogör Miljöförvaltningen för 
utfallet av kontrollarbetet; dels måluppfyllnad för nyckeltal dels mer generella
bedömningar av kontrollen. 

6.6 Öppenhet i kontrollen 
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). I 
korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de
allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas
vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som 
kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar
som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet
registreras både offentliga och sekretessbelagda handlingar. 

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.
En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta
del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som kan vara sekretess-
belagda. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon 
ber att få ut en handling. 

Som ett led i arbetet med att åstadkomma en öppenhet i livsmedelskontrollen
presenterar Miljöförvaltningen resultat från utförda inspektioner på Borås Stads 
webbplats. 

7 Åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen 
Till grund ligger Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner i livsmedelslagstift-
ningen. För att säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas i rätt omfattning sker en 
ständig dialog och utveckling av kompetensen hos inspektörerna. Genom
uppföljning av antal och typ av sanktioner får vi en bild av hur det ser ut och kan
genom detta se trender som vi kan gå in och styra. Inspektörer stämmer av med
kollegor eller avdelningschef innan beslut fattas och skickas vidare. 

Till stöd för denna handläggning finns interna rutiner. Det finns även färdiga
beslutsmallar både för att fatta beslut på kontoret, och för att ta med ut i fält.
Förvaltningen har jurist, som kan rådfrågas i besvärliga handläggningsfrågor. 
Livsmedelslagstiftningen innehåller både administrativa och straffrättsliga
sanktioner. 
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Administrativa sanktioner 
Denna typ av sanktioner kan användas av de behöriga kontrollmyndigheterna på
livsmedelsområdet. En livsmedelssanktionsavgift tas ut bl.a. för undlåtenhet att 
anmäla en livsmedelsanläggning för registrering. Miljö- och konsumentnämnden
kan förbjuda eller förelägga livsmedelsföretagare att vidta vissa åtgärder, eventuellt
förenat med vite. I artikel 138 i kontrollförordning (EU) 2017/625 anges vilka
åtgärder en myndighet kan vidta vid bristande efterlevnad. Myndigheten kan t.ex. 
förbjuda eller begränsa utsläppande på marknaden av livsmedel, tillfälligt stänga ett
företag eller återkalla en anläggnings registrering. Myndighetens beslut om vilken
åtgärd som ska vidtas ska dock stå i proportion till bristens art och till om
företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad. 

Straffrättsliga sanktioner
Straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella när en åklagare, oftast efter anmälan från
en kontrollmyndighet, beslutar att väcka åtal för brott mot livsmedelslagstiftningen. 
Livsmedelslagen har sedan 2018 fängelsestraff i straffskalan igen. Miljö- och
konsumentnämnden ska som kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen verka för att
brott mot livsmedelslagstiftningen beivras. 

8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen 

8.1 Uppföljning 
Uppföljning görs löpande på avdelningsmötena hur vi följer planeringen under året.
Avdelningschefen gör uppföljningar varje tertial för att bedöma var avdelningen
befinner sig gentemot planeringen. Kortare avstämningar görs månadsvis. Till hjälp 
finns det ett verktyg/program - Stratsys som används i Borås Stad. 

Allmän uppföljning av måluppfyllnad avseende kontrollverksamheten, utförda
kontroller och ekonomiskt läge sker tre gånger per år på avdelnings- och 
förvaltningsnivå. 

I budgeten är följande verksamhetsmått för livsmedelskontrollen framtagna: 
 Antal livsmedelsverksamheter 
 Antal inspektioner 
 Antal revisioner 
 Antal delegationsbeslut 
 Antal klagomål 
 Antal registreringar 
 Antal ärenden RASFF/iRASFF 
 Antal livsmedelssanktionsavgifter 
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Verksamhetsplanering och uppföljning 
På Miljöförvaltningen sker verksamhetsplanering och uppföljning i flera steg och 
på olika nivåer: 

 Budgetprocessen i kommunen där Kommunfullmäktige fastställer nämndens
budgetram och nämnden i sin tur en mer detaljerad budget för verksamheten 

 Årlig kontrollplan/budget som antas av nämnden. Denna följs upp tertialvis
under året. Verksamhetsåret sammanfattas dessutom i årsredovisningen där 
verksamhetsmåtten redovisas. 

 Detaljerad planering av kontrollarbetet sker på förvaltningens avdelning för
livsmedelskontroll. På denna nivå finns planeringen per kontrollobjekt och
handläggare. Uppföljningen sker kontinuerligt på avdelningen med
avdelningschefen som ansvarig. 

 Beslut som går ut korrekturläses av en kollega för att minimera risken för 
felaktigheter. 

 Hela Miljöförvaltningen genomför årligen en intern revision där ett antal
ärenden, beslut och skrivelser kontrolleras ihop med rutiner och mallar. 

8.2 Revisioner 
Länsstyrelsen och Livsmedelsverket utför extern revision av den lokala livsmedels-
kontrollen. Stadsrevisionen kan göra interna revisioner av livsmedelskontrollen. 

Under 2021 genomförde Länsstyrelsen en revision av livsmedelskontrollen i Borås.
Denna resulterade i 9 rekommendationer som förvaltningen arbetar med under 
2022. 

Intern kontroll specifikt för livsmedel görs årligen för att följa upp mål och verifiera
att kontrollen är verkningsfull. Detta görs bl.a. i enlighet med livsmedelsverkets 
fastställda indikatorer för att påvisa hur bra livsmedelskontrollen fungerar. 

8.3 Utvärdering 
Utvärdering av kontrollen sker i samband med tertialuppföljning och årsrapporter.
Varje månad följs verksamheten upp av avdelningschefen. 

Kundundersökningar (NKI) genomförs hos bl.a. livsmedelsföretagen av en
utomstående part. Livsmedelskontroll har fått bra betyg av verksamheterna. 

Avvikelsehantering och genomgång av verksamheternas klagomål/synpunkter samt
synpunkter från allmänheten är en annan form av utvärdering som granskas av
både avdelningscheferna och ledningsgruppen. 
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9 Beredskap 
Beredskapsplan för staden samt för Miljöförvaltningen finns publicerad på 
intranätet. 

I kris- och beredskapssituationer är en professionell kommunikation en avgörande
faktor. Bland annat innebär det att våra budskap behöver formuleras på ett klart 
och lättförståeligt sätt samt att vi alltid måste vara säkra på vilken organisation som
ansvarar för problemet och därigenom har informationsansvaret. 

10 Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan 
I Sveriges fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den 
offentliga kontrollen i hela livsmedelskedjan är organiserad, hur den genomförs och
hur den utvecklas. Där finns även övergripande mål som är gemensamma för alla
myndigheter som ansvarar för offentlig kontroll i livsmedelskedjan samt operativa
mål inom lagstiftningens olika områden och aktiviteter för att nå målen. 

Målet med den nationella kontrollplanen är att säkerställa en hög skyddsnivå för
människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Planen är ett
styrande dokument för kontrollmyndigheterna. Den har utarbetats av 
myndigheterna gemensamt och har tagits fram i enlighet med EU:s Livsmedels-
lagstiftning: förordningen (EG) nr 178/2002 och förordningen (EU) 2017/625.
Planen ger också en beskrivning av det svenska kontrollsystemet genom hela
livsmedelskedjan. Den omfattar livsmedel, foder och animaliska biprodukter, 
djurhälsa och djurskydd samt kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter.
Den nationella kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i
livsmedelskedjan och tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) samt Generalläkaren gemensamt. Planen uppdateras varje år. 

Kontrollplanen finns på NKP-webben . 
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Sida 
TJÄNSTESKRIVELSE  1(6) 
Datum Diarienr.  

01-2022-00049 2022-04-22 

Sofia Lindberg, 033-35 33 69 
sofia.lindberg@boras.se 

Ansökan  om försäljningstillstånd  av  tobaksvaror  –  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår 

, ansökan att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
försäljningsställe Tina Tona Afro World Butik, . 

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning  

Miljöförvaltningen 

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

 ansöker om tillstånd att tills vidare 
sälja tobaksvaror på försäljningsställe Tina Tona Afro World Butik, 

. 

Sammantaget visar den utredning som gjorts att det finns ett flertal ekonomiska 
brister av olika karaktär och en systematisk ekonomisk misskötsamhet kan skönjas.  
Bristerna medför att bolaget inte kan anses uppfylla de högt ställda kraven om 
lämplighet i 5 kap. 2 § LTLP. Bolagets ansökan om tobaksförsäljningstillstånd ska 
därför avslås. 

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:sofia.lindberg@boras.se
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Datum Diarienr. 
2022-04-22 01-2022-00049 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström  
Avdelningschef  

Bilaga  till tjänsteskrivelse  
Skatteverkets remissvar daterat 2022-03-28  

Bilaga till beslut  
Hur man överklagar 

Beslut skickas till  
Sökanden 
Länsstyrelsen (via e-tjänst) 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 



 

 

 

 
   

 
  

 
 

 
 

 
    

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
   

  
    

 
  

  
  

   
  

 
 

 
 

  
   

  
 

  
 

 
 

  
 

  

   
 

Sida 
TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 
Datum Dnr  

71-2022-00037 AlkT  
33-2022-00010  OL2  
2022-514 Ecos  

2022-05-02 

Marlene Tenbrink, 033-35 81 79 
marlene.tenbrink@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Länsstyrelsens tillsyn  enligt alkohollagen  (2010:1622) och  
lag  om  tobak och  liknande produkter  (2018:2088)  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Miljöförvaltningens förslag till 
yttrande och lämna såsom sitt yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utfört verksamhetstillsyn av Borås Stads 
handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2022-04-14 
kommunicerat sakuppgifterna vid tillsynen för granskning, och berett Miljö- och 
konsumentnämnden möjlighet att inkomma med yttrande innan Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län fattar beslut i ärendet. Miljö- och konsumentnämnden lämnar 
följande yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Miljö- och konsumentnämnden har organiserat arbetet enligt alkohollagen och lag om 
tobak och liknande produkter enligt följande. Tillståndsenheten vid 
Tillståndsavdelningen har ansvaret för Borås Stads arbete enligt alkohollagen och lag 
om tobak och liknande produkter, dock inte vad gäller rökfria miljöer. För rökfria 
miljöer har avdelningen för Miljötillsyn ansvaret för Borås Stas arbete. Intern 
samverkan sker mellan Tillståndsavdelningen och avdelningen för Miljötillsyn, samt 
med avdelningen för Livsmedelskontroll. 

Tillsyns- och verksamhetsplan för rökfria miljöer antogs av Miljö- och 
konsumentnämnden 2022-03-29 och har lämnats till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län 2022-04-29. 

Borås Stads Program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har antagits av 
Fritids- och folkhälsonämnden och fastställts av Kommunfullmäktige 2022-03-24. 

Antalet tillsynsbesök gällande tobak och e-cigaretter utgör sammanlagt 31 stycken 
respektive 6 stycken för åren 2019 och 2020. Statistiken för dessa år kan tyvärr inte 
särskiljas för respektive produkt. 

Det är tillståndsmyndighetens uppfattning att tillfälligt tillstånd för servering i slutet 
sällskap i många kommuner, och enligt en slags praxis, består av en enklare 

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
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Datum Dnr 
2022-05-02 71-2022-00037 AlkT 

33-2022-00010 OL2 
2022-514 Ecos 

ärendehantering som också ska gå relativt snabbt. Därav att lämplighetsprövning inte 
görs i dessa ärenden. 

Vad gäller delegationsordningen bedömdes ärendet (50-2021-00044) som brådskande 
då verksamhetsutövaren ville erbjuda servering så snart som möjligt. Därav gjordes 
bedömningen att ordförande hade delegation att fatta de beslut som fattades i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utfört verksamhetstillsyn av Borås Stads 
handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter. Tillsynsbesök genomfördes i Borås 2022-03-23. 

Inför tillsynsbesöket skickade Länsstyrelsen ut en enkät som besvarades av 
Miljöförvaltningen. Inför besöket granskade Länsstyrelsen även ärenden som 
handlagts i enlighet med alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Vid tillsynssammanträdet fördes diskussioner med alkohol- och tobakshandläggare, 
miljöinspektör och chef utifrån de svar som lämnades i enkäten och utifrån vad som 
framkom vid aktgranskningen. Samtal fördes även med representanter från Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2022-04-14 kommunicerat sakuppgifterna 
vid tillsynen för granskning, och berett Miljö- och konsumentnämnden möjlighet att 
inkomma med yttrande innan Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattar beslut i 
ärendet. Anstånd att inkomma med yttrande har lämnats till 2022-05-20. 

Miljöförvaltningens bedömning  och förslag till  yttrande  
Miljö- och konsumentnämnden har organiserat arbetet enligt alkohollagen och lag om 
tobak och liknande produkter enligt följande. Tillståndsenheten vid 
Tillståndsavdelningen har ansvaret för Borås Stads arbete enligt alkohollagen och lag 
om tobak och liknande produkter, dock inte vad gäller rökfria miljöer. För rökfria 
miljöer har avdelningen för Miljötillsyn ansvaret för Borås Stas arbete. Intern 
samverkan sker mellan Tillståndsavdelningen och avdelningen för Miljötillsyn, samt 
med avdelningen för Livsmedelskontroll. 

Tillsyns- och verksamhetsplan för rökfria miljöer antogs av Miljö- och 
konsumentnämnden 2022-03-29 och har lämnats till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län 2022-04-29. 

Borås Stads Program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har antagits av 
Fritids- och folkhälsonämnden och fastställts av Kommunfullmäktige 2022-03-24. 

Antalet tillsynsbesök gällande tobak och e-cigaretter utgör sammanlagt 31 stycken 
respektive 6 stycken för åren 2019 och 2020. Statistiken för dessa år kan tyvärr inte 
särskiljas för respektive produkt. 

Det är tillståndsmyndighetens uppfattning att tillfälligt tillstånd för servering i slutet 
sällskap i många kommuner, och enligt en slags praxis, består av en enklare 
ärendehantering som också ska gå relativt snabbt. Därav att lämplighetsprövning inte 
görs i dessa ärenden. 
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Datum Dnr 
2022-05-02 71-2022-00037 AlkT 

33-2022-00010 OL2 
2022-514 Ecos 

Vad gäller delegationsordningen bedömdes ärendet (50-2021-00044) som brådskande 
då verksamhetsutövaren ville erbjuda servering så snart som möjligt. Därav gjordes 
bedömningen att ordförande hade delegation att fatta de beslut som fattades i 
ärendet. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Johanna Bäckström  
Avdelningschef Tillståndsavdelningen  

Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Miljötillsyn avd. 41 

Bilagor  
Länsstyrelsens i Västra Götalands län kommunicering 2022-04-14. 

Beslutet expedieras till  
Länsstyrelsen Västra Götalands län (vastragotaland@lansstyrelsen.se). Diarienumret 
705-2953-2022 anges i ämnesraden. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Samhällsavdelningen Miljö- och konsumentnämnden 
Enheten för folkhälsa och 

rättighetsfrågor tillstandsenheten@boras.se 
Anna Anttila Gustafsson 

Tillsynshandläggare 
010-224 45 22 

anna.anttila.gustafsson@lansstyr 
elsen.se 

Tillsyn  enligt alkohol lagen och lag om tobak och liknand      e  
produkter – Borås kommun    

Länsstyrelsen har gjort tillsyn hos Miljö- och konsumentnämnden i Borås 
Stad den 23 mars 2022. 

Länsstyrelsen översänder sakuppgifterna för granskning. 

Syftet med kommuniceringen är att ge nämnden möjlighet att påtala rena sakfel, 
inte att nämnden ska redovisa några vidtagna åtgärder. I sitt beslut kommer 
Länsstyrelsen att göra en bedömning utifrån den tillsyn som genomförts. Om 
Länsstyrelsen vill att nämnden rapporterar vidtagna åtgärder så kommer detta att 
framgå av beslutet. 

Senast den 3 maj 2022 vill undertecknad ha ditt svar. 

Svar lämna s in via Länsstyrelsens     e-tjänst  alternativt mejl as til l  
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarie  numret i ämnesrade  n. 

Anna Anttila Gustafsson 

Detta meddelande har upprättats digitalt och saknar därför 
namnunderskrift. 

Postadress: Besöksadress: Telefon/Fax: Webbadress: E-post: 
Länsstyrelsen i Västra Södra Hamngatan 3 010-224 40 00 (vxl) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Götalands län, 403 40 
Göteborg Ver. 2019-03-12/MV 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/e-tjanster-och-blanketter/komplettering-eller-yttrande-i-ett-arende.html
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
https://elsen.se
mailto:anna.anttila.gustafsson@lansstyr
mailto:tillstandsenheten@boras.se
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Länsstyrelsens handläggning 

Verksamhetstillsyn av kommunens handläggning av ärenden och tillsyn 
enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter har 
genomförts. Tillsynsbesöket genomfördes av Pierre Melkersson och Anna 
Anttila Gustafsson på Länsstyrelsen. 

Inför besöket skickade Länsstyrelsen ut en enkät som besvarades av 
handläggare vid Miljö- och konsumentnämndens tillståndsenhet. Enkäten 
innehåller frågor angående verksamhetens organisation, riktlinjer, policys, 
handläggning samt tillsyn. Inför besöket granskade Länsstyrelsen även 
ärenden som handlagts i enlighet med alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter. 

Vid tillsynssammanträdet fördes diskussioner med alkohol- och 
tobakshandläggare, miljöinspektör och chef utifrån de svar som lämnades i 
enkäten och utifrån vad som framkom vid aktgranskningen. Samtal fördes 
även med representanter från Miljö- och konsumentnämnden. 

Samverkan och organisation 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av 
ärenden enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Tillsynen omfattar även rökfria utomhusmiljöer. 

Enligt enkätsvaret har nämnden avsatt 2,90 årsarbetskrafter för ärenden om 
serveringstillstånd, 1,35 årsarbetskrafter för ärenden om tobaksförsäljning, 
0,15 respektive 0,05 årsarbetskrafter folkölsförsäljning och försäljning av e-
cigaretter. Därutöver har nämnden avsatt 0,10 årsarbetskrafter för tillsyn av 
rökfria miljöer. Tillståndsenheten ansvarar enligt avtal även för 
tillståndsprövning samt tillsyn av serveringsställen samt tillsyn av 
folkölsförsäljning samt försäljning av tobak i Bollebygds kommun. 

Redovisning av aktgranskning 

Inför tillsynsbesöket har Länsstyrelsen granskat fem ansökningsärenden 
fördelade på alkohol och tobak. Länsstyrelsen anser att handläggningen av 
de granskade ärendena är tillfredsställande och att ärendehandläggningen 
överlag håller en hög nivå. Några systembrister eller generella 
handläggningsfel har inte identifierats. 

Vid tillsynssammanträdet gick Länsstyrelsen igenom ärendena tillsammans 
med nämndens alkohol- och tobakshandläggare. Frågor som Länsstyrelsen 
haft har besvarats av handläggarna. De synpunkter som kvarstår redovisas 
nedan. 
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Granskade ärenden 

I det ärende som avser tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 
, har det inte gjorts någon lämplighetsprövning av 

sökanden. Det saknas även utredning i ärendet som säkerställer att det rör 
sig om servering till ett slutet sällskap. Beslutet är fattat enligt gällande 
delegationsordning och ett tillståndsbevis finns utfärdat men de är 
Länsstyrelsens uppfattning att ett formellt beslut ändå borde ha upprättats 
där nämnden redogör för omständigheterna kring varför tillståndet har 
beviljats. På grund av att det saknas ett sådant beslut är det till exempel inte 
tydligt varför sökanden har bedömts vara undantagen från kravet att göra 
kunskapsprov enligt 8 kap. 12 § alkohollagen. Detta framgår heller inte 
genom utredningen i ärendet. 

I ärendet som avser framgår av beslutet att sökanden 
utöver vin, öl och spritdrycker också beviljades tillstånd att servera andra 
jästa alkoholdrycker trots att detta inte omfattades av själva ansökan. 
Beslutet i ärendet är ett delavslag som fattats av ordföranden trots att denna 
beslutstyp inte omfattas av delegationsordningen och därför borde ha varit 
ett nämndbeslut. Något skäl för att beslutet varit så brådskande att 
nämndens beslut inte kunnat inväntas finns inte heller i ärendet. 

Styrdokument 

Nämnden har ett antagit ett program för ANDTS-förebyggande arbete för 
åren 2022-2026. Programmet syftar till att tydliggöra vilka insatsområden 
som Borås Stad valt att särskilt utveckla under perioden. Bland annat 
kommer man utveckla samverkan med krogarna i syfte att försvåra och 
minska narkotikaanvändning i krogmiljö. Man planerar också att utveckla 
åtgärder för minskat bruk och tillgång till tobaks-och nikotinprodukter. 

Det finns riktlinjer framtagna för ansökningsärenden enligt alkohollagen 
och anslutande föreskrifter i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 9 § 
alkohollagen. Riktlinjerna är fastställda av Miljö- och konsumentnämnden 
den 24 juni 2021 och gäller fram till och med 2023. 

Nämnden har även antagit en tillsynsplan för den yttre tillsynen år 2022. 
Därutöver finns det en verksamhets- och tillsynsplan för 2022. De 
tillsynsområden som kommer att prioriteras under året är att minderåriga 
inte serveras alkoholdrycker eller får möjlighet att köpa tobaksprodukter och 
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folköl. Prioriterat är också att ordning och nykterhet råder på 
serveringsställen och att rökning sker på ett tillåtet sätt. Tillsynsfrekvensen 
är beroende av tidigare eventuella anmärkningar och verksamhetsinriktning. 
Samtliga verksamhetsutövare inom lagområdena planeras att få minst ett 
tillsynsbesök per år. Samordnad tillsyn planeras att genomföras vid tre 
tillfällen. I verksamhets- och tillsynsplanen tydliggörs målsättningarna för 
verksamheten under kommande år samt hur den inre tillsynen kommer att 
bedrivas. Det framgår till exempel att nämnden kommer att fortsätta arbeta 
med den tematillsyn inom ekonomisk lämplighet som påbörjades under 
2021. Därtill planeras kontroller avseende att rätt personer anmälts som 
verklig huvudman inklusive vandelskontroll av dessa. 

Vid tillsynssammanträdet framgick att en tillsynsplan finns för rökfria 
miljöer men som inväntar beslut i nämnd. 

Skriftliga rutiner finns för handläggning av ansökningsärenden enligt 
alkohollagen och lag om liknande produkter. Rutinerna beskriver 
handläggningsprocessen på ett strukturerat och tydligt sätt. Det finns även 
skriftliga rutiner för tillsyn inom samtliga områden. 

Ansöknings- och anmälningsblanketter finns framtagna med tillhörande 
anvisningar. Tillståndsenheten har även tagit fram en handbok för den som 
säljer alkohol respektive tobak i syfte att underlätta för tillståndshavaren att 
veta om gällande bestämmelser. 

Återkoppling till nämnden sker vid presidie- och nämndmöten samt genom 
förvaltningsmöten och APT. Dialog sker också vid behov mellan 
handläggare och politiker. 

Metoder 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar med både ansvarsfull 
alkoholservering och kontrollköpsmetoden. 

Samverkan med andra myndigheter 

Nämnden samverkar med Polismyndigheten, Skatteverket och Tullverket 
genom samordnad tillsyn och informationsutbyte. Utvecklingsledare på 
Miljöförvaltningen samordnar tillsyn med andra myndigheter för arbete mot 
organiserad brottslighet, fusk och osund konkurrens. Internt sker också 
samverkan med livsmedelskontroll och miljötillsyn. 

Tillsyn 

Inför tillsynen har Miljö- och konsumentnämnden presenterat 
tillsynsfrekvens inom respektive område. 
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Nämnden anger att de inte vet om det finns några särskilda boenden i 
kommunen som bedriver servering av alkoholdrycker i enlighet med 8 kap. 
1 b § alkohollagen. Ett försök till kartläggning av om denna rättighet 
används i kommunen påbörjades i början av år 2020 men avbröts med 
anledning av pandemin. Kartläggningen har återupptagits sedan februari 
2022 och pågår för närvarande. 

Tabell som redovisar antalet tillsynsbesök: 

Befintliga 
tillstånd/ 

anmälda 

Tillsyn 2019 Tillsyn 
2020 

Tillsyn 
2021 

Alkoholservering 

(stadigvarande 
serveringstillstånd) 

87 tillstånd till 
allmänheten och 
21 tillstånd till 
slutna sällskap 

139 146 83 (varav 7 
höll stängt) 

Folkölsförsäljning 66 varav 7 säljer 
folköl på distans 

19 4 13 

Tobaksförsäljning 80 avseende 
detaljhandel 
(varav 8 säljer på 
distans) 

31 6 29 

1 avseende 
partihandel 

E-cigaretts- 21 (varav en säljer 31 6 0 
på distans) 

försäljning 

Nämnden anger i enkätsvaret att knappt någon yttre tillsyn genomfördes 
under första halvåret 2021 bland annat på grund av hög smittspridning och 
kortare serveringstider med anledning av pandemin. En inre tillsyn kom 
igång under året där nämnden inledningsvis kontrollerade tillståndshavarens 
ekonomi genom kreditupplysning. 43 inre tillsyner öppnades under 2021. 
Under hösten 2021 kom den yttre tillsynen igång igen och två samordnade 
tillsyner med Polismyndigheten och Skatteverket genomfördes. I stort sett 
alla med stadigvarande serveringstillstånd som haft regelbundet öppet fick 
tillsynsbesök under året. 
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Rökfria miljöer 

I Borås kommun finns det 83 förskolor, 2 grundskolor årskurs 1-3, 28 
grundskolor årskurs 1-6, 9 grundskolor årskurs 1-9, 2 grundskolor årskurs 4-
9, 3 grundskolor årskurs 7-9 och 11 gymnasieskolor. Under 2019 
genomfördes ingen tillsyn av rökfria miljöer. Under 2020 och 2021 
genomfördes 74 respektive 34 tillsynsbesök. 

Den tillsyn som har genomförts under det senaste året har varit inriktad mot 
uteserveringar och genomfördes i samband med trängseltillsynen. 

Nämnden har enligt enkätsvaret inte gjort någon tillsyn på skolgårdar under 
åren 2019-2021. Det anges bland annat bero på att gymnasieskolor varit 
stängda under det senaste året på grund av pandemin. I övrigt är tillsynen av 
de rökfria utomhusmiljöerna klagomålsbaserad och på kommunens hemsida 
finns information om hur man ska gå tillväga i det fall det finns synpunkter 
om att rökförbudet inte upprätthålls. 
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INLEDNING 
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen för att 
boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet för omvärlds-
förändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett viktigt hjälpmedel till det 
praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads miljömål är till för att bistå förvalt-
ningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka 
vad som sker, och inte sker, inom miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket annat 
Miljörapporten är en sammanställning av hur arbete, påverkats covid-19-pandemin. Under 2021 
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under innebar det förändrande samhällsläget bland annat 2021 inom kommunkoncernen.att arbetet fyttades, från kontorsbaserat och fysiska 

möten, till hemarbete med webbuppkoppling och Gällande miljömål beslutades av Kommun-
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med årdistansmöten. Pandemin har tagit tid och resurser 
2022 (förlängt med ett år med anledning av fram-från miljöarbetet, trots detta har Borås Stad gjort 
tagande av ett nytt styrdokument under 2021-framsteg inom fera miljöområden under 2021. 2022). Det är Miljö- och konsumentnämnden som 

Exempelvis har det under året hållits workshops för ansvarar för uppföljningen av Borås Stads miljömål. 

att implementera Energi- och klimatstrategin, och 
förvaltningar och bolag har påbörjat arbete med att ta fram handlingsplaner kring strategin. 
Kemikalieanvändningen inom Borås stads verksamheter fortsätter att kartläggas och fokus på att 
fasa ut hälso- och miljöfarliga kemikalier pågår. 

I jämförelse med 2020 års uppföljning så ser trenden fortsatt positiv ut på många miljöområden, 
med några undantag. Inget kök i Borås Stad är ännu KRAV-certiferat enligt nivå 2 och ut-
fasningen av palmolja i livsmedel har avstannat. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även 
om inte alla miljömål ser ut att nås, så kan fer mål med rätt insatser komma att klaras av till 
2022. Med nuvarande insatser bedöms 8 av 17 mål uppnås till år 2022. 

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 

= Målet bedöms nås till 2022 med nuvarande insatser 

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2022 

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2022 
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HÅLLBARA PERSPEKTIV 
I Borås Stad fnns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete 
   och hög kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 
tio anställda ska ha ett miljöledningssystem 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator. 

Kommentar: Alla 15 förvaltningar med mer än 10 anställda har ett miljöledningssystem, varav 12 är 
certiferade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001. Av kommunkoncernens 7 bolag som har mer än 10 
anställda har 6 bolag ett miljöledningssystem, varav 5 är certiferade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001. 

Följande förvaltningar har ett certiferat miljöledningssystem: Stadsledningskansliet, Lokalförsörjnings-
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret, Vård- och äldreförvaltningen. 
Följande förvaltningar har ett icke-certiferat miljöledningssystem: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen. 
Följande förvaltningar har färre än 10 anställda och saknar miljöledningssystem: Revisionskontoret. 
Följande bolag har ett certiferat miljöledningssystem: Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark, Borås kommuns Parkering AB, Borås TME. 
Följande bolag har ett icke-certiferat miljöledningssystem: Industribyggnader i Borås AB. 
Följande bolag har över 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Bostäder i Borås 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem men är färre än 10 anställda: Akademiplatsen i Borås AB, 
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 A: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet 
nås 2022. De festa av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag med fer än 10 anställda har ett miljö-
ledningssystem. Majoriteten av miljöledningssystemen är certiferade. Det är endast Bostäder i Borås, med fer 
än 10 anställda, som inte har ett miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg 

Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommentar. Sammanlagt 90 procent av Borås Stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett system 
för att arbeta med miljöfrågor. Detta kan jämföras med 86 procent för år 2020. 

Uppdelat på de olika verksamheterna är det 100 procent av förskolorna, 71 procent av grundskolorna samt 60 
procent av gymnasieskolorna som för närvarande är certiferade. Två gymnasieskolor har påbörjat en 
omcertiferingsprocess vilket innebär att samtliga gymnasieskolor kommer att vara certiferade framöver. 

Information saknas om hur många som jobbar specifkt med Grön Flagg till årets sammanställning. 
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BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 B: Samtliga utbildningsnämnder har ett certiferat miljöledningssystem 
men målet bedöms som gult eftersom det fnns skolor som saknar ett system för miljöarbetet. Med ytterligare 
ansträngningar kan målet nås 2022. 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå KRAV-certiferingen enligt 
       nivå 2 eller liknande 

Aktivitet: Införa kravcertifering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grund-
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk skolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgs-
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En nämnden samt Servicenämnden. 
restaurang kan vara certiferad enligt nivå 1, 2 

Kommentar: I nuläget är inget av köken KRAV- eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
certiferade i nivå 2. Kommunstyrelsen rapporterar att procent ekologiska livsmedel används. 
en kravcertifering på nivå 2 ger för höga kostnader.   

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 C: Målet uppnås inte eftersom inga kök inom Borås Stad har KRAV-
certifering enligt nivå 2. Anledningen till detta anges vara höga kostnader. 

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade 

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kraven. 

Kommentar: 62 procent av Borås Stads anställda samt 72 
procent av de förtroendevalda (ledamöter och ersättare) har 
genomgått en miljöutbildning 2021. Detta kan jämföras med 
60 procent av anställda och 60 procent av förtroendevalda för 
år 2020. 

Liksom år 2020 så präglades även 2021 av pandemin, vilket 
bland annat exempliferas genom miljöutbildningarna. I och 
med att fysiska möten och utbildningar inte har kunnat 
genomföras så har miljöutbildningarna, med några få undan-
tag, varit digitala. Från januari till och med mars månad 2021 
genomförde Navet Science Center tre digitala miljö-
utbildningar för Borås Stads anställda och förtroendevalda. 

Under april månad 2021 publicerades den digitala miljöutbildning som är tillgänglig dygnet runt, och kan 
genomföras var man än sitter, förutsatt att deltagaren har tillgång till dator och internetuppkoppling. Tack vare 
att miljöutbildningen kunnat genomföras på distans har utbildningstakten av Borås Stads anställda och 
förtroendevalda under pandemiåret 2021 varit liknande tidigare år. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 D: Andelen anställda och ledamöter som är miljöutbildade har ökat, men 
det är fortfarande en bra bit kvar till angivet mål. Då grönt innebär att alla anställda och förtroendevalda ska 
ha gått en miljöutbildning är målet mycket svårt att nå. Utbildningstakten är konstant men fer kan alltid gå 
eller repetera utbildningen. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning 

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler 
och engångsartiklar. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder. 

Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel på kontorsmaterial och hygien- och städprodukter. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas 
förvaltningar och kommunala bolag. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. 

Kommentar: Ett gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram av Borås Energi och Miljö AB. 
Alla förvaltningar och bolag verkar dock inte vara medvetna om att systemet fnns. 

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder. 

Kommentar: Det sker ett arbete med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att 
köpas. Exempel på produkter som hyrs in vid behov är maskiner, liftar och ställningar. Telefoner köps in och 
hyrs därefter internt av förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem, exempelvis larm-
knappar, har genomförts men är vid rapporteringstillfället överprövad. 

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden 

Kommentar: Arbetet med detta pågår. I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att 
införa system för återbruk av kommunens inventarier. I förstudien till budgeten konstateras att Borås Stad har 
behov av att organisera ansvaret för möbelinnehavet samt att upphandla kringtjänster som exempelvis 
tapetsering, målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelföden. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 A: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Inköpen 
har standardiserats för att förbättra miljöprestandan, och det har tagits fram ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi. Det pågår ett arbete med funktionsupphandling, och detta ska utökas för 
att omfatta även trygghetssystem. Arbetet med att upprätta ett system för återbrukande av kommunens 
inventarier pågår, och Koncerninköp har i uppdrag att införa ett system för detta. 

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö 

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet. 

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar 
kemikaliehanteringssystemet. 

Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: På förskolorna i Borås Stad byts befntligt material successivt ut för att minska exponeringen av 
farliga kemikalier. I upphandling av läromaterial och möbler till förskolorna fnns idag kriterier som möjliggör 
att köpa giftfria material. I förskolornas lärmiljöer används idag mer naturvänliga skolmaterial. 
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Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden. 

Kommentar: Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 B: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Ett 
kemikaliehanteringssystem som innehåller listor över ämnen upptagna på ChemSec:s Sin-lista har köpts in och 
implementerats. I Borås Stads förskolor byts befntligt material successivt ut för att minska exponering av 
farliga kemikalier och det fnns kriterier i upphandling av lärmaterial och möbler som möjliggör att köpa in 
giftfria material. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats ut eller 
minskats till halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Nej, produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås Stads sortiment. Detta gäller mat-
fetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska ersättas av palmoljefria produkter då de 
palmoljefria produkterna är dyrare eller inte uppfyller ställda krav på smakegenskaper. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 2 C: Arbetet med att fasa ut livsmedel med palmolja har avstannat då 
kostorganisationen har beslutat att inte köpa in vissa palmoljefria produkter som är dyrare, alternativt inte 
uppfyller krav på smakegenskaper. Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 
2022. 

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent 

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. 

Kommentar: Av totalsumman för inköpta livsmedel under januari-november 2021 är 40 procent från 
ekologiska livsmedel, varav 25 procent är KRAV-märkta. Detta kan jämföras med att summan för ekologiska 
livsmedel var 43 procent av totalsumman 2020. 

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie år 2021 är 27, vilket är samma antal som för 2020. 20 
procent av de totala inköpen för 2021 är närproducerade varor. Detta kan jämföras med att lokalproducerat 
utgjorde 21 procent av värdet av inköpta produkter 2019 (uppgifter för 2020 saknas). 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 2 D: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Sammanlagt är 51 
procent av de totala inköpen, i kronor, för Borås Stad ekologiska och/eller närproducerade. 

7 



 
 

  

 

 
   

 

 

 

 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom 
förtätning i tätorter och nära kollektivtrafk. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar tillgången till gröna stråk, 
vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt. 
Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
   förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
miljö- och hälsomässigt hållbara 

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast 
i undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen. 

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden har en rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. De festa bygg-
material kan idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med 
byggentreprenörerna och på så sätt är de med och driver på en utveckling inom branschen. 

Servicekontoret ställer krav på att material ska baseras på kraven i databasen Sunda Hus kategori A-B, i undantagsfall 
kategori C, oavsett om uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag. Servicekontoret som 
utförarförvaltning är bunden till de material beställaren har önskat. Det förutsätts då att man i projekteringsskedet och i 
samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de beslut som är fattade i Borås Stad gällande 
de aktuella frågeställningarna. 

Fristadbostäder AB har som krav att varor ska vara miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen Sunda 
Hus Miljödata med miljögranskade produkter användas. I nuvarande byggprojekt med 29 trygghetsbostäder har alla 
inblandade fått en utbildning i Sunda Hus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i databasen. 

Industribyggnader i Borås AB rapporterar att krav på att material  är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljö-
databas har ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används även 
av entreprenörer för att kunna köpa in miljöriktiga byggvaror. 

Borås Djurpark och Camping säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C, genom att ställa 
krav som en del i upphandlingen vid större projekt. Vid mindre projekt i egen regi ligger ansvaret på ansvarig bygg-, 
underhålls- och säkerhetschef i bolaget. 

Borås Energi och Miljö ställer krav på att i större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla 
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas registreras och 
bedömas i Byggvarubedömningen (BVB). Bedömningen ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter. 

Toarpshus AB och Sandhults Bostäder AB säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C, 
genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med P-märkning 
eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden. 

Kommentar: Under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, och 
nybyggnationen av Skogsfrugatan SoL och Färgargatan LSS planerades att slutföras vid rapporteringstillfället. Samtliga 
fastigheter kvalitetssäkras genom arbete med P-märkning i byggprojekten. 
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BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Borås Stad kvalitetssäkrar 
nya byggnader med  särskilt fokus på fukt, ljud och innemiljö. De festa förvaltningar och bolag ställer krav på att 
material är inom kategori A och B, eller i undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

3 b. Ekosystemtjänster, grön och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner 
Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Kommentar: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner, 
men det fnns inga specifka verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnads-
förvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket ”Staden vid parken”. Detta är inget verktyg men kommer ligga till 
grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. En ny grönområdesplan är under framtagande. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering. 

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommentar: Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Miljö-
förvaltningen har initierat ett förvaltningsövergripande arbete där en arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen ska komma 
fram till en praktisk handledning i frågan om hur Borås Stad kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera verktyg 
inom fysisk planering. Arbetsgruppen har tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av 
ekosystemtjänster under 2021. Sedan tidigare fnns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation 
och ekosystemtjänster. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 B: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 
2022. Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår löpande. En förvaltningsöver-
gripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan om, eller hur, man kan arbeta 
med grönytefaktor som ett verktyg inom fysisk planering. 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimatefekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, skred 
och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Kartering av översvämning under höga föden är genomförd. Kartering av översvämning under skyfall 
samt av klimatefekter på dricksvatten är på gång. Sedan tidigare fnns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd 
till farligt gods med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras fnns tillgängligt från till exempel  
SGU och Trafkverket. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befntliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, bygglov och 
skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar:  Arbete med detta pågår. Klimatanpassningsarbetet är väl etablerat i planläggning och miljötillsyn, men 
det är ännu oklart i vilken mån det är etablerat i bygglov och skötselplaner. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 3 C: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 2022. 
Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor, men kartering av dessa är på gång. 
Det är ännu oklart hur väl klimatanpassningsarbetet är etablerat i bygglov och skötselplaner, men i enlighet med Borås 
Stads energi- och klimatstrategi som antogs i december 2020 ska samtliga förvaltningar och bolag ta fram handlings-
planer för bland annat klimatanpassning. 
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FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH 
ENERGIEFFEKTIVT BORÅS 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015 

Aktivitet: Efektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till bra cykel-
rundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, 
Borås elnät AB och Borås Energi och Miljö AB. 

Kommentar: Flertalet förvaltningar arbetar med ruttplanering och ruttoptimering kring resor med bil och arbetsfordon 
vid exempelvis snöröjning och renhållning. Resor med skolskjutsar, till behandlingshem och familjehem görs också efter 
ruttplanering och efektivisering. Samarbete sker med buss- och taxibolag för att efektivisera även deras rutter vid 
körning. Resor planeras så att det ges möjlighet att gå, cykla eller använda elcykel när det är möjligt. Tågresor används 
vid behov och verksamheter använder Teams-möten istället för fysiska möten när det är möjligt. 

Trots att endast 12 procent av fordonsfottan består av bensin eller dieselfordon 2021, så står fortfarande bensin som 
används i våra lätta fordon för merparten av våra fossila utsläpp från resor i tjänsten. Resterande fordon inom Borås Stad 
består av fera olika drivmedelslösningar, exempelvis gasbilar, hybridbilar eller elbilar. Borås Stad minskade utsläppen 
från drivmedelanvändningen med 11 procent jämfört med 2020. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De rapporterande 
förvaltningarna är efektiva i sin planering och söker lösningar för att minska sina fysiska transporter med hjälp av olika 
planeringsverktyg och hjälpmedel. Förbrukningen av fossila bränslen från Borås Stads cirka 880 tunga och lätta fordon, 
har minskat 62 procent från 2015 till 2021. 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen 
       vara minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler 
       än kravet i Boverkets byggregler, BBR 

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen. 

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner sedan beslutet för etappmålet 
togs 2018. Industribyggnader i Borås AB strävar efter att samtliga nybyggnationer skall certiferas enligt Sweden Green 
Building Council (SGBC) vilket har ännu högre mål. SGBC krav är att byggnaden använder 25 procent mindre energi 
än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR) och vid upphandling av byggnation är 
energianvändningen ett viktigt styrverktyg. 

Borås kommuns Parkering AB har tagit hjälp av IVL Svenska miljöinstitutet för att göra en undersökning på vilket 
byggmaterial som är mest miljövänligt avseende koldioxidutsläpp vid uppförandet av ett nytt parkeringshus år 2020. De 
ställer också kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75 procent av kraven enligt BBR. Energi-
kravet ska veriferas genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för uppvärmning, komfort-
kyla, tappvarmvatten och fastighetsel som stäms av med beställaren inför en garantibesiktning.. 
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Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas av fer. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Bostäder i Borås föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då 
kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr 
är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. Byggnaden uppfyller 
därmed inte ställda krav. Industribyggnader i Borås AB anser att energianvändning är summan av fera faktorer med ett 
komplext samspel. Det är inte bara om hur byggnaden är utformad utan det hänger även ihop med verksamhetens art, 
styrreglering, väder, individuell uppfattning med mera. De tror på samverkan och lösningsfokus före vite. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De festa förvaltningar och 
bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller själva och ställer höga krav på att miljömålet ska nås och 
mer därtill. 

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016 

Aktivitet: Energiefektivisera befntliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Kommentar: Lokalförsörjningsförvaltningen gör en analys inför renoveringar och tar fram förslag på efektiviseringar 
inom exempelvis ventilation, värmesystem och styrsystem. 2021 gjordes en ombyggnad av ventilationssystem på 
Viskaforsskolan Hus L, där den gamla frånluftsventilationen utan värmeåtervinning ersattes av ny mer efektiv 
FTX-ventilation. 

Industribyggnader i Borås AB genomför genomlysningar och statusbedömningar i fastigheterna. Vid renoveringar så 
beaktas energiprestanda på valda utrustningar och material. Samtliga äldre armaturer för belysning byts ut till LED. 
Borås kommuns parkering AB undersöker alltid om det går att göra anläggningarna mer energisnåla. Framförallt byter 
de äldre lampor mot efektivare ledbelysning. 

Bostäder i Borås ser vid varje större ombyggnation över hur de kan minska fastighetens energianvändning. De har under 
året gjort ett fertal energiefektiviserande åtgärder. Exempel byte av värmepumpar, byte till fönster med bättre U-värde, 
byte till mer energiefektiva ventilationsaggregat, byte till LED-belysning i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen, 
byte till snålspolande vattenspridare, fer referensgivare i lägenheter för bättre styrning av värmen med mera. 

Aktivitet: Öka arbetet med energiefektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Kommentar: Löpande och schematiska åtgärder för energiefektivisering görs hos de rapporterande bolagen och Lokal-
försörjningsförvaltningen. Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar, exempelvis 
LED-belysning, sensorer för förbrukning, behovsstyrd värme och ventilation, solceller, utbyte av fönster till mer 
isolerande med mera. 
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Aktivitet: Öka arbetet med efektivisering av den ofentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

Kommentar: De rapporterande förvaltningarna och bolagen inventerar och ser över äldre belysningsarmaturer och ett 
ständigt arbete pågår för med att förbättra energistatusen på utomhusbelysning och byta till mer energiefektiv 
LED-belysning. Exempelvis så har Tekniska förvaltningen bytt cirka 1 000 armaturer på mindre gator (villagator) i 
Tosseryd, Frufällan, Viskafors och Kinnarumma. Byte skedde även av cirka 250 armaturer på större genomfartsleder 
såsom Göteborgsvägen, Åsvägen och Norrby Långgatan. Sammanlagt sänktes energiförbrukningen från 360 000 kWh 
till 140 000 kWh, det vill säga en besparing på 220 000 kWh. 

Energianvändningen för lokaler har minskat i jämförelse med 2020. För bostäder var det motsatt och energi-
användningen ökade och ofentlig utomhusbelysning har också ökat användningen mellan 2020 och 2021. Den 
sammanlagda energianvändningen från lokaler, bostäder och utomhusbelysning har, i jämförelse med 2016, minskat 
med 7,2 procent till år 2021. Det är en försämring i jämförelse med 2020 då minskningen låg på 12,1 
procent mot 2016. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 C: Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energikartläggning och 
efektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens byggnader, lokaler, bostäder 
och utomhusbelysning. Trots det så ser vi en för långsam utveckling och en nedåtgående trend sista året och 
bedömningen är att målet ej kommer nås 2022. 

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område 
som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafk ska öka 

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: En övergripande mobility management-plan (ett koncept för att främja hållbara transporter genom att 
förändra resenärers attityder och beteenden) är inte framtagen i Borås. Det har gått ut ett trafkprogram på remiss där det 
framgår att det kan tas fram ett separat mobility management-dokument. Flera förvaltningar har angett mobility manage-
ment-åtgärder i sina handlingsplaner kopplade till Energi- och klimatstrategin. Det är oklart om en separat plan kommer 
tas fram. Tekniska nämnden tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom deras verksamhetsområde. 

Pågående arbete med mobilitet och att öka användningen av cykel inom Borås Stad görs. Exempelvis genomfördes 
projektet På Egna Ben där barn i årskurs 4 till 6 uppmuntrades att ta sig till och från skolan med gång och cykel. 40 
klasser deltog i Borås. Cykelvänlig arbetsplats har också genomförts i Borås, där fera arbetsplatser internt och externt 
deltar. Fler arbetsplatser inom Borås Stad uppmuntras att delta. 

Till projektet Vintercyklist har Borås haft med 40 deltagare, deltagare som cyklat under vinterhalvåret. Deltagarna har 
fått tillgång till cykelservice och deras cyklar har utrustats med vinterdäck. Testcyklist med elcyklar för utlåning genom-
förs. Borås Stad har med 40 personer i projektet. Även 63 personer på SÄS deltar. Borås Stad har i övrigt sökt och fått 
medel för Viable Cities som kommer jobba med angränsande frågor till mobility management. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Ingen resvaneundersökning har genomförts under 2021 enligt Kommunstyrelsen. Västtrafk kommer 
troligen att göra en resvaneundersökning motsvarande den som genomfördes  2015. Om det bestäms för att göra ett nytt 
avtal om stadstrafk i Borås till 2025, så kommer avtalet föregås av en stor resvaneundersökning under 2022/2023. Det 
har dock ännu inte bestämts något gällande detta. Västtrafk har aviserat att så länge som resandet efter pandemin ännu 
inte normaliserats så är det inte rimligt att göra en resvaneundersökning. Det behöver gå minst ett år efter att resandet 
blivit ”normalt” innan en resvaneundersökning kan genomföras enligt Västtrafk. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 D: Målet är bedömt gult då någon övergripande resvaneundersökning ej genomförts 
sedan 2015. Det går därmed inte att se om det hållbara resandet ökat eller minskat över tid och ej heller kunna bedöma 
om målet klaras eller inte klaras till 2022. Under 2020, ett pandemiår, minskade kollektivresandet med 30 procent. Det 
går inte att dra några slutsatser om kollektivresandet har ersatts av privata resor, cykelresor eller uteblivna resor. 
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Fristadbostäders arbete med hållbarhet 
Hej Kjell-Ove, hur arbetar ni på Fristadbostäder AB med hållbarhet, 
material och livscykelanalys inom ert byggande?  

Det stora med vår nybyggnation som vi håller på med nu, Prästhöjdens Trygg-
hetsboende, är hur långsiktighet blir hållbarhet. Exempelvis har projekteringen 
skett utifrån ett 100-års perspektiv istället för 50 år som branschen normalt 
gör. Avskrivning på 50 år som vanligt men hela byggnadens olika systemval 
och komponentval är gjorda för att vara så ekonomiska som möjligt sett över 
100 år. 

Vi bygger vidare på inslagen väg med att bygga stora ferbostadshus helt i trä. 
Det är vi fortfarande ensamma om i den här kommunen och regionen. När vi 
gjorde det förra gången så gjordes det omfattande livscykelanalyser som sedan 
tredjepartsgranskades av RISE. Nu vet vi att den här byggmetoden och de 
här materialvalen funkar både ur ett ekonomisk och ett förvaltningsmässigt 
perspektiv samt att det har det minsta möjliga klimatavtrycket. Därmed var 
det lätt att välja samma tekniska lösningar i stor utsträckning i vårt nya projekt 
Prästhöjdens trygghetsboende. 

Vi har också kunnat korta transporterna av allt material i bygget vilket minskar klimatbelastningen i själva byggskedet. 
Solceller på taket och färrvärme bidrar ytterligare till hela fastighetens långsiktiga hållbarhet. 

Tekniska förvaltningens arbete för att öka biologisk mångfald 
Hej Emma, hur arbetar Tekniska förvaltningen med att skapa/sköta 
ängar inom Borås kommun? 

Vi har olika sätt att anlägga äng. Det enklaste sättet som inte kräver så stor 
omställning är att vi en gång per år, på sensommaren, slår gräset och låter det 
ligga cirka en vecka för att sedan ta upp det. Vid behov kan det vara så att vi 
vårstädar ytorna för att minska organiskt material, främst om ytorna står i 
närheten av träd. På andra delar så har vi tagit bort matjorden och lagt på 
näringsfattig jord för att sen så in ängsfröblandningar. 

Ungefär hur mycket ängsmark som förvaltas av Tekniska fnns det i Borås 
i dagsläget och hur mycket skulle kunna nyskapas på lämpliga ytor? 
Vi har i nuläget cirka 0,9 hektar ängsytor men kommer att under 3 år 
omvandla 2,4 hektar. 

Finns det planer på att utöka mängden ängsmarker inom centrala Borås 
och centralorterna? 
De ytorna som vi planerar att omvandla ligger inom Viskanspark och sträcker 
sig från Osdal/Bråt till Rya åsar. 

Varför är det viktigt med ängsytor i staden och landskapet? 
Ängsytor är viktiga i staden för att möjliggöra spridningskorridorer för pollinatörer. Vi behöver hjälpa bin, färilar och 
andra pollinatörer med ”stepping stones” genom staden. Tidigare var det jordbruket som hjälpte till att få till fna 
miljöer för insekterna med bete och ängshävd. Men dagens storskaliga jordbruk och monokulturer, att städerna växer 
samt att vi sköter våra gröna ytor för bra och städar mycket i naturen gör att blommande växter minskar. Om vi 
minskar skötseln av gräs och ser till att få in en högre diversitet på våra ytor kan pollinatörer få en okej livsmiljö, 
samtidigt hoppas vi att vi kan göra ytor som även människor tycker är fna att vistas i. 

Kjell-Ove Sethson, VD, Fristadbostäder AB 

Emma Parfält, landskapsingenjör, Tekniska 
förvaltningen - Parkenheten 
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HÅLLBAR NATUR 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna 
och trygga platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som 
bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även 
ett stort värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och 
källa till välbefnnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer 

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå och gröna infrastrukturen är kartlagd 
utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag i Borås tätort, serviceorterna och spridningsstråk 
mellan orterna. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av grönområdesplanen. Det är 
ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och fertalet detaljundersökningar används som underlag i 
planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer att göras. 

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för 
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, exempelvis  
naturvård, rekreation/friluftsliv. En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser 
samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av före-
skrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av 
strategiska skäl. 

Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går. Förslag har även initierats av tjänstepersoner 
om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det fnns ett mycket bra samarbete och 
kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliets mark och 
exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där 
diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta 
till sig olika objekt. 

Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande vatten-
grupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i en friluftsgrupp och en dagvatten-
grupp, där också gröna och blå ärenden hanteras. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Kartläggning av 
kommunens blå och gröna infrastruktur har kompletterats, med mer detaljerade analyser av våra stadsnära 
grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden för biologisk mångfald eller för grönstråk 
och sammankoppling i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter 
från olika förvaltningskompetenser. 

Naturvårdsgruppen och även vattengruppen samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och 
bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet 

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden. 

Kommentar: Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport ”Biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver 
nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka 
den biologiska mångfalden. 

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för 
bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en ledningsgata så 
att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden. 

Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har det tillsammans med privata 
markägare anlagts nya salamanderdammar. Med fer dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar 
och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet arbetar Miljöförvaltningen också med inventeringar samt 
att restaurera befntliga dammar och närmiljöer. 

I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden. 

Kommentar. År 2021 planterade Tekniska förvaltningen ytterligare 1,0 hektar i Målsryd med ek och björk. 
Att lövskogsarealen ökat med 100 hektar i den nya skogsbruksplanen beror till största delen på att mycket 
(ungefär 80 hektar) tätortsnära mark inventerats och lagts med i skogsbruksplanen. Viktigt att vara medveten 
om att ädellövskog i vår region normalt inte klarar konkurrensen från barrträd, så skötsel krävs för att bibehålla 
en ädellövskog. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att 
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden har skickat ut information gällande antal individer av större 
vattensalamander till de fastighetsägare som äger dammarna där större vattensalamander noterades vid vårens 
inventering. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult i Bredared genomfördes under våren. På 
fastigheten fnns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Det är dock generellt 
en fortsatt negativ trend för biologisk mångfald. Inom staden pågår arbete i fera förvaltningar och bolag för 
att gynna biologisk mångfald och grönytor. Utöver redan nämnda aktiviteter pågår också projektsamarbete 
mellan Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att kunna återväta 
skogsmarker i ett kommande LONA-projekt. Arbetsgrupper inom Viskans park arbetar också med kommande 
projekt som påverkar livsmiljöer för skyddade arter. 
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Inledning 
Anvisning 

Eventuellt ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har förvaltningen / bolaget ett Ja Ja Ja 
certifierat miljöledningssystem? 

Kommentar BEM har ett certifierat miljöledningssystem. (Borås Energi och Miljö AB) 
Borås elnät har ett certifierat miljöledningssystem (svensk miljöbas). (Borås Elnät AB) 
Borås djurpark har ett certifierat miljöledningssystem. (Borås Djurpark AB) 
Borås kommun parkering AB har ett certifierat miljöledningssystem (svensk miljöbas). (Borås kommuns 
Parkerings AB) 
Borås TME har ett certifierat miljöledningssystem. (BoråsBorås TME AB 

Har inte ett certifierat miljöledningssystem. (Industribyggnader i Borås AB 
Ab Bostäder har inget certifierat miljöledningssystem. 

Följande saknar ett certifierat miljöledningssystem. Dock, under 10 anställda. Akademiplatsen i Borås AB, 
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB. 

Har förvaltningen / bolaget ett Nej Nej Ej aktuellt 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

Kommentar Har ett icke-certifierat miljöledningssystem, baserat på ISO standarder. (Industribyggnader i 
Borås AB) 
Följande saknar miljöledningssystem men har färre än 10 st anställda: Akademiplatsen i Borås AB, 
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB. 
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel förskolor, grundskolor och 83,6 86 90 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

Kommentar Det är 100 % av förskolor, 71 % av grundskolor samt 60 % av gymnasieskolor som för 
närvarande är certifierade. De övriga 2 (40%) gymnasieskolorna har påbörjat en omcertifieringsprocess. 

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel av köken som har 0 0 
kravcertifiering enligt nivå 2 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inga kök av 115 enheter är i T2 2021 kravcertifierade i nivå 
2, på grund av att detta ger för höga kostnader. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

55% 60% 62% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

60% 72% 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har inköpen standardiserats för att Nej Ja 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra 
miljöprestandan, exempelvis på kontorsmaterial och hygien och städprodukter. 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har ett gemensamt system för avfall Nej Ja Ja 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

Kommentar BEM rapporterar att gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram 

Har arbete med funktionsupphandling Nej Ja Ja 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att arbete med funktionsupphandling som innebär att 
produkter hyrs istället för att köps sker. 
Maskiner, liftar och ställningar hyrs fortfarande. Telefoner köps in och hyrs sedan internt av 
förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem har genomförts men är förnärvarande 
överprövad 
Gällande maskiner liftar och ställningar ska dessa hyras in när behovet finns och lämnas tillbaka så snart 
de inte behövs, vi betalar för antalet dagar vi har dessa. Samma tanke finns med trygghetssystemet där 
exempelvis larmknappar och utrustning kopplat till detta endast ska hyras in vid behov. Förhoppningen är 
att det ska få positiva miljöeffekter då färre prylar står onyttjade. 

Har ett system för återbrukande av Nej Nej Nej
kommunens inventarier upprättats? 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att system för återbrukande av kommunens inventarier ej har 
upprättats än, men att arbete pågår. 
I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att införa system för återbruk av 
kommunens inventarier. I förstudien som genomförts har det konstaterats att Borås Stad har behov av att 
organisera ansvaret för möbelinnehavet, samt att upphandla kringtjänster som exempelvis tapetsering, 
målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden. 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har ett övergripande Nej Ja Ja 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det Nej Ja Ja 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att bisfenol A fasats ut. Storhushållsförpackningar innehåller 
inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är 
godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar Förskolenämnden rapporterar att målet bedöms vara nått 2021. 

På förskolorna i Borås Stad byts befintligt material successivt ut för att minska exponering av farliga 
kemikalier. I upphandling av lärmaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör att 
köpa giftfria material till förskolornas miljöer. I förskolornas lärmiljöer används idag mer ostrukturerat- och 
natur-material än förut. Många av våra förskolor väljer bort att köpa in klassiska ”leksaker” av fler olika 
anledningar. En anledning är att förskolorna vill minska antalet leksaker gjorda av plast i lärmiljöer, på 
grund av att plast ibland kan innehålla miljöfarliga ämnen även om de inte klassas som gift. I 
undervisningen på förskolorna har användandet av återvinningsmaterial ökat de senast åren. Barnen ges 
möjlighet att skapa förståelse för hållbart förhållningssätt och återbruk. Genom att arbetslagen presenterar 
återvinningsmaterial som inte innehåller gifter får barnen erfara vilka material som är lämpliga att använda 
för återvinning. Barnen ges möjlighet att undersöka olika återvinningsmaterial exempelvis hur hållbara de 
är, vad de innehåller och dess olika egenskaper. 
I Förskoleförvaltningens rutin för nybyggnation och ombyggnation beskrivs att samtliga material och 
produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och miljökrav för Borås Stad. Samt att gällande lagkrav för 
hälso- och miljöaspekter ska följas. I rutinen förordas även naturliga markmaterial som grus, gräs, bark, 
stock och sten i enlighet med gällande regler. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Är alla varor på livsmedelsavtal Nej Nej Nej
palmoljefria? 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås 
Stads sortiment. Detta gäller matfetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska 
ersättas av palmoljefria produkter då de palmoljefria produkterna är dyrare alternativt inte uppfyller ställda 
krav på smakegenskaper. 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 
livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 42,7 39,5 
Stads förvaltningar och bolag. 

Kommentar Uppföljning januari-november: Totalsumman för inköpta livsmedel under perioden januari 
2021 till november 2021 är 78 314 080 kr varav summan för ekologiska livsmedel är 30 898 481 kr. Det 
motsvarar 39,5% ekologiska livsmedel varav 25% är KRAV-märkta livsmedel (Kommunstyrelsen). 

Antal producenter inom 15 mils radie. 27 27 

Kommentar Borås stad har 2021 27 olika producenter inom 15 mils radie. Av totala inköpen på 85 129 
867 kr är 17 267 765 kr av totalen närproducerade varor. Eller ca. 20% i kr. Sammanlagt handlar Borås 
stad ekologiska eller närproducerade varor för 43 525 177 kr eller ca. 51% av totala inköpen i kr. Cirka 
10% av totala inköpen i kr är både närproducerade och ekologiska. (Kommunstyrelsen) 

Borås Stad, Årsrapport Miljömålsuppföljning 2021 6(16) 



  

  
 

                 
                 

                    
               
               
  

         
    

        
  

       

   
      

   

   

          
               

             
             

 

   

                  
       

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 100% 100% 100% 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar att under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen 
LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, LFF har kvaltietssäkrat arbetet genom att arbeta med P-märkning i 
byggprojekten. LFF planerar även att under 2021 slutföra nybyggnation av Skogsfrugatan SoL och 
Färgargatan LSS, dessa fastigheter byggs också genom att arbeta med P-märkning i byggprojekten. 

Lägesbeskrivning 

Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar de har rutinmässig användning av Sunda Hus 
miljödata. Om byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnas 
detta, antingen genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan 
idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med 
byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen. 

Servicekontoret rapporterar att de utför uppdrag åt Borås stads förvaltningar och bolag. Vare sig 
uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag ställer Servicekontoret krav på 
att material ska baseras på de krav som är ställda i databasen "Sunda Hus" och kategori A-B, i 
undantagsfall kategori C. Beställande förvaltningar och bolag hänvisar i sina underlag inför uppdrag som 
Servicekontoret ska utföra till material som ska arbetas in i projektet eller i driftuppdraget. Servicekontoret 
som utförarförvaltning är då bunden till de material beställaren har önskat och det förutsätts att man i 
projekteringsskedet och i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de 
beslut som är fattade i Borås stad gällande de aktuella frågeställningarna. 

Fristads Bostäder AB: Så här är våra krav i entreprenadupphandlingar ställda: Varor ska vara 
miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen SundaHus Miljödata med miljögranskade 
produkter användas. Behörighet till databasen tillhandahålls av beställaren. Entreprenören ansvarar för att 
samtliga varor och kemiska produkter som används förs in i databasen inkl mängder; genom egen 
registrering så att det vid projektets avslut går att identifiera dessa varor och därigenom de ingående 
ämnen som förekommer. I första hand väljs varor som har helhetsbedömningen A eller B. Varor med 
helhetsbedömningen C och som är godkända av beställaren att använda är markerade i SundaHus 
Miljödata med beställarens logo. Övriga varor med helhetsbedömningen C får inte användas utan 
beställarens godkännande. Detsamma gäller för varor med helhetsbedömning D och varor som inte finns i 
databasen. Varor som kräver godkännande enligt ovan ska redovisas i särskild blankett tillhandahållen av 
beställaren. Blanketten ska uppdateras löpande och redovisas för beställaren vid möten. Som litet bolag 
gör vi inte så många sådana här byggentreprenader (mindre än ett projekt om året) så det är lätt för oss 
att följa upp. I nuvarande byggprojekt med 29 st trygghetsbostäder som vi bygger har alla inblandade fått 
en två timmars utbildning i SundaHus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i 
databasen. 

Industribyggnader i Borås AB: Krav, att material är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljödatabas, har 
ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används även 
av entreprenörer för att kunna inköpa miljöriktiga byggvaror. IBAB har ökat samarbete och uppföljning via 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Samtliga nybyggnationer får också ett utökat miljökrav och certifieras enligt 
Green Building, vilket även kvalitetssäkrar fortsatt förvaltning. 
Borås djurpark och Camping: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig bygg, underhåll och säkerhetschef i bolaget. 

Borås energi och Miljö: I större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla 
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas 
registreras och bedömas i Byggvarubedömningen (BVB) (www.byggvarubedomningen.se). Bedömningen 
ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter. 
Toarpshus AB: .Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
Sandhults Bostäder AB: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Nej Nej Nej 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar att arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan 
beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg framtagna. 
Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för 
parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande 
av framtida detaljplaner längs med stråket. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö -och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen arbetar löpande med att 
bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i 
stadsplanering har Miljöförvaltningen initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår och där har en 
arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan hur staden kan arbeta med 
grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för 
planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. Arbetsgruppen har 
tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av ekosystemtjänster under 2021. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har framtida klimateffekter som Nej Nej Nej
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att målet är delvis klar, kartering av 
översvämning under höga flöden klart, men kartering av översvämning under skyfall är på gång. 
Kartläggning av klimateffekter på dricksvatten är på gång. 

Lägesbeskrivning 

Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att arbete pågår. Det är väl etablerat i 
planläggning och miljötillsyn men ännu lite oklart hur det är etablerat i bygglov och skötselplaner. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Servicenämnden skriver att rutterna inom fastighetsskötseln och budverksamheten ses 
rutterna över kontinuerligt för att minimera onödiga körningar. Inom entreprenadverksamheten 
ruttoptimeras vinterväghållningen genom att prioritera mellan förbestämda distrikt, där vissa gator och 
andra ytor omfattas. 

Tekniska nämnden rapporterar att det inom särskoleskjutsen dagligen arbetas med planering och 
ruttoptimering. Sedan finns samarbete både med bussbolag och taxibolag för att få till mest effektiva 
rutter. 

Individ – och familjeomsorgsnämnden rapporterar att det arbetar med att effektivisera resor som sker till 
behandlingshem, externa boenden och till familjehem. Strävan är även att göra placeringar nära Borås 
med kortare resväg. När det är möjligt används tågresor resor i verksamheten. Vidare prövar 
verksamheten att använda digital teknik såsom teamsmöten istället för bilresa när det är möjligt. 

Vård – och äldrenämnden rapporterar att de planerar sina resor med effektivast möjliga gång -
/körsträckor. De flesta vårdplaneringar sker numera via teams och teknisk utrustning för att möjliggöra 
detta har köpts in. Cykling och vässlor användes när möjlighet finns. 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 
energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 
30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

90% 100% 100% 

Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur 
uppföljning sker. 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar Efter beslut som togs för etappmål 4b 2018-02-22, jobbas det efter de nya kraven i alla nya 
byggprojekt (Lokalförsörjningsnämnden). 

Vid upphandling av byggnation är energianvändningen ett viktigt styrverktyg. Industribyggnader i Boras AB 
strävar efter att samtliga nybyggnationer skall certifieras enligt Sweden Green Building Council (SGBC) 
vilket har ännu högre mål. SGBC krav är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller 
jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Industribyggnader i Borås AB). 

Vi har precis tagit hjälp av IVL för att göra en undersökning på vilket byggmaterial som är mest miljövänligt 
avseende koldioxid utsläpp. Detta gäller ett nytt parkeringshus som kommer att byggas under 2022. De 
system man gjorde undersökningen på var prefab stomme och spännbalks stomme. Resultatet visade stor 
fördel för spännbalk vilket vi också då avser att bygga med (Borås kommuns parkering AB). 

Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av kraven enligt BBR. 
Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför 
garantibesiktning (Bostäder i Borås). 

Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

Kommentar Energianvändning är summan av flera faktorer med ett komplext samspel. Det är inte bara 
om hur byggnaden är utformad utan det hänger även ihop med verksamhetens art, styr- och reglering, 
väder, individuell uppfattning mm. Vi tror på samverkan och lösningsfokus före vite (Industribyggnader i 
Borås AB). 

Vet inte än hur detta kommer att se ut då upphandlingsunderlaget ej är klart (Borås kommuns parkering 
AB). 

Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då kan vite vara ett 
verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr är 
bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. 
Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav (Bostäder i Borås). 

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

Ja Ja Ja 

Kommentar Ja (Lokalförsörjningsnämnden) 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på energiförbrukning m.m. och gör 
en analys för att ta fram förslag på effektivisering. Detta kan vara inom ventilation, värmesystem, styr. 
2021 gjordes en ombyggnad av ventilationssystem på Viskaforsskolan Hus L, där den gamla 
frånluftsventilationen utan värmeåtervinning ersattes av ny FTX-ventilation (Lokalförsörjningsnämnden). 

Genomlysning och statusbedömnig i fastigheterna genomfört. Vid renoveringar så beaktas 
energiprestanda på valda utrustningar och material. Samtlig belysning byts tex ut till LED 
(Industribyggnader i Borås AB). 

Vi undersöker alltid om det går att göra våra anläggningar mer energisnåla. Framförallt byter vi våra 
lampor mot led (Borås kommuns parkering AB). 

Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan minska fastighetens energianvändning. Exempel på 
energieffektiviserande åtgärder som gjort under året. Byte av värmepumpar, byte till bättre fönster med 
bättre U-värde, byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat, byte till LED-belysning i utomhusmiljöer 
och allmänna utrymmen, byte till mer snålspolande perlatorer, installation av VVC-booster, uppdelning av 
fjärrvärmecentraler, vilket ger minskade kulvertförluster, utökning av referensgivare i lägenheter för bättre 
styrning av värmen, istallerat IMD vatten i lägenheter, och termostat- och ventilbyten med injustering 
(Bostäder i Borås). 

Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Vi gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på exempelvis byte av 
belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på solceller m.m. 2021 monterades solceller 
på Ishallen (Lokalförsörjningsnämnden). 

Det genomsyrar vår verksamhet på ett bra sätt. I en av våra fastigheter har vi bla. låtit bygga ett 
ventilationsaggregat med återluftningsfunktion. Inventering av drifttider görs också för att om möjligt kunna 
optimera anläggningar.. (Industribyggnader i Borås AB). 

Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar Vi kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till energieffektiv LED belysning. 
2021 har byte av belysning till LED belysning utförts i Borås Tennis- och Boulecenters C-hall 
(Lokalförsörjningnämnden). 

2016 var förbrukningen 7 329 MWh. 2021 var förbrukningen 6 410 MWh vilket innebär en minskning med 
cirka 13 %. 
2021 byttes 1 000 armaturer på mindre gator (villagator) i Tosseryd, Frufällan, Viskafors och Kinnarumma. 
Byte skedde även av cirka 250 armaturer på större genomfartsleder såsom Göteborgsvägen, Åsvägen 
och Norrby Långgatan. Sammanlagt sänktes effekter från 360 000 kWh till 140 000 kWh, det vill säga en 
besparing på 220 000 kWh (Tekniska nämnden). 

Förvaltningen arbetar mycket med en hållbar livsstil och bidrar till att ge människor goda förutsättningar till 
motion och friluftsliv genom våra aktivitetsplatser, badplatser, motionsspår och vandringsleder. Dessa 
platser håller på att energieffektiviseras, genom att vi kontinuerligt ser över och byter ut befintliga 
armaturer i vår utomhusbelysning till mer energibesparande. Under 2021 byttes belysningsarmaturer och 
ljuskällor på Boda idrottsplats ut till ny och mer energieffektiv utomhusbelysning (Fritids och 
folkhälsonämnden). 
Industribyggnader i Borås AB: Inventering av ljusskällor för att se om vi har enegieffetiv belysning eller har 
möjlighet att byta ut till sådan. På Strömdsal 3 har fasadbelysningen bytts ut till LED. 

På de ställen som vi har utomhus belysning byter vi till Led när det ska bytas (Borås kommuns parkering 
AB). 

Bostäder i Borås: Vi har sedan 2019 arbetat med att byta ut all vår belysning i våra fastigheter till LED-
belysning. Både inomhus och utomhus. Hittills har vi bytt belysningen i 39 fastigheter totalt 3441 
armaturer. Av dessa sitter 42 armaturer utomhus. Den mesta belysningen utomhus hör till fastigheten, 
exempelvis fasadbelysning och entrébelysning (Bostäder i Borås). 

Utbyte av gamla lampor till LED (AB Toarpshus och Sandhultsbostäder). 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 
sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har en plan för arbetet med mobility Bedömning ej gjord Nej Nej
management i Borås Stad tagits fram? 

Kommentar 
En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger 
enligt Tekniska nämndens uppfattning på Kommunstyrelsen, och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. Tekniska nämnden tar fram årsplaner för 
beteendepåverkan inom cykel inom vårt verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som 
transportmedel. (Tekniska nämnden). 

En dialog har förts i flera år om åtgärderna ska in i en separat plan eller ingå i trafikplanen eller i KS 
uppdrag att utreda hållbar mobilitet. 
Pågående arbete inom Borås Stad: På Egna Ben, barn i årskurs 4-6, där 40 klasser genomförde projektet 
i Borås. Cykelvänlig arbetsplats. Flera arbetsplatser internt och externt. Fler arbetsplatser inom Borås 
Stad uppmuntras att delta. 
Vintercyklist. Borås har 40 deltagare.
Testcyklist Elcyklar för utlåning. Borås stad har 40 pers. Även 63 personer på SÄS deltar. 
Dessutom har staden sökt och fått medel för Viable Cities som kommer jobba med angränsande frågor till 
mobility management. 
Staden har också utrett hur distansarbete kan ske efter pandemin. 
(Miljö- och konsumentnämnden). 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har en resvaneundersökning, som kan Ja Nej Nej
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

Kommentar Västtrafik kommer att göra en resvaneundersökning som den de gjorde 2015 OM man 
bestämmer sig för att göra ett nytt avtal om Stadstrafik i Borås till 2025. Då kommer de föregås av en stor 
resvaneundersökning under 2022/2023. De har ännu inte bestämt sig om detta. 
De har aviserat att så länge som resandet efter Corona ännu inte normaliserats så är det inte rimligt att 
göra en resvaneundersökning så därför är tiden för att göra en sådan viktig. Typ minst ett år efter att 
resandet blivit ”normalt” behövs. 
Resvaneundersökningen 2015 kostade ca 800 000 kr att göra och mäter bara resebeteendet just nu dvs 
man kan inte ställa frågor om hur man kommer resa i framtiden. Eftersom personer svarar helt annorlunda 
om hur de vill resa, jämfört med hur de sedan faktiskt reser ( Man gör ju oftast en snällare bedömning om 
hur miljövänlig man är). (Kommunstyrelsen) 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har kartläggning av kommunens blå Ja Ja Ja 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå – och gröna infrastrukturen är 
kartlagd utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag, i Borås tätort, serviceorterna och 
spridningsstråk emellan. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av 
grönområdesplanen. Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet 
detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer göras 

Lägesbeskrivning 

Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för 
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex 
naturvård, rekreation/friluftsliv. 

En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö-
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 

Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i friluftsgrupp och 
dagvattengrupp, där också gröna o blå ärenden hanteras. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt 
för bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en 
ledningsgata så att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden. 
Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi tillsammans med privata 
markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga 
lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet jobbar vi också med inventeringar samt 
restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar Med 2012 som startår sattes miljömålet att öka arealen ädellövskog med 10 ha till 2021. 
Som ädellövträd räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Till övervägande del består 
kommunens ädellövskogar av ek. 
I skogsvårdslagen definieras ädellövskog som: 
1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och 
vars areal är minst ett halvt hektar. 
2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till 
minst 50 procent. Av de ädla lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30 
centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens areal skall uppgå till minst ett hektar. 

Att 2021 sattes som slutår berodde på att ny skogsbruksplan beräknade vara klar 2021. En ny plan tas 
fram ungefär vart 10:e år och då får man en mer korrekt beskrivning av skogsbeståndet än under 
mellanåren även om genomförda åtgärder matas in i programmet. Arbetet med att ta fram en ny 
skogsbruksplan är inte klart så här redovisas preliminära siffror. I redovisningen ingår kommunalägd mark 
som inventerats och planlagts i skogsbruksplanen. Här finns med arealer som inte förvaltas som 
skogsmark (naturreservat, detaljplanelagd mark) men som ändå planlagts för underlätta de 
skötselåtgärder som bedrivs. Att lövskogsarealen ökat med 100 ha beror till största delen (ungefär 80 ha) 
på att mycket tätortsnära mark inventerats och lagts med i skogsbruksplanen. 2021 planterades 1,0 ha i 
Målsryd med ek och björk. 

Något förenklat beskrivs kommunens ädellövskogar (areal i ha) i tabellen nedan: 

Målklasser 2012 2021 Kommentar 
PG – Produktion Generell 1 5 Kommunens marker har inte bra förutsättningar för 
ädellövskogsproduktion. Bestånd 
med ädellöv blir oftast klassade som naturvård. 
K – Kombinerade mål 18 72 Ofta tätortsnära med höga rekreationsvärden. 
NS – Naturvård Skötsel 189 230 Ungefär lika delar normal skogsmark, naturreservat 
och planlagd mark (”parkmark”). 
NO – Naturvård Orört 24 25 Viktigt att vara medveten om att ädellövskog i vår 
region normalt inte klarar 
konkurrensen från barrträd så skötsel krävs för att bibehålla en ädellövskog 
Summa 232 332 

Planlagd areal i skogsbruksplanen 10 238 10 750 Mycket av den tillkomna arealen är tätortsnära 
skogsmark som är detaljplanelagd 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att information om större vattensalamander samt 
antal noterade individer vid vårens inventering har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där 
större vattensalamander noterades. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult genomfördes 
under våren. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport 
”biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra 
arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka den biologiska mångfalden. 
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 
Datum Dnr  

2022-1430  2022-05-10 

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss av Miljö  program  

Förslag till   beslut   
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att 
förslag till Borås Stads Miljöprogram går ut på remiss enligt missiv. 

Sammanfattning   
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden,
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 

Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 

Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö.
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 

Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:Mikael.lund@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

           
          

        
   

 
           

         
       

             
           

          
             
           

             
            

 
        

            
          

        
         

         
          
            

          
         

         
      

          
           

          
            

            

            
    

  

          
          

           
            
            
          

          
 
 

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2022-05-10 2022-1430 

miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras
in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 

Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Ärendebeskrivning   
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger.
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera 
arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter
från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka Miljö-
och konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur 
kring hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål. 

Handläggare från Miljöstrategiska avdelningen och Stadsledningskansliet startade en
gemensam arbetsgrupp och har under 2021 och början av 2022 tagit fram 
miljöprogrammet i syfte att uppdatera strukturen och arbetssättet inom stadens
miljöarbete. En referensgrupp tillsattes med representanter från partierna 
representerade i Miljö-och konsumentnämnden, tre kommunalråd och en insynsplats
till Vänsterpartiet. Det har varit avstämningsmöten med referensgruppen under 
arbetets gång där arbetsgruppen informerat referensgruppen hur arbetet fortlöpt.
Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har baserats på möten med representanter 
från förvaltningar och bolag inom staden kring livsmedel, kemikalier, upphandling
och gröna och blåa frågor samt miljökoordinatorerna inom staden. 
Informationsmöten med miljökoordinatorerna har gett bra feedback och synpunkter
kring arbetssätt och rutiner. 
I programmet har arbetsgruppen pekat ut tre övergripande huvudområden, Hållbar
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion som ska täcka in stadens 
gemensamma miljöarbete. Inom delar av huvudområdena har vi uppmärksammat att
staden saknar tillräcklig styrning eller styrdokument för att uppnå uppställda mål och 
vi har därför tagit fram delområden där arbetet ska fokuseras och prioriteras. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Miljöförvaltningen ser positivt på att förslag till Borås Stads Miljöprogram kommer ut 
på remiss enligt missiv. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension   
Miljöprogrammet skapar ytterligare förutsättningar för ett mer socialt hållbart Borås.
Miljöprogrammet bidrar till ökad trygghet för nuvarande och kommande generationer 
genom att långsiktigt hushålla med resurser, minska negativa miljöeffekter och öka
positiva miljöeffekter. Verksamheterna ska arbeta för att skapa en god och hälsosam 
livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. Genom en hållbar planering av
grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse och 
infrastruktur skapas förutsättningar för ökad trygghet, hälsa och välbefinnande. 
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Datum Dnr 
2022-05-10 2022-1430 

Ekologisk  dimension  
Genom att anta Miljöprogrammet kommer Borås Stad att fortsatt aktivt arbeta för att
uppnå relevanta globala och nationella miljömål och därigenom säkerställa att vi 
arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, både för boråsarna och för djur och
natur. Miljöprogrammet är en del i det övergripande arbetet med att öka stadens 
motståndskraft mot aktuella miljöproblemen och eventuella negativa miljöhändelser i
framtiden. 

Ekonomisk dimension   
Att förekomma negativa effekter av miljöproblem med hjälp av ett strukturerat och 
förebyggande arbetssätt är i princip alltid mer ekonomiskt än att i efterhand försöka
åtgärda konsekvenser. Genom minskade kostnader som uppkommer från negativ 
miljöpåverkan eller ohälsosam livsmiljö sparar ett förebyggande miljöarbete
samhällets resurser samtidigt som människors hälsa ökar. Aktivt miljöarbete kräver 
resurser i form av personal, tid och pengar. I dagsläget ingår arbete med miljömål,
åtaganden, rapportering och certifiering i verksamheternas ordinarie budgetar. 
Miljökoordinatorer hos förvaltningar och bolag kommer att få en större roll i
kommande arbete med Miljöprogrammet. Förvaltningar och bolag behöver 
säkerställa tillräckliga resurser för att Borås Stad ska vara en ledande miljökommun. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
1.  Missiv till   remiss  
2.  Miljöprogram remiss version inklusiv e tillhör ande  bilaga (1 ).  

Beslutet expedieras till     
Remissinstanser enligt missiv. 
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Borås Stad 2021-12-16 1(8) 

Borås Stads 
Miljöprogram 

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 
Dnr: 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1 Inledning 
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna. 

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 

miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken 
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker
för skador på hälsan eller miljön. 

2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen. 

3 Mål 
Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna. 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt. 

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning. 

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ. 

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter. 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter. 

 Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år. 

 Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken. 
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet. 

Faktaruta om MB 
Från Naturvårdsverket.se 

 Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

 Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden 
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån. 

Hållbar natur 
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk. 

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag. 

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras. 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer. 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt. 

6.1 Hållbart samhälle 
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 
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skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt. 

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden. 

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet. 

Giftfri upphandling 
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 

miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 

SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 

SIN-listan*. OBS fotnot på vad är som fotnot. 

SIN listan? 

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor. 
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt 
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena. 

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna: 

 Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

 Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder 

 Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse 

 (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder. 

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd. 
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 
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Missiv  1(3) 
Datum Dnr 
2022-05-10 2022-1430 

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 

Missiv till   remiss Miljö program  

Remissprocess   

Obligatoriska remissinstanser: 
Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 
Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 
Länsstyrelsen Västra Götaland
Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 
Sista svarsdatum är den 31 augusti 2022. 
Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar arbetas in
i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om programmet, som sedan 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

Svar: 
Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2022-1430 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag 
som presenteras för miljö- och konsumentnämnden. 

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas 
tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

När ni svara så tänk på: 

•  Svaret  ska  vara  så kor tfattat och konkr  et  som möjligt.   
•  Svara med   hänvisning  till sidnumrerin g.  
•  Ta upp bå  de  det  som ni se  r  som st yrkor  i miljöp rogrammet och det    ni ty cker  

saknas elle r behöver än  dras. Mo tivera kor tfattat.  
•  Nämndens/bolagets  yttrande  skall inn ehålla en kor  t  sammanfattning  
•  Yttranden sk all alltid inn  ehålla et t  tydligt  ställningstagande  till det   remitterade  

ärendet  (tillstyrker, avst yrker, avst år frå n att   yttra sig) .   

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
mailto:Mikael.lund@boras.se
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Datum Dnr 
2022-05-10 2020-1430 

Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

•  Vad är   er samlade uppfatt  ning  om miljöp rogrammet?  
•  Vad an ser ni om de ge    mensamma målen?   
•  Vad ty cker ni om ar   betssättet me d ge nomförande, uppföljn ing  och samor dning?  
•  Hur kan er or   ganisation bidr a, exem pelvis i expertgruppen?    

Frågor: 
Frågor kan besvaras av handläggare:
Mikael Lund, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål 
Mejladress: mikael.lund@boras.se 
Telefon: 033-35 35 64 
Nina Lundin, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål 
Mejladress: nina.lundin@boras.se 
Telefon: 0734-327848 

Underlag:
Bilaga. Remissversion Miljöprogram inklusive bilaga (1) 

Bakgrund   

Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara och 
skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera och agera
hållbart. Minskad biologisk mångfald och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår 
närmiljö är exempel på konsekvenser av en ohållbar användning av naturresurser,
både historiskt och i nutid. Även Borås Stad som organisation och kommunens 
invånare använder sig av jordens resurser på ett ohållbart sätt. Vi är en del av
problemet, men också en del av lösningen. Genom ett framgångsrikt miljöarbete ska 
vi lägga grunden för ekologisk hållbarhet och skapa en stad med hög livskvalitet där
luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer variationsrika. 

Borås Stad har under en lång tid varit drivande i miljöarbetet och ska fortsatt vara en 
av Sveriges ledande miljökommuner. Borås Stad har i dagsläget miljömål men det
saknas ett helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål med ett år för att
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument som 
innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Miljöprogrammet ingår i stadens
samlade miljö- och klimatarbete tillsammans med övriga styrdokument som 
exempelvis energi- och klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan. 

En omvärldsanalys av andra kommuners miljöarbete och vårt interna arbete har
mynnat ut i ett miljöprogram som utgår ifrån globala-, nationella-, regionala- miljömål 
och lokala åtaganden. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur,
Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion, för hur Borås Stad ska intensifiera arbetet 
med att minska övergripande negativ miljöpåverkan, skapa hälsosamma livsmiljöer,
minska negativa effekter på biologisk mångfald och arbeta efter en mer strukturerad 
process. Vi ska skapa en organisation och ett samhälle som är mer motståndskraftiga
mot förändringar i vår miljö. 

Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta fram 
handlingsplaner, miljöberättelser och åtgärder. Arbetet genomförs med stöd av en 

mailto:nina.lundin@boras.se
mailto:mikael.lund@boras.se
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3(4) 

Datum Dnr 
2022-05-10 2020-1430 

expertgrupp med specialkompetens inom utvalda områden och en arbetsgrupp
bestående av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet. 
Verksamheterna ska integrera arbetet med miljöprogrammet i processen med
miljöcertifiering. Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå
nämnd eller styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. Miljö– och 
konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 

Borås stads Miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade
miljömål och miljöpolicy vilka miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att 
revidera och följa upp. 

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till miljöprogram som nu går på remiss leder
till att vi uppnår mål och åtaganden samt en ökad handlingskraft och nya arbetssätt i 
stadens miljöarbete. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

Miljöförvaltningen 

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



   
 

    
   

 
   

 

 
 

 
  

 
 

 
   

  

   
  
  
  
   

    
 

 
  

 
 
  

   
 

 
  

 
 

 
  

   
 

 
 

 

Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 

Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta med 
redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar har 
utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete. 

Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen 
har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och 
följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 
Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 
Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 
Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 
Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 
Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
Delmål 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 



 
    

  
 

 
  

  
  

 
 

 
   

  

 
   

  
 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
  

 
 

   
    

 
  

    
 

 

 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 
Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 
Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

Nationella miljömål 
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna i 
Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar att 
efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. 

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Storslagen 
fjällmiljö. 

Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål
Åtaganden för Borås Stad ej beslutade vid remissutskick. 

Styrdokument 
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

   
 

  

 
    

           
      

 
    

              
 

           
         

              
          

       

          
        
         

         

        
          

            
           

         
            
          

         
 

           
          

             
          

   
 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr  

2021-3674  2022-05-03 

Susanne Söderlund, 033-
susanne.soderlund@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Granskning  av barnkonvention en  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att genomföra åtgärder för att säkerställa ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen. 

Miljö- och konsumentnämnden ska: 
- Identifiera vilka beslut och processer som på ett indirekt eller direkt sätt berör 

barn. 
- Upprätta en systematik för att säkerställa att Nämndens arbete uppfyller 

barnkonventionen i de beslut och processer där den aktualiseras. 
- Följa upp och kontrollera de arbetsmetoder som tas fram för att säkerställa att 

Nämnden arbetar med barnkonventionen på ett tillfredsställande sätt i de
beslut och processer där den aktualiseras. 

Sammanfattning   
Miljö- och konsumentnämnden kommer att genomföra åtgärder som säkerställer att
Nämnden uppfyller barnkonventionen på ett ändamålsenligt sätt. Åtgärderna 
genomförs med anledning av Stadsrevisionens granskning av Kommunstyrelsens och
övriga nämnders arbete gällande barnkonventionen i Borås Stad. 

Ärendebeskrivning   
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen.
Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om
arbetet är ändamålsenligt. Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande 
arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av hur barnkonventionen
säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn och 
ungdomar. Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som
rättighetsbärare inte har fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 

Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller i 
arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller genomförande av
barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. På 
det stora hela saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med barnkonventionen 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:susanne.soderlund@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

         
        

          
   

 
         

        

           
             

   

           
           

   

          
            

     

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2022-05-03 2021-3674 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att redovisade åtgärder säkerställer en
tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen inom Nämndens område. Bedömningen 
grundar sig på en konsekvensbeskrivning utifrån såväl social, ekologisk som
ekonomisk dimension. 

Miljöförvaltningen återkommer till Miljö- och konsumentnämnden under året med 
information om de åtgärder som har genomförts. 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
Miljö- och konsumentnämnden gör bedömningen att de åtgärder som vidtas skapar
förutsättningar för att barnets bästa beaktas och analyseras i de beslut och processer 
som rör barn. 

Ekologisk dimension   
Miljö- och konsumentnämnden gör bedömningen att de åtgärder som vidtas skapar
förutsättningar för att barnrättsperspektivet lyfts in och beaktas i Nämndens arbete 
rörande hållbar utveckling. 

Ekonomisk  dimension  
Miljö- och konsumentnämnden gör bedömningen att de åtgärder som vidtas
förutsätter att personella och monetära resurser avsätts för att Nämnden ska uppfylla 
de krav som ställs enligt barnkonventionen. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  

 

         
        

 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Susanne Söderlund 
Utvecklingsledare 

Bilagor   
Granskning av barnkonventionen i Borås stad 2021 slutversion, 2022-03-04
Rapportsammandrag Granskning av barnkonventionen i Borås Stad, 2022-03-04 

Beslutet expedieras till     
Stadsrevisionen. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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Sammanfattning 

Revisionskontoret i Borås Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning av 

stadens arbete med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att bedöma om 

Kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad 

uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. Granskningen har riktat sig 

dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av hur 

barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn 

och ungdomar. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelse och granskade nämnder 

inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen. 

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen är följande: 

 Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som 

rättighetsbärare har inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 

Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller 

i arbets- och beslutsprocesser. 

 Det saknas systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid 

beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. I Borås Stad finns ett 

fullmäktigebeslut daterat till 2011 där det framgår att en barnkonsekvensanalys ska 

göras vid samtliga beslut som rör barn. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalyser i samband med politiska beslut. På stadennivå finns en mall 

för barnkonsekvensanalyser och en barnrättschecklista. Dessa tillämpas inte på ett 

systematiskt vis. Granskningen visar att barnkonsekvensanalyser genomförs inom 

ett fåtal nämnders verksamhetsområden, men detta sker i regel utan att 

dokumenteras. 

 Det finns utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser riktat till 

såväl nämnd som förvaltning. 

 I de verksamheter som möter barn inom ramen för sin grundverksamhet finns former 

för dialog med barn och unga; dels i myndighetsutövningen, dels genom exempelvis 

enkäter och elevråd. Det finns exempel på hur politiker fört dialog med barn och 

unga. Granskningen visar dock att det saknas en systematik för hur de verksamheter 

som inte möter barn ska föra en sådan dialog. 

 På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och nämnders arbete med 

barnkonventionen. Uppföljning av barn och ungas livssituation sker genom 

kommunfullmäktiges målbild avseende barn och unga samt genom stadens 

Välfärdsbokslut. Kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 

 Inom ramen för myndighetsutövning gentemot barn sker arbetet med 

barnkonventionen i huvudsak genom den ordinarie gällande lagstiftningen, där delar 

av barnkonventionen finns införlivad. Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat 

till såväl styrning, uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens följsamhet till 

barnkonventionen. 

Efter genomförd granskning lämnas rekommendationer till Kommunstyrelsen och till 

granskade nämnder. Dessa framgår på nästa sida. 
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Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga av 

stadens verksamheter. 

► Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med efterlevnad 

av barnkonventionen. 

Vi rekommenderar övriga granskade nämnder att: 

► Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom att 

säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

► Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 

Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån granskningen avseende myndighets-

utövning inom grundskolenämnden, sociala omsorgsnämnden och individ- och 

familjeomsorgsnämnden. 

Vi rekommenderar grundskolenämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighets-

utövningen. 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens 

efterlevnad till barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga 

beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar sociala omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad 

inom myndighetsutövningen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar individ- och familjeomsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av att samtliga delar inom 

myndighetsutövningen efterlever barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

3 



 

 

  

  

    

       

  

        

       

           

 

 

    

         

     

  

         

 

     

 

    

 

     

 

         

 

      

      

 

       

 

 

          

 

      

 

 

        

      

             

    

   

1. Inledning 

1.1.Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om Kommunstyrelsen och utvalda nämnder har vidtagit 

åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är 

ändamålsenligt. 

Granskningen riktar sig främst mot barnkonventionens s.k. grundläggande artiklar (se 

kapitel 2). Projektet syftar också till att kartlägga hur barnkonventionens grundprinciper 

säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar. På 

så sätt är syftet med granskningen tvådelat. 

1.1.1. Övergripande perspektiv 

Granskning av Borås Stads övergripande arbete med barnkonventionen har syftat till att 

granska styrning, ledning, kunskapsutveckling, implementering och uppföljning/uppsikt. 

Revisionsfrågor när det gäller granskningens övergripande perspektiv är: 

 Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen och berörda nämnder genomfört med anledning 

av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020? 

 Finns ändamålsenlig styrning inom området som säkerställer följsamhet mot 

lagstiftningens krav? 

o Hur beaktas barnrättsperspektivet och barnkonventionen i centrala 

styrdokument? 

o Hur beaktas barnkonventionen och barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

o Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

o Genomförs tillräckliga analyser med utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som direkt eller indirekt berör barn och 

ungdomar? 

o Har Borås Stad genomfört kompetenshöjande insatser till förtroendevalda 

och tjänstepersoner som avser barnkonventionen, barnrättsperspektivet och 

dess tillämpning? 

 Hur följer Kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklingen av barn och 

ungdomars livsvillkor och livssituation? 

 Hur utvärderas och bedrivs uppsikt gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

1.1.2. Kartläggning av viss myndighetsutövning utifrån allmänna synpunkter 

Granskning av hur barnkonventionen implementerats och bedrivs i praktiken när det gäller 

utredning och beslut som rör enskilda barn och ungdomar har syftat till att kartlägga hur 

barnkonventionens grundprinciper säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighets-

utövning som rör barn och ungdomar. 
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Revisionsfrågorna när det gäller granskningens kartläggning av viss myndighetsutövning är: 

 Hur säkerställs följsamhet till barnkonventionens grundprinciper när det gäller 

utredning och beslut som avser enskilda barn och ungdomar under 18 år? 

 Hur säkerställs att barnkonventionen tillämpas i arbetsprocesser, utredning, 

beslutsfattande och uppföljning när det gäller dessa beslut? 

 Hur tillämpas och följs bestämmelserna om barnets bästa, att barnet ska få 

relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i dessa beslut? 

 Har tjänstepersoner i berörda förvaltningar tillräckligt stöd för att systematiskt 

tillämpa barnkonventionen i arbets- och beslutsprocesser? 

 Hur följs arbetet med barnkonventionen i dessa avseenden upp på förvaltnings-

övergripande nivå? 

 Hur återrapporteras detta arbete till nämnden? 

1.2.Metod 

Granskningen har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Samtliga intervjuade 

tjänstepersoner har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. En fullständig källförteck-

ning återfinns i bilaga 1. 

1.3.Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som bildar underlag för analys, slutsatser 

och bedömningar. Revisionskriterierna beskrivs i kapitel 2. 

1.4. Avgränsningar 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och omfattar Kommun-

styrelsen, arbetslivsnämnden, förskolenämnden, fritids- och folkhälsonämnden, grundskole-

nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, 

kulturnämnden, lokalförsörjningsnämnden, miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 

sociala omsorgsnämnden, servicenämnden, tekniska nämnden och överförmyndar-

nämnden. 

Granskningens kartläggning av viss myndighetsutövning är avgränsad till individ- och 

familjeomsorgsnämnden, sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden. Granskningen 

omfattar inte styrelser i Borås Stads kommunala bolag. 

1.5.Rapportens upplägg 

Rapporten är uppdelad i fyra kapitel. Inledningsvis görs en utblick med barnkonventionens 

nuläge och bakgrund. Därefter beskrivs iakttagelser och svar på frågor som hör till det 

övergripande perspektivet för samtliga berörda nämnder. Därefter sker motsvarande för 

kartläggningen av viss myndighetsutövning för de tre utvalda myndighetsnämnderna. I 

illustrationer ges exempel på åtgärder som framförallt förvaltningar har vidtagit kopplat till 

barnkonventionen. Avslutningsvis presenteras våra sammanfattande bedömningar, 

slutsatser och rekommendationer med utgångspunkt i granskningens syfte och fråge-

ställningar. I bilaga 3 återfinns sammanställda iakttagelser per revisionsfråga per nämnd. 
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2. Utblick och revisionskriterier för barnkonventionen 

2.1.Utblick för barnkonventionen som lag 

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

som antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990. Av 

de 54 artiklarna i Barnkonventionen finns fyra artiklar som utgör konventionens grund-

läggande principer. Dessa är styrande för tolkningen av konventionen och uttrycker att: 

 Alla barn har lika värde och rätt att inte bli diskriminerad (artikel 2). 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3). 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn 

ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12). 

Av artikel 4 i konventionen framgår dessutom att konventionsstaten, i vilken kommuner 

ingår, ska vidta alla lämpliga åtgärder gällande exempelvis administrativa förfaranden för 

att genomföra konventionens rättigheter. 

I Barnrättighetsutredningen från 2016 konstaterades att barnkonventionen inte fått 

tillräckligt genomslag i rättstillämpningen på de kartlagda områdena1. Att barnkonventionen 

i förhållande till barn innebär skyldigheter för verksamheter på statlig och kommunal nivå 

hade, enligt utredningen, inte fått tillräckligt genomslag. Vidare visade utredningen att 

barnets bästa inte används som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser som rör barn. 

Barnkonventionen har ställning som svensk lagstiftning sedan år 2020. Barnkonventionen 

införlivades i svensk lagstiftning i syfte att skapa ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. Ett barnrättsbaserat synsätt innebär att varje barn ska ses som en bärare av 

rättigheter. Detta kräver att: 

 Varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell 

personlighet, egna behov och intressen och en personlig integritet. 

 Barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade tillgodoses systematiskt i alla 

processer. Barnets egenmakt och deltagande ska vara centralt i alla ärenden och 

beslut som rör barnet. 

Det kommunala beslutsfattandet har stor inverkan på barns tillvaro. Barn påverkas av den 

kommunala verksamheten både direkt genom exempelvis skola och socialtjänst, men också 

indirekt genom frågor som gatubelysning och budget. Sammanfattningsvis bör det 

kommunala beslutsfattandet särskilt beakta barnets rättigheter i samband med beslut. Detta 

gäller vid såväl övergripande politiska beslut som vid myndighetsutövning gentemot enskild. 

1 Barnrättighetsutredningen var en utredning tillsatt av regeringen som hade i uppdrag att inom 
särskilt angelägna områden kartlägga hur barnets rättigheter överensstämmer med andra lagar och 
föreskrifter. De områden som kartlades gällde barn i migrationsprocessen, stöd och service till barn 
med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld inom familjen och barn som utsatts för våld inom 
familjen. 
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2.2.Revisionskriterier 

 Kommunallagen (2017:725) 

Kommunallagen reglerar Kommunstyrelsens och nämnders ansvar för styrning, uppföljning 

och kontroll inom sina respektive ansvarsområden. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska Kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamheter. 

Enligt 6 kap. 3 § ska nämnder besluta i frågor som rör förvaltningen och som de enligt lag 

eller annan författning ska ha hand om. 

 Lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som fastställer barnets rättigheter. Artiklarna ska 

utgöra en helhet. Barnkonventionen gäller alla barn, det vill säga individer under 18 år. I 

konventionen finns fyra grundläggande principer som ska vara vägledande i alla frågor som 

rör barn. 

 Artikel 2: alla barn har samma rättigheter och lika värde 

 Artikel 3: barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

 Artikel 6: alla barn har rätt till liv och utveckling 

 Artikel 12: alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Barnkonventionens status som lagstiftning gör att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks. 

Det möjliggör också att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt. 

Av lagens förarbeten (prop. 2017/18:186) framgår att ett barnrättsbaserat synsätt utgör 

kärnan i barnkonventionen. Detta innebär att varje barn ska ses som bärare av rättigheter. 

Detta synsätt kräver att barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade måste 

tillgodoses systematiskt i alla processer. 

Av lagens förarbeten framgår också anammandet av ett barnrättsperspektiv eller ett 

barnrättsbaserat synsätt främst om synsätt, kunskap, arbetssätt och tydlig styrning. För att 

uppnå en varaktig och genomgripande förändring krävs att en fråga eller ett synsätt 

rutinmässigt förs in i det dagliga arbetet. Tjänstemän och beslutsfattare som hanterar 

ärenden som rör barn styrs dock i sitt arbete av lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten 

och riktlinjer. En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika 

rättigheter tydliggörs och kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad 

hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet. 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens arbete med att främja ekonomisk och social 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Enligt 1 kap. 2 § 

ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Vid beslut eller andra åtgärder 
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som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande. 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 

med olika typer av funktionsnedsättningar. Av § 6 a framgår att när åtgärder rör barn ska 

barnets bästa särskilt beaktas. 

 Skollagen (2010:800) 

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. Av kap 1 § 10 framgår att barnets 

bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning och annan verksamhet som lagen berör. Så långt 

det är möjligt ska barnets inställning klarläggas. Barnet ska fritt kunna uttrycka sina åsikter 

i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad. 

 Borås Stads budget 2021 

En av målbilderna i budget är Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Till målet finns 

indikatorer som stöd i styrningen. 

 SKRs implementeringsnycklar avseende kommuners arbete med barn-

konventionen 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram så kallade implementeringsnycklar 

som kommuner och regioner kan använda som stöd i utvecklande av arbetet med barnets 

rättigheter. Nycklarna består av fyra kategorier; styrning, ledning, kunskapsutveckling och 

implementering och sammanfattas nedan. 

 Styrning 

o Beslut finns om att arbeta med barnkonventionen. 

o Beslut finns om återrapportering av arbetet med barnkonventionen. 

o Förtroendevalda har fått utbildning om barnkonventionen. 

 Ledning 

o Chefer och medarbetare har fått utbildning om barnkonventionen och dess 

tillämpning i verksamheten. 

o Förutsättningar ges att diskutera barnkonventionen på APT och andra forum. 

o Styrdokument innefattar ett barnrättsperspektiv. 

 Kunskapsutveckling 

o Återkommande utbildningar om barnkonventionen och dess tillämpning 

erbjuds. 

o Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen. 

o Prövning av barnets bästa görs i alla verksamheter. 

 Implementering 

o En strategiskt placerad funktion med uppgift att driva barnrättsfrågan finns. 

o Strukturer finns för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn 

på en generell nivå. 
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3. Övergripande perspektiv av stadens arbete med barnkonventionen 

3.1. Särskild styrning med anledning av barnkonventionens ställning som lag saknas 

3.1.1. Styrning med bäring på barnkonventionen saknas 

År 2011 beslutade kommunfullmäktige i Borås stad att barnkonsekvensanalyser ska genom-

föras i samband med beslut i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar. Därtill 

fattades beslut om att ett barnbokslut ska upprättas årligen kopplat till stadens 

välfärdsbokslut. I intervju framkommer att detta fullmäktigebeslut ansågs vara alltför 

omfattande och beslutet fick därför inte något genomslag i nämnder eller förvaltningar. 

Beslutet uppges inte vara förankrat i stadens processer, vilket bekräftas i dokumentstudier. 

Tjänstepersoner inom stadsledningskanslitet uppges ha funnit beslutet av en slump och 

noterade då att det inte efterlevts i staden. 

Kommunstyrelsen har inte tagit fram något styrdokument med bäring på barnkonventionen. 

Detta anses inte nödvändigt i och med att barnkonventionen är nationell lagstiftning. I vissa 

intervjuer lyfts att det inte behövs någon särskild styrning eller förändrat arbetssätt. Andra 

intervjuade tjänstepersoner efterfrågar tydligare styrning och en gemensam målbild vad 

gäller barnkonventionen. De anser att detta skulle främja ett mer sammanhållet arbete i 

staden med implementeringen av lagen. 

Dokumentstudier visar att barnrättsperspektivet saknas i samband med politiska beslut. Med 

ett undantag saknas i mallar för tjänsteskrivelser och protokoll kontrollpunkter som belyser 

att barnkonsekvensanalyser har genomförts. Undantaget är miljö- och konsumentnämndens 

tjänsteskrivelser som innehåller en punkt om konsekvensbedömningar för bland annat en så 

kallad social dimension. I denna ingår att belysa barnets bästa i beslutsprocessen. 

I dokumentstudier och intervjuer framgår exempel på hur enskilda enheter och 

verksamheter har inkluderat barnrättsperspektivet i processer och rutiner. Vi noterar 

exempelvis att inom lokalförsörjningsnämndens verksamhetsområde ingår barnrätts-

perspektivet i byggprocessen. Inom förskolenämndens verksamhetsområde finns en rutin 

för arbete med barns rättigheter och prövning av barns bästa. Det finns även rutiner inom 

exempelvis försörjningsenheten inom Arbetslivsnämnden (för att synliggöra barnrätts-

perspektivet i utredningar och beslut) och för enheter inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden. Flera av dessa rutiner synliggör hur barn ska komma till tals och hantering av 

barnets bästa. 

3.1.2. Vissa styrdokument har bäring på barnkonventionen 

Kommunfullmäktige har antagit ett Ungdomspolitiskt program som består av metoder för 

att uppnå uppsatta mål kopplat till ungas levnadsvillkor2. Syftet med det ungdomspolitiska 

programmet är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektors-

övergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla barn och unga ska få en bra 

start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås 

2 Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 
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Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas 

inflytande och delaktighet. 

Ett generellt barn- och ungdomsperspektiv finns också i stadens övergripande styrdokument 

Visionen om framtidens Borås. I visionen beskrivs att oavsett ålder och livssituation ska alla 

invånare få stöd för att kunna leva ett rikt liv. Visionen är beslutad av kommunfullmäktige. 

Styrdokumentet Ett socialt hållbart Borås är en målbild beslutad av Kommunstyrelsen för 

perioden 2021 – 2024. I målbilden Socialt hållbart Borås framgår att ”god start i livet och 

goda uppväxtvillkor3” är ett av målen för stadens långsiktiga arbete i syfte att minska och 

motverka segregation. 

Kommunfullmäktige har även antagit ett Program för nationella minoriteter som beskriver 

hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga 

i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. I 

programmet hänvisas till FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Samrådsförfarande där 

barn och unga görs delaktiga lyfts som en grundpelare i lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk4. 

3.1.3. Få specifika åtgärder har vidtagits i samband med att barnkonventionen blivit lag 

Granskningen visar att stadens nämnder i stort inte har beslutat om några specifika åtgärder 

med anledning av att barnkonventionen införlivats i svensk lagstiftning. I nedanstående figur 

redovisas dock ett antal exempel på ett antal närliggande åtgärder som vidtagits i berörda 

förvaltningar. 

3 De långsiktigt önskvärda effekterna för målområde ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” är: 
 I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt 

i samhället 
 I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet 
 I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och 

kulturaktiviteter 
 I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och unga vistas 
 I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och ungas 

hälsa och livsvillkor. 
4 Programmet antogs av kommunfullmäktige 2019 och gäller till och med 2023. 
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Exempel på åtgärder förvaltningar vidtagit: 

 Stadsledningskansliet har arrangerat möten med stadsjuristen där 

förvaltningar erbjudits möjlighet till dialog med anledning av barn-

konventionens status som lag. 

 En handledarutbildning i barnkonsekvensanalyser har erbjudits till stadens 

förvaltningar. 

 Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har rutiner ändrats för att 

säkerställa tillämpning av barnkonventionen vid elevers övergång mellan 

olika skolor. 

 Inom arbetslivsförvaltningen har barnrättsgruppen tagit del av 

Barnombudsmannens så kallade ”Barnrättsresa”, relationsvåldsenheten har 

förstärkt arbetet mot hedersvåld med hänvisning till barnkonventionen och 

enheten för integration och nationella minoriteter har inkluderat 

barnkonventionen i informationsmaterial till enhetens målgrupper. 

 Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har information om barnkonventionen 

hanterats i samband med arbetsplatsträff. 

 Inom kulturförvaltningen har visst arbete påbörjats med att implementera 

barnkonventionen inom biblioteks- och kulturskoleverksamheten. 

Figur 1. Exempel på åtgärder som vidtagits i berörda förvaltningar5. 

I dagsläget finns en ungdomsstrateg anställd vid stadsledningskansliet som bland annat 

bevakar barnrättsarbetet och barnkonventionen. Ungdomsstrategen är en central roll och 

resurs för hela Borås stad. 

Granskningen visar att stadens verksamheter som möter barn i sin ordinarie verksamhet har 

grundläggande arbetssätt och medvetenhet om perspektivet barnets bästa. De har även 

strukturer för att låta barn komma till tals och ge barn information. Med hänvisning till att 

viktiga delar av barnkonventionen är inskriven i skollagen, socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anses att behovet av anpassning till 

barnkonventionen varit liten. Förskolenämndens verksamhetsområde skiljer sig från detta, 

då en rutin för prövning av barnets bästa tagits fram år 2021. Rutinen är inte politiskt 

beslutad6. 

3.1.4. Utbildningsinsatser har initierats och information på intranätet finns 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om utbildningsinsatser avseende barnkonventionen för 

förtroendevalda eller tjänstepersoner. I stadsledningskansliets grundutbildning i barn-

konventionen framgår att förvaltningarna ansvarar för sin egen utveckling och att stöd och 

samordning ska tillhandahållas. 

5 Barnombudsmannens Barnrättsresa är ett processtöd som hjälper kommun, region och myndighet 
att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen. 
6 Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument beslutas rutiner på verksamhetsnivå. 
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Inom samtliga förvaltningars verksamhetsområden, med undantag för servicenämnden och 

miljö- och konsumentnämnden, har utbildningsinsatser genomförts i varierande 

utsträckning. I nedanstående figur redovisas ett antal exempel på utbildningsinsatser som 

genomförts. 

Exempel på utbildningsinsatser: 

 Digital e-learningplattform för barnkonventionen finns på intranätet 

 Inom förskoleförvaltningen har kompetensutveckling skett i genomförandet av 

barnkonsekvensanalyser 

 Medarbetare inom fritids- och folkhälsoförvaltningen rekommenderas att 

genomgå utbildning i barnkonventionen. 

 HR-funktion inom serviceförvaltningen har genomgått utbildning i 

barnkonventionen. 

 Inom förskoleförvaltningen har rektorer fått utbildning och information. 

Figur 2. Exempel på utbildningsinsatser som initierats i berörda förvaltningar. 

På stadens intranät finns övergripande information om barnkonventionen samlat, såsom: 

 Övningsmaterial med syfte att skapa en nulägesbild av det interna arbetet med 

barnkonventionens artiklar. 

 Information om hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras. 

 Stödmaterialet Barnrätt i praktiken, ett stödmaterial i form av diskussionsfrågor samt 

scenarioträning där dilemman utifrån barnkonventionens artiklar återfinns. 

 En sida med samlade kunskapshöjande insatser och överblick av de utbildningar som 

finns att tillgå. 

I stadens informationsblad ”information om webbutbildningar i barnkonventionen – Borås 

stads utbildningar i barnkonventionen” lämnas information om aktuella utbildningar. Dessa 

beskrivs mer utförligt i bilaga två. 

I intervjuer uppges att politiker och tjänstepersoner i staden har deltagit i utbildningar i 

barnkonventionen under det senaste året. 2019 hölls för första gången en barnrättsvecka 

där utbildningar erbjöds för både förtroendevalda och tjänstemän. Barnrättsveckan har 

hållits digital under 2020 och 2021. Deltagande har varit frivilligt. Det saknas uppgifter 

avseende vem eller hur många som inom respektive förvaltning/nämnd som deltagit i 

utbildningarna7. 

Inom vissa nämnders verksamhetsområden har specifikt riktade utbildningsinsatser 

genomförts. I dokumentstudier framgår exempelvis att kulturförvaltningen varit inbjuden till 

en föreläsning med fokus på barnkonventionen kopplat till skola/förskola, kultur och 

fritidsområdet. Inom lokalförsörjningsförvaltningen har ansvarig tjänsteperson för 

tillgänglighetsfrågor genomgått utbildning i syfte att säkerställa kompetens kring 

barnrättsperspektiv i tillgänglighetsarbetet. 

7 Detta uppges bero på att personuppgifter inte kan sparas som en följd av GDPR. 
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I intervjuer uppges att det finns ett stort utbud av utbildningar kopplat till barnkonventionen. 

Granskningen visar att medarbetare inom vissa förvaltningar uppmanas att genomgå 

exempelvis webutbildningar. Påbyggnadsutbildningar erbjuds löpande. Intervjuade menar 

dock att det finns svårigheter i att omsätta kunskapen till praktik i verksamheten. Här 

efterlyses löpande diskussioner och samtal inom verksamheten om tillämpning av 

barnkonventionen i verksamheten. 

3.1.5. Tillämpningen av barnets bästa som tillvägagångssätt i arbets- och beslutsprocesser 

brister 

Inom staden har mallar för barnkonsekvensanalys och barnrättschecklista tagits fram 

(daterade mars 2020). I barnkonsekvensanalysen ska bland annat beskrivas vilka positiva 

och negativa effekter ett beslut kan få för barn, vad barnet själv tycker och vilka 

överväganden som gjorts i samband med beslutet. I Kommunstyrelsens budget för år 2021 

uppges att implementeringen av stöddokumenten barnkonsekvensanalys och barnrätts-

checklistan kommer fortsätta för att barns bästa ska stå i det främsta rummet i samband 

med beslutsfattande. Det finns inget krav på nämnder eller deras förvaltningar ska tillämpa 

mallarna i samband med beslut. 

Granskningen visar dock att ingen av nämnderna har implementerat arbetssätt där 

barnkonsekvensanalyser rutinmässigt och systematiskt genomförs i samband med beslut 

som rör barn. Dokumentstudier bekräftar avsaknad av dokumenterade barnkonsekvens-

analyser. Barnkonsekvensanalyser uppges genomföras på enhetsnivå inom delar av 

arbetslivsnämndens verksamheter, inom sociala omsorgsnämndens verksamhetsområden 

samt i viss mån inom förskolenämndens. I förekommande fall är dessa barnkonsekvens-

analyser relaterade till myndighetsutövning mot enskild och inte till beslut av annan 

karaktär, exempelvis beslut om organisationsförändringar, tillskapande av nya rutiner eller 

motsvarande. Företrädare från två enheter inom arbetslivsförvaltningen beskriver att 

enheterna har egna mallar för barnkonsekvensanalyser. Från förskoleförvaltningen lyfts 

dock att det inte anses vara praktiskt möjligt att genomföra sådana i samtliga ärenden som 

berör barn. Barnkonsekvensanalyser görs istället i samband med mer omfattande beslut. 

3.1.6. Former för dialog med barn och unga finns där verksamheter möter barn 

Granskningen visar att det inom majoriteten av nämndernas verksamhetsområden finns 

någon form av dialog med barn och unga. De verksamheter som möter barn i myndighets-

utövning har rutiner för hur och när barn ska komma till tals i olika arbetsprocesser. 

Granskningen visar att de nämnder vars verksamheter saknar en direkt koppling till barn 

saknar också struktur för en systematisk dialog med barn. 
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Exempel på former för dialog och inflytande: 

 Kvalitet och utveckling inom förskolenämndens verksamhetsområde erbjuder särskild 

utbildning i barns delaktighet. 

 Inom individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhetsområde används kvalitativa 

intervjuer som syftar till att öka begriplighet, hanterbarhet och förutsägbarhet för 

barnet. 

 Vissa av Kommunstyrelsens remisser skickas till elevråd. 

 Inom arbetslivsnämnden genomförs djupintervjuer respektive samråd med unga 

deltagare i verksamhet kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret och med nationella 

minoriteter. 

 Så kallade Hackaton genomförs då politiker och unga träffas och diskuterar frågor som 

unga önskar. 

 Inom fritids- och folkhälsonämndens verksamhetsområde genomförs nationella 

enkätundersökningar inom paraplynätverket KEKS (kvalitet och kompetens i 

samverkan). 

 Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde används enkäter 

Figur 3. Exempel på dialog och inflytandeformer som finns i berörda förvaltningar. 

Efter beslut från Kommunstyrelsen genomförs vart tredje år en enkät riktad till elever i 

årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet8. Enkäten är utformad för att hålla samman ungas 

mänskliga rättigheter utifrån barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås 

Stad. Rapporten grundar sig i barnkonventionens fyra grundprinciper. Enkätresultaten 

sammanställs i rapporten Ung i Borås i syfte att lyfta ungas röster om sin vardag. I 

ovanstående figur presenteras ett antal exempel på dialog och inflytandeformer som 

genomförs. Årlig enkät genomförs även inom grundskolenämnden där elever tillfrågas om 

hur de upplever sitt inflytande och möjlighet till delaktighet. 

8 Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
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Sammanfattade iakttagelser 

 Kommunfullmäktige beslutade 2011 att barnkonsekvensanalyser ska göras i alla 
beslutsärenden. Beslutet har inte efterlevts. 

 En stadenövergripande mall för barnkonsekvensanalys samt en barnrättschecklista 

3.1.7. Bedömning avseende styrning 

Vår bedömning är att Kommunstyrelsen och berörda nämnder inte tillsett en ändamålsenlig 

styrning inom området som säkerställer följsamhet mot lagstiftningens krav. Det 

barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare har inte fått genomslagskraft 

i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens 

styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser, det saknas tillräcklig analys vid beslut 

som rör barn och det finns utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser 

riktat till såväl nämnd som förvaltning. Vi finner att efterlevnaden till barnkonventionen är 

beroende av enskilda personers/verksamheters intresse och medvetenhet för frågan. 

Lagstiftningen genomsyrar inte nämndernas verksamheter ur ett övergripande perspektiv. 

En framgångsfaktor för ett framgångsrikt barnrättsarbete är att det finns politiskt fattade 

beslut om att arbeta med barnkonventionen i alla led av organisationen. Kommunfullmäktige 

har beslutat att barnkonsekvensanalyser ska genomföras i samband med såväl politiska 

beslut som beslut i förvaltningar. Granskningen visar att detta inte har efterlevts. I övrigt 

saknas politiska beslut på området. 
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Det barnrättsbaserade synsätt som ska genomsyra den offentliga verksamheten innebär att 

principen om barnets bästa ska ses som ett tillvägagångssätt vid beslut som direkt eller 

indirekt rör barn. Det främsta sättet på vilket detta sker är genom barnkonsekvensanalyser. 

Stadens mall för barnkonsekvensanalyser används inte på ett systematiskt sätt vid beslut 

som rör barn. Ingen av de granskade nämnderna använder mallen i samband med politiska 

beslut. Det finns brister i genomförandet och dokumentationen av barnkonsekvensanalyser 

och bedömning av barnets bästa. Barnkonsekvensanalyser genomförs inom ett fåtal 

nämnders verksamhetsområden men detta sker i regel utan att dokumenteras. 

Barn har enligt barnkonventionen rätt till information samt till att uttrycka sin åsikt. 

Nämnder vars verksamheter möter barn i sin grundverksamhet har forum för att inhämta 

barns synpunkter genom exempelvis elevråd och enkäter. Det saknas dock systematik inom 

staden i stort kring hur de verksamheter som inte möter barn i sin grundverksamhet ska 

skapa möjligheter till att ge barn inflytande. Vi ser positivt på att de nämnder som möter 

barn i sina verksamheter sedan tidigare har inarbetade metoder för att låta barn komma till 

tals och bedöma barnets bästa i samband med myndighetsbeslut. 

De primära åtgärder som vidtagits efter det att barnkonventionen trätt i kraft som lag är 

utbildningsinsatser kring barnkonventionen. Sådana finns att tillgå via stadens intranät 

liksom andra e-resurser. Utbildningsinsatser har erbjudits gentemot förtroendevalda i 

staden, men det framgår inte hur många som deltagit. Dokumentstudier visar att det saknas 

mer grundlig utbildning i vad ett barnrättsbaserat synsätt innebär och hur barnets bästa ska 

tillämpas som tillvägagångssätt. 
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3.2. Uppföljning sker av barn och ungdomars livsvillkor, men utvärdering och uppsikt av 

arbetet med barnkonventionen saknas 

3.2.1. Uppföljning avseende arbetet med barnkonventionen saknas i stort 

En genomgång av nämndernas årsredovisningar per 2020 visar att enbart grund-

skolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden har uppföljning med bäring på arbetet 

med barnkonventionen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av uppföljning 

kopplat till barnkonventionen i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen från 2020. 

Exempel på uppföljning av barnkonventionen i nämnders årsredovisningar 2020: 

 Grundskolenämnden lyfter i årsredovisningen att arbete med barnkonventionen 

blir allt mer synligt, genom att medarbetare har deltagit på Borås stads 

grundutbildning i Barnkonventionen. Perspektivet finns även med i 

Förvaltningschefens beslut där en värdering av respektive beslut görs utifrån 

barnkonventionen. 

 Förskolenämnden skriver bl.a. att nämndens värdegrundsplattform kopplar till 

barnkonventionen, att nämndens styrdokument är i harmoni med den nya lagen 

samt att förvaltningen har tagit fram och implementerat rutiner för 

barnkonsekvensanalys inför beslut och myndighetsutövning. 

Figur 4. Exempel på uppföljning av barnkonventionen i nämnders årsredovisning. 

3.2.2. Barn och ungas livsvillkor och livssituation följs upp i välfärdsbokslutet 

Kommunstyrelsens och nämndernas utgångspunkt för uppföljning av barn och ungdomars 

utveckling sker genom stadens välfärdsbokslut som genomförs vartannat år. Uppföljningen 

baseras både på kvantitativa data. Uppföljningen redovisas till Kommunstyrelsen. 

Välfärdsbokslutet uppges vara ett viktigt underlag för uppföljning och är ett 

kommungemensamt verktyg. 

I välfärdsbokslutet sker uppföljning av ett antal parametrar: fattigdom, hälsa och väl-

befinnande, arbete, inkludering och deltagande, hållbara städer och miljöer samt utbildning. 

Varje parameter följs upp med särskilt fokus på barn och unga. 

Varje avsnitt i välfärdsbokslutet utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 samt de 

mänskliga rättigheterna som tillhör9. Under 2021 har en uppföljning av nämndernas och 

bolagens tillämpning av välfärdsbokslutet i budget och planeringsarbetet genomförts. 

Uppföljningen visar att majoriteten av alla nämnder arbetar med områden som 

välfärdsbokslutet berör. Bokslutet används som kunskapsunderlag för analyser. 

Inom fritids- och folkhälsoförvaltningen finns en särskild funktion inom förvaltningen som 

sammanställer, analyserar och följer upp välfärdsbokslutet. Välfärdsbokslutet beslutas av 

Fritids- och folkhälsonämnden samt Kommunstyrelsen. 

9 De globala mål som särskilt beaktar den sociala hållbarheten, och som tangerar barnrätt, är i) Ingen 
fattigdom, ii) Ingen hunger, iii) God hälsa och välbefinnande, iv) God utbildning för alla, v) 
Jämställdhet, vi) Minskad ojämlikhet, vii) Hållbara städer och samhällen, viii) Fredliga och 
inkluderande samhällen 
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Kännedomen om välfärdsbokslutet har visat sig skilja sig åt bland förvaltningarna. Ungefär 

hälften av förvaltningarna återger välfärdsbokslutet som uppföljningsmetod i samband med 

intervju. 

3.2.3. Uppföljning av arbete med barn och unga sker också inom ramen för löpande 

uppföljning 

I Borås Stads budget finns målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. 

Målområdet följdes upp i årsredovisning 2020 med hjälp av ett antal indikatorer. 

Indikatorerna rör bland annat andelen barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd och 

andel elever som känner sig trygga i grund- och gymnasieskolan. Av åtta indikatorer 

bedömdes två vara helt uppfyllda. Målbilden följs upp av samtliga nämnder inom ramen för 

deras respektive årsredovisning. Uppföljningen per nämnd sker även den med hjälp av 

indikatorer. 

3.2.4. Hos vissa nämnder finns riktad uppföljning av barn och ungas livsvillkor och 

livssituation 

verksamheter som arbetar med målgruppen barn förekommer också mer specifik 

uppföljning av barn och ungdomars utveckling och livsvillkor. Se exempel på detta i figur 5 

nedan. 

Exempel på uppföljning av barn och ungdomars utveckling och livsvillkor: 

 Grundskolenämnden fram fyra kvalitetsrapporter. Rapporterna har en tydlig 

koppling till barn och ungdomars utveckling. I Kvalitetsrapport för undervisning 

och resultat 2021 beskrivs att barnkonventionen och lagstiftarens tolkning av 

artikel 28, rätten till utbildning, är uttryckt i skollagen. 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomför skolklimatsundersökningar, 

riktade enkäter inom vissa frågor (såsom pandemin) samt kvalitetsrapporter där 

barnrättsperspektivet ingår. Nämnden behandlar årligen kvalitetsrapporten. 

 Inom individ- och familjeomsorgsnämnden görs brukarundersökningar inom 

olika områden såsom hem för vård eller boende, familjehem och till ungdomar 

över 13 år. Därtill sker undersökning av barn och ungas delaktighet vid kontakt 

med socialtjänsten. 

 I Arbetslivsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse redovisas 

uppföljning av barnrättsgruppens arbete, främst kopplat till 

kompetensutveckling. 

 Inom arbetslivsförvaltningen sker uppföljning av barnrättsperspektivet två 

gånger årligen. Rutinen finns dokumenterad i förvaltningens årshjul. 

Figur 5. Exempel på uppföljning av barn och ungdomar utveckling och livsvillkor. 
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3.2.5. Ungdomspolitiska programmet 

Det ungdomspolitiska programmet för staden antogs i januari 2020. I programmet framgår 

att Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå kommunfullmäktige ett reviderat 

program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en handlingsplan 

till det ungdomspolitiska programmet. Handlingsplaner för 2019–2021 finns för respektive 

nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017. 

Det sker ingen separat uppföljning av det ungdomspolitiska programmet. Åtgärdsplaner 

kopplat till LUPP har följts upp efter 1,5 år och sedan under det tredje året. Det 

ungdomspolitiska programmet kommer framöver att integreras i programmet för mänskliga 

rättigheter. LUPP-data integreras i Välfärdsbokslutet. 

3.2.6. Uppsikt över arbetet med barnkonventionen saknas 

Det har inte fattats något beslut kopplat till utvärdering och återrapportering gällande 

arbetet med barnkonventionen i nämnderna. I Borås stads årsredovisning 2020 framgår att 

det välfärdsbokslut som beskrevs i föregående kapitel används som ett verktyg för att mäta 

den sociala hållbarheten i Borås, men detta omfattar enbart delar av området kopplat till 

barnkonventionen. 

Kommunstyrelsen har inte på ett definierat i sin styrmodell hur uppsikten ska bedrivas för 

stadens nämnder och således heller inte kring barnkonventionen specifikt. 

Sammanfattade iakttagelser 

 Det finns inga politiskt fattade beslut om återrapportering av genomförande av 
barnkonventionen i staden. På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och 
nämnders arbete med barnkonventionen. 

 Uppföljning avseende barn och ungas livsvillkor sker dels på stadennivå, dels i 
respektive nämnds årsredovisning. Därtill sker specifik uppföljning inom de 
nämnder som direkt möter barn och unga. 
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3.2.7. Bedömning avseende uppföljning och uppsikt 

Vår bedömning är att kommunstyrelse och nämnder har tillsett en ändamålsenlig uppföljning 

av barn och ungas livsvillkor och livssituation. En förutsättning för en ändamålsenlig styrning 

är en fungerande uppföljning och utvärdering. Inom Borås Stad finns en relativt omfattande 

uppföljning av barn och ungas livsvillkor och livssituation. Detta sker inom ramen för det av 

kommunfullmäktige beslutade målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

Uppföljningen sker både på staden- och nämndsnivå. Vidare sker uppföljning av barn och 

ungas livsvillkor och livssituation inom ramen för stadens välfärdsbokslut. Slutligen finns 

också uppföljningar specifikt riktade till nämndernas målgrupper. 

Vår bedömning är att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppsikt över 

nämndernas arbete med barnkonventionen. På det stora hela saknas styrning och 

uppföljning av stadens och nämndernas arbete med barnkonventionen. Kommunstyrelsen 

har heller inte beslutat om någon struktur för utvärdering av stadens arbete med 

barnkonventionen. 

Genomförande av barnkonventionen är en fråga som faller inom så gott som alla nämnders 

ansvar, vilket ökar behovet av uppsikt för att ha en sammanhållen bild av hur staden arbetar 

med denna fråga. En viktig förutsättning för att kunna bedriva uppsikt är att Kommun-

styrelsen själva har tydliggjort hur denna ska bedrivas, vilket Kommunstyrelsen inte gjort. I 

avsaknad av definierad uppsiktsplikt är vår utgångspunkt därför hur Kommunstyrelsen 

arbetar med styrning, ledning, uppföljning och kontroll inom området. Som ovan nämnt har 

Kommunstyrelsen enligt vår mening inte tillsett en ändamålsenlig styrning, ledning 

uppföljning och kontroll inom området som säkerställer följsamhet mot lagstiftningens krav. 
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4. Kartläggning av viss myndighetsutövning 
Redogörelsen nedan beskriver hur myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden, sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden förhåller sig till 

barnkonventionen utifrån följande områden: 

 Arbetsprocesser, utredning, beslutsfattande och uppföljning myndighetsbeslut 

 Tillämpning av barnets bästa och barnets möjligheter att framföra sina åsikter 

 Stöd till tjänstepersoner för att systematiskt tillämpa barnkonventionen i arbets-

och beslutsprocesser 

 Uppföljning av barnkonventionen i ovan nämnda avseenden på förvaltnings-

övergripande nivå 

 Återrapportering till nämnden 

De tre granskade nämnderna utövar myndighetsutövning inom olika områden. 

Myndighetsutövning för individ- och familjeomsorgsnämnden rör Lagen om vård av unga, 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall och socialtjänstlagen. Sociala omsorgsnämnden 

utövar myndighetsutövning inom socialtjänstlagen och LSS. Myndighetsutövningen inom 

dessa två nämnder utförs vanligtvis av handläggare med stöd av metodhandledare och 

enhetschefer. Myndighetsutövning inom grundskolenämndens område utövas ofta av rektor 

och rör exempelvis beslut om betyg, beslut relaterade till skolplikt och frånvaro, beslut om 

särskilt stöd, skolskjutsfrågor samt skolval. 

Barnkonventionens artiklar om barnets bästa, barnets rätt till information och att få uttrycka 

sin åsikt har sedan tidigare funnits inskrivna i socialtjänstlagen, LSS och skollagen. Delar av 

barnkonventionen har således varit grund för myndighetsutövning redan innan 

barnkonventionens införlivande i lag. 

I flera intervjuer framkommer att det vid tillfällen kan uppstå konflikter i myndighets-

utövningen. Konflikterna kan röra svårigheter att tillämpa och tolka barnkonventionen i 

relation till annan lagstiftning, i relation till verksamheternas budgetmässiga förutsättningar 

eller i relation till en vårdnadshavares uppfattning. I intervjuer framgår att det vid dessa 

tillfällen görs avvägningar kring hur lagrummen och situationen ska tolkas men att det kan 

upplevas som utmanade. 

4.1. Två nämnder uppges använda barnkonsekvensanalyser i arbetsprocesser, utredning 

och beslut 

Granskningen visar att individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt sociala omsorgs-

förvaltningen uppges använda barnkonsekvensanalyser i arbetsprocesser, utredningar och 

beslut i myndighetsutövningen. 

21 



 

 

    

     

      

        

        

         

       

        

      

  

 

   

         

           

    

                

  

 

          

      

    

     

  

 

  

        

            

   

        

    

       

  

 

 
        

       

    

  

      

   
      

4.1.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen används metoden ”Barnets Behov I Centrum” 
(BBIC). Arbetssättet är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är anpassat 

efter socialtjänstens regelverk10. Vid övervägande av olika insatser ska socialtjänsten enligt 

BBIC analysera konsekvenser för barnet samt ta hänsyn till information från barnet självt. 

Vi har inte mottagit någon uppföljning som visar i vilken utsträckning dessa analyser 

genomförs. Intervjuade uppger att det i själva myndighetsbesluten inte hänvisas till 

barnkonventionen men att man systematiskt i myndighetsutövningen arbetar med barnets 

perspektiv och barnrättsperspektiv. Vi noterar att förvaltningen inte använder Borås stads 

mall för barnkonsekvensanalys i myndighetsutövningen utan BBICs metod. 

4.1.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Sociala omsorgsförvaltningen har en rutin som anger att barnkonsekvensanalyser ska 

genomföras vid samtliga myndighetsbeslut som rör barn11. Förvaltningen arbetar med att 

ta fram ett informationsunderlag som ska skickas till alla som ansökt om en LSS-insats som 

är under 18 år eller som har ett barn under 18 år i sin närhet. I underlaget ska informeras 

om barnkonsekvensanalys och vad denna innebär. 

Intervjuade inom sociala omsorgsförvaltningen uppger att både vuxen- respektive barn- och 

unga-gruppen genomför barnkonsekvensanalyser. Från och med maj 2021 utgör 

barnkonsekvensanalyserna en del av förvaltningens utredningsmall. Enligt uppgift 

genomförs i nuläget inga stickprov eller uppföljning som påvisar verksamheternas 

följsamhet till rutinen. 

4.1.3. Grundskoleförvaltningen 

Dokumentation från grundskoleförvaltningen12 anger att barnkonsekvensanalyser ska göras 

i samtliga frågor och beslut som påverkar barn. Av underlagen framgår inte hur 

barnkonsekvensanalyser ska hanteras specifikt inom myndighetsutövningen. I dokument-

studier i övrigt framgår inga spår av att barnkonsekvensanalyser genomförs inom 

myndighetsutövningen. I intervjuer uppges att barnkonsekvensanalyser inte genomförs 

inom myndighetsutövningen och att det saknas rutiner för hur barnkonsekvensanalyser ska 

genomföras och dokumenteras. 

10 BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen och 

socialtjänstlagen. Målet med BBIC är att tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården. 
11 Reviderad april 2021 
12 Ett presentationsmaterial från förvaltningen samt ett ”diskussionsunderlag”, båda från år 2020. 
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4.2. Det finns utvecklingspotential i att säkerställa barnets bästa och att barnet ska få 

uttrycka sin åsikt 

De verksamheter som arbetar med myndighetsutövning har sedan tidigare haft skrivningar 

i lagstiftning om barnets bästa och barnets rätt till att få information och att få uttrycka sin 

åsikt. 

4.2.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Inom individ- och familjeomsorg finns ett stort antal rutiner till stöd i utrednings- och 

uppföljningsarbete för barn och unga. I flertalet rutiner hänvisas till barnkonventionen och 

begreppet barnets bästa omnämns systematiskt. Barn erbjuds att delta i samtal som rör 

barnet och om det bedöms vara lämpligt sker också enskilda samtal med barnet. Barn över 

15 år får en egen inbjudan till samtal. I BBIC-modulen finns en fråga kring huruvida barnet 

har fått komma till tals. Motivering krävs om handläggaren svarar nej. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en rad olika metodstöd för olika händelser och 

ärendetyper. Som exempel finns en mall för inhämtande av barns upplevelse av polisförhör 

på Barnahus där barnet får skatta sin upplevelse. Det finns också metodstöd för hur samtal 

med barn kan föras i olika ärenden. I dessa underlag betonas vikten av att prata med barn 

och inhämta dess åsikt. 

Intervjuade lyfter att det finns utvecklingsområden i att synliggöra barnets åsikt i olika 

dokument, exempelvis i så kallade uppdrag till utförarverksamheter. Om mallarna innehåller 

styrande rubriker som ”barnets uppfattning” ökar sannolikheten att barnets åsikt belyses. 
Exempelvis innehåller mall för genomförandeplan13 en sådan styrande rubrik; ”barnets 

uppfattning om insats”. 

4.2.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Förvaltningen har en rad rutiner för utredning av och bedömning av rätt till insats enligt LSS. 

Rutinerna innehåller frågor som syftar till att ge den enskilde möjlighet att komma till talas. 

Rutinerna används för nämndens samtliga målgrupper; både barn, unga och vuxna. 

I varje individärende upprättas en genomförandeplan där barnet ska ges möjlighet att 

komma till tals. I intervju uppges att en verksamhetsutvecklare har till uppgift att följa upp 

att barn medverkar i framtagandet och uppföljningen av genomförandeplanen. EY har 

efterfrågat men inte mottagit dokumentation som visar om uppföljningen av 

genomförandeplanerna dokumenteras. Vi noterar att det framgår i Sociala omsorgs-

nämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2020 att det generellt sett saknas 

dels struktur för egenkontrollen i förvaltningens olika verksamheter, dels struktur för att 

utfallet av egenkontroll når ansvariga på olika nivåer. Av dokumentet framgår att det under 

år 2021 ska utarbetas en rutin för egenkontroll. 

13 En genomförandeplan syftar till att säkerställa en struktur för hur beslutade insatser genomförs på 
individnivå. 
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4.2.3. Grundskoleförvaltningen 

Inom grundskoleförvaltningen finns rutiner för att inhämta barnets åsikter i olika 

sammanhang. Det finns exempelvis en rutin som anger att barnets åsikt ska inhämtas i 

samtal om frånvaro. I rutindokument för analys och beslut om särskilt stöd och anpassad 

studiegång dokumenteras huruvida barnet har medverkat i utredningen. I rutindokumenten 

saknas dock fält för att dokumentera barnets åsikt. I intervjuer framgår att det finns 

utvecklingspotential vad gäller att låta barn komma till tals samt dokumentera detta inom 

myndighetsutövningen. 

4.3. Utbildning och rutiner finns som stöd i tillämpning av vissa artiklar i 

barnkonventionen 

Inom samtliga tre nämnders verksamhetsområden finns rutindokument och mallar kopplat 

till myndighetsutövningen. Medarbetare inom förvaltningarna har även genomgått olika 

utbildningar avseende barnkonventionen. 

4.3.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens medarbetare inom barn och unga har genomgått 

Barnombudsmannens webbutbildningar. Innehållet i utbildningarna har sedan diskuterats 

vid arbetsplatsträffar. Medarbetarna kan även få stöd i arbetet från individ- och 

familjeomsorgsförvaltnings socialt ansvarig samordnare. Funktionen har till uppgift att 

bevaka socialjuridiska frågor och ge vägledning i tolkning av lagstiftning. 

4.3.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Inom sociala omsorgsförvaltningen har alla enhetschefer genomgått en utbildning i 

barnkonventionen. I intervju uppges att tolkning av barnkonventionens principer varierar 

beroende på vilken utbildning en handläggare genomgått. Som tidigare redovisat har 

förvaltningen ett metodstöd för genomförande av barnkonsekvensanalyser. Metodstödet 

innefattar också hur bedömning av rätt till insats kan göras. 

4.3.3. Grundskoleförvaltningen 

Grundskoleförvaltningens ledning har utbildats med ambitionen att kunskapen ska föras 

vidare i linjeorganisationen till rektorer. Under 2021 har även medarbetare inom 

grundskoleförvaltningen genomgått utbildning kopplat till barnkonventionen. I intervju 

uppges att den pedagogiska personalen generellt har kunskap om barnkonventionens 

innebörd. Kunskapsläget hos övrig personal kan vara mer varierande. Som tidigare nämnt 

har grundskoleförvaltningen tagit fram ett förvaltningsinternt diskussionsunderlag för 

genomförande av barnkonsekvensanalyser. 
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4.4. En nämnd följer upp myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen 

I individ- och familjeomsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 

framgår att enheten Barn och unga har genomfört egenkontroll av huruvida barnets egen 

röst och uttryck dokumenteras i utredning och uppdrag till utförare samt i 

genomförandeplan. Av egenkontrollen framgår att barnets röst inte alltid kommer fram i 

analys och bedömning. Utifrån analysen framgår att enheten bland annat ska utveckla 

arbetet med vårdplaner och genomförandeplaner med fokus på barnets delaktighet i 

målformuleringar. Enheten ska även utveckla hur barnets röst ska fås fram och hur barnets 

delaktighet ska öka i myndighetsutövningen. 

Dokumentstudier och intervjuer visar att sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden 

med respektive förvaltningar inte genomför någon uppföljning av myndighetsutövningens 

följsamhet till barnkonventionen. Som tidigare nämnt redovisas exempelvis i sociala 

omsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2020 att det generellt sett 

saknas struktur för egenkontroll i förvaltningens olika verksamheter. Av dokumentet 

framgår ingen uppföljning som relaterar till barnkonventionen. Granskningen i övrigt visar 

att enheter och verksamheter inte följer upp följsamheteten till barnkonventionen. 

I grundskolenämndens kvalitetsrapport Värdegrund återfinns en rad hänvisningar till 

barnkonventionen och till en genomförd enkät14. I rapporten återfinns en analys kring barns 

delaktighet i exempelvis undervisningssituationer eller skolans verksamhet som helhet. 

Rapporten redovisar inte någon uppföljning av barns delaktighet i myndighetsutövningen. 

Dokumentstudier visar i övrigt att det inte genomförs någon uppföljning av 

myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen. 

Sammanfattade iakttagelser 

► Delar av barnkonventionen är sedan tidigare införlivad i aktuell lagstiftning. 

► På enhets- och verksamhetsnivå finns rutiner för myndighetsutövning som 
innehåller delar av barnkonventionen. 

14 Skolklimatundersökningen, elever i årskurs 7-9. Undersökningen genomförs årligen. 

25 



 

 

  

      

        

       

      

      

       

     

  

 

        

    

        

           

     

   

 

       

       

       

  

 

      

       

     

  

 
 

 

 

 

 

4.5. Bedömning för arbetet inom viss myndighetsutövning 

Vi bedömer att granskade nämnder delvis har säkerställt följsamhet till barnkonventionens 

grundprinciper genom tillämpning av övrig gällande lagstiftning (skollagen, socialtjänstlagen 

och LSS). Nämnderna saknar däremot styrning och uppföljning som omfattar 

barnkonventionen som helhet. Vi bedömer att tjänstepersoner i viss utsträckning har 

tillräckligt stöd i arbetet med implementering av barnkonventionen. Individ-och 

familjeomsorgsnämnden har enligt vår bedömning följt upp delar av verksamhetens 

följsamhet till barnkonventionen. Sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden har 

inte följt upp myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen. 

Vi grundar vår bedömning på att de verksamheter inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden, sociala omsorgsnämnden samt grundskolenämnden som utövar 

myndighetsutövning har såväl lagstiftning, nationellt metodstöd som interna rutiner till stöd 

för att bedöma barnets bästa och tillse att barn kommer till tals i de ärenden som rör barnet. 

Det finns utvecklingsområden avseende dokumentation, uppföljning och synliggörandet av 

barnets bästa för samtliga tre nämnder. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp hur myndighetsutövningen tillämpar 

barnkonventionen inom delar av verksamheten. Övriga nämnder tar inte del av någon 

systematisk uppföljning av hur barnkonventionen tillämpas i myndighetsutövningen. Det 

genomförs inte heller någon uppföljning på förvaltnings- eller verksamhetsnivå. 

Granskningen visar att individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämndens 

förvaltningar uppges använda barnkonsekvensanalyser i myndighetsutövningen, men att 

det saknas dokumenterad uppföljning av detta. Inom grundskolenämndens verksamhet 

genomförs enligt uppgift inte barnkonsekvensanalyser i myndighetsutövningen. 
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5. Bedömning, slutsatser och rekommendationer 

5.1.Bedömningar utifrån revisionsfrågorna 

5.1.1. Bedömningar avseende det övergripande perspektivet 

Revisionsfrågor Bedömning 

Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen 

och berörda nämnder genomfört med 

anledning av att barnkonventionen blev 

lag 1 januari 2020? 

Ingen av stadens nämnder har beslutat om några 

specifika åtgärder med anledning av att barn-

konventionen blivit lag. Åtgärder som vidtagits inom 

förvaltningarna avser utbildningsinsatser. 

Hur beaktas barnkonventionen och 

barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att barn-

konsekvensanalyser ska genomföras i samband med 

såväl politiska beslut som beslut i förvaltningar. 

Granskningen visar att detta inte har efterlevts. 

Det finns en mall för barnkonsekvensanalyser samt 

en barnrättschecklista. Dessa tillämpas inte på ett 

systematiskt vis i samband med beslut som rör barn. 

I myndighetsutövande verksamheter tillämpas dock 

bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals. 

På det stora hela saknas ett barnrättsperspektiv i 

samband med beslut. Barnets rättigheter belyses i 

en av de granskade nämndernas tjänsteskrivelser. 

Två nämnder har tagit fram egna rutiner för arbetet 

med barnets rättigheter. 

Hur beaktas barnrättsperspektivet och 

barnkonventionen i centrala styr-

dokument? 

Barnrättsperspektivet saknas i stort i centrala 

styrdokument. Varken kommunstyrelse eller 

nämnder har tagit fram något styrdokument kopplat 

till arbetet med barnkonventionen. 

Styrning avseende barn och ungas levnadsvillkor 

och livssituation återfinns inom ramen för arbetet 

med kommunfullmäktiges mål, det ungdomspolitiska 

programmet och dokumentet Ett socialt hållbart 

Borås. 

Finns ändamålsenlig styrning inom 

området som säkerställer följsamhet 

mot lagstiftningens krav? 

Nej, på det stora hela saknas styrning kopplat till 

barnkonventionen i staden. Det saknas politiska 

beslut om hur arbetet med barnkonventionen ska 

bedrivas. 
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Finns former för dialog och inflytande 

för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

Ja, i viss utsträckning. De verksamheter som möter 

barn inom ramen för sin grundverksamhet har forum 

för att låta barn komma till tals; dels i myndighets-

utövning, dels genom enkäter, elevråd och liknande. 

Exempel finns på hur politiker fört dialog med barn 

och unga. Granskningen visar dock att det saknas en 

systematik för hur de verksamheter som inte möter 

barn ska föra en sådan dialog. 

Genomförs tillräckliga analyser med 

utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som 

direkt eller indirekt berör barn och 

ungdomar? 

Nej. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalys i samband med politiska 

beslut. Det finns brister i genomförandet och 

dokumentationen av barnkonsekvensanalyser och 

bedömning av barnets bästa. Barnkonsekvens-

analyser genomförs inom ett fåtal nämnders 

verksamhetsområden, men detta sker i regel utan 

att dokumenteras. 

Har Borås Stad genomfört 

kompetenshöjande insatser till 

förtroendevalda och tjänstepersoner 

som avser barnkonventionen, 

barnrättsperspektivet och dess 

tillämpning? 

Till viss del. Kompetenshöjande insatser har 

genomförts riktat till både förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Utbildningsinsatser har erbjudits 

gentemot förtroendevalda i staden, men det 

framgår inte hur många som deltagit. I intervjuer 

efterlyses löpande diskussioner om tillämpning av 

barnkonventionen i verksamheten. 

Hur följer Kommunstyrelsen och 

berörda nämnder utvecklingen av barn 

och ungdomars livsvillkor och 

livssituation? 

Barn och ungas livsvillkor och livssituation följs 

genom arbete med den av kommunfullmäktige 

beslutade målbilden Vi tar ansvar för barn och unga. 

Uppföljning sker också genom stadens välfärds-

bokslut. 

Hur utvärderas och bedrivs uppsikt 

gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt en tillräcklig 

uppsikt över nämndernas arbete med 

barnkonventionen. På det stora hela saknas 

styrning, ledning och uppföljning av stadens och 

nämndernas arbete med barnkonventionen. 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon 

struktur för utvärdering av stadens arbete med 

barnkonventionen. 
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5.1.2. Bedömningar avseende myndighetsutövning 

Revisionsfrågor Bedömning 

Hur säkerställs följsamhet till barn-

konventionens grundprinciper när det 

gäller utredning och beslut som avser 

enskilda barn och ungdomar under 18 

år? 

Granskade nämnder har delvis säkerställt följsamhet 

till barnkonventionens grundprinciper genom 

tillämpning av övrig gällande lagstiftning 

(socialtjänstlagen, LSS och skollagen). Nämnderna 

saknar däremot styrning som omfattar 

barnkonventionen som helhet. 

Hur säkerställs att barnkonventionen 

tillämpas i arbetsprocesser, utredning, 

beslutsfattande och uppföljning när det 

gäller dessa beslut? 

Granskade nämnder har delvis säkerställt att 

barnkonventionen tillämpas i arbetsprocesser, 

utredning, beslutsfattande och uppföljning. 

De myndighetsutövande verksamheterna har rutiner 

och mallar för hur delar av barnkonventionen ska 

tillämpas i arbets- och beslutsprocesser. 

Hur tillämpas och följs bestämmelserna 

om barnets bästa, att barnet ska få 

relevant information och ges möjlighet 

att framföra sina åsikter i dessa beslut? 

I huvudsak genom tillämpning av den för verksam-

heten ordinarie gällande lagstiftningen. I rutiner 

återfinns hänvisningar till barnets bästa, information 

och möjlighet att framföra åsikter. Det finns 

utvecklingsområden avseende dokumentation, 

uppföljning och synliggörandet av barnets bästa för 

samtliga tre nämnder. 

Har tjänstepersoner i berörda 

förvaltningar tillräckligt stöd för att 

systematiskt tillämpa barnkonventionen 

i arbets- och beslutsprocesser? 

Tjänstepersoner har i viss uträckning tillräckligt stöd 

i arbetet med implementering av barnkonventionen. 

Enligt uppgift har medarbetare och chefer erbjudits 

utbildningar kopplat till barnkonventionen. Rutiner 

och mallar utgör stöd för arbetet. 

Hur följs arbetet med barnkonventionen 

i dessa avseenden upp på förvaltnings-

övergripande nivå? 

Det saknas uppföljning och återrapportering av 

arbetet med barnkonventionen i myndighets-

utövning. Undantaget är en enhet inom individ- och 

familjeomsorgsnämnden. 

Hur återrapporteras detta arbete till 

nämnden? 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp 

hur myndighetsutövningen tillämpar 

barnkonventionen inom delar av verksamheten. 

Övriga nämnder tar inte del av någon systematisk 

uppföljning av hur barnkonventionen tillämpas i 

myndighetsutövningen. 
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5.2.Slutsatser och rekommendationer 

Granskningens syfte har varit att bedöma om Kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 

åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är 

ändamålsenligt. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och 

grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelse och granskade nämnder inte 

säkerställt detta. 

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare 

har inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i 

tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Därtill 

saknas systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som 

berör barn på ett direkt eller indirekt vis. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalyser i samband med politiska beslut. Barnkonsekvensanalyser 

genomförs inom ett fåtal nämnders verksamhetsområden, men detta sker i regel utan att 

dokumenteras. 

Vidare finns det utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser riktat till 

såväl nämnd som förvaltning. På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och nämnders 

arbete med barnkonventionen och kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 

Inom ramen för myndighetsutövning gentemot barn sker arbetet med barnkonventionen i 

huvudsak genom den för verksamheten ordinarie gällande lagstiftningen, där delar av 

barnkonventionen finns införlivad. Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat till såväl 

styrning, uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens följsamhet till barn-

konventionen. 

Utifrån genomförd granskning lämnas nedan rekommendationer till Kommunstyrelsen och 

till granskade nämnder. 

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga av 

stadens verksamheter. 

► Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med efterlevnad 

av barnkonventionen. 

Vi rekommenderar övriga granskade nämnder att: 

► Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom att 

säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

► Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 
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Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån granskningen avseende 

myndighetsutövning inom grundskolenämnden, sociala omsorgsnämnden och individ- och 

familjeomsorgsnämnden. 

Vi rekommenderar grundskolenämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighets-

utövningen. 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens 

efterlevnad till barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga 

beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar sociala omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad 

inom myndighetsutövningen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar individ- och familjeomsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av att samtliga delar inom 

myndighetsutövningen efterlever barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

Göteborg den 28 februari 2022 

Linnéa Johansson Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Biträdande projektledare 

Ernst & Young AB 

Maria Carlsrud Felander Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Projektledare Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Källförteckning 

Intervjuer 

Vi har genomfört intervjuer med drygt 50 medarbetare och chefer inom nedan förvaltningar, 

inklusive gruppintervjuer avseende myndighetsutövning. 

 Arbetslivsförvaltningen, 22-01-26 och 22-02-01 

 Förskoleförvaltningen, 21-11-19 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 21-12-02 

 Grundskoleförvaltningen, 21-11-23 och 21-11-25 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 21-12-07 

 Individ och familjeomsorgsförvaltningen, 21-11-23, 21-12-02 och 21-12-06 

 Stadsledningskontoret, 21-11-30 

 Kulturförvaltningen, 21-11-29 

 Lokalförsörjningsförvaltningen, 21-11-22 

 Miljö- och konsumentförvaltningen, 21-12-02 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, 21-11-29 

 Social omsorgsförvaltningen, 21-11-25 

 Serviceförvaltningen, 21-12-02 

 Tekniska förvaltningen, 21-11-30 

 Överförmyndarnämndens förvaltning, 21-11-19 
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Dokumentation per nämnd 

 Arbetslivsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020, Arbetslivsnämnden, 2020 

o Tertial 2 2021, Arbetslivsnämnden 

o Budget 2021:2, Arbetslivsnämnden 

o Årsredovisning 2020, Arbetslivsnämnden 

o Barnrättsperspektiv – Checklista, Arbetslivsförvaltningen, Verksamhetsområde 

1, Försörjningsenheten, 2020-02-13 

o Verksamhetsplan (Arbetslivsnämnden),2022-01-21 

o Barnrättsperspektiv – rutin, Arbetslivsförvaltningen, Verksamhetsområde 1, 

Försörjningsenheten, 2019-03-20 

o Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner, Arbetslivsnämnden, 

2021-11-23 

 Förskolenämnden 

o Budget 2021:2, Förskolenämnden 

o Verksamhetsplan 2021-2022, Förskoleförvaltningen, 2021-03-23 

o Årsredovisning 2020, Förskolenämnden 

o Tertial 1 2021, Förskolenämnden 

o Tertial 2 2021, Förskolenämnden 

o Budget Borås Stad 2020 

o Visionen om framtidens Borås, Stadsledningskansliet, 2021-09 

o Bilaga 2 – Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, 

Förskoleförvaltningen, 2020-03-25 

o Rutin för arbete med barns rättigheter och prövning av barnets bästa, 

Förskoleförvaltningen, 2021-04-15 

o Bilaga 1 – Barnrättschecklista, Förskoleförvaltningen, 2020-04-23 

o Barnrättsveckan Borås 2019, 2019-11-20 

o Grundutbildning i barnkonventionen, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020 

o Handledarutbildning Barnkonventionen i verksamhet och beslutsfattande 

o Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?, Barnombudsmannen, 2020-10-23 

o Barnkonsekvensanalys, Borås stad, 2020-01-28 

o Barnrättschecklista - budget, Borås stad, 2020-08-20 

o Barnrättschecklista – intern kontroll, Borås stad, 2020-08-20 

o Hantering vid myndighetsutövning 

o Beskrivning av barns delaktighet 

o Månadsrapport juni 2021, Förskolenämnden, 2021-08-23 

o Senarelagt öppnande av Hagkällans förskola, Förskolenämnden, 2021-03-25 

 Fritids- och folkhälsonämnden 

o Budget 2021:2, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Årsredovisning 2020, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Tertial 2 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Tertial 1 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 
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o Överenskommelsen, Borås stad, Social Ekonomi Sjuhärad, Föreningsrådet Borås, 

Studieförbunden i Borås & Svenska kyrkan Borås 

o Borås Stads Program för föräldraskapsstöd, Kommunfullmäktige, 2021-04-29 

o Borås Stads Program för Öppen ungdomsverksamhet, Fritids- och 

folkhälsonämnden, 2018-11-05 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23 

o Visionen om framtidens Borås, Kommunfullmäktige, 2021-09-23 

o Information om webbutbildningar i barnkonventionen, Borås stad 

o FN:s konvention om Barnets rättigheter, Borås stad 

o Barnrätt- vårt arbetssätt! Introduktion feriearbete i Öppen Ungdomsverksamhet, 

En kommun fri från våld 

o Barnrätt, En kommun fri från våld 

o FoF Medarbetarutbildning, Borås stad 

o Risk och konsekvensanalys med anledning av pandemin- ur ett 

barnrättsperspektiv och hälsosamt åldrande, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

2020-04-08 

o Feriearbete 2020 – risk och konsekvensanalys, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, 2020-03-30 

o Lupp-2017 återrapportering 1,5 år, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-03-23 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Kommunstyrelsen, 2021 

o Utdrag från Loggboken där vi kan läsa om hur vi jobbat med att fånga upp 

barn/ungas tankar om verksamheten., 2020-03-11 

o ”Fokus barn och unga – Borås” Nätverksgrupper barn och unga: riktlinjer och 
checklista 191104, Borås stad, 2019-11-04 

o Rättighetsanalys – Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås, Borås 

stad 

o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås stad, 2020-

03-25 

o Barnrättschecklista, Borås stad, 2020-03-25 

o Sammanställning dokument, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 2021-11-16 

o Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

2021-05-11 

 Grundskolenämnden 

o Budget 2021, Grundskolenämnden 

o Budget 2021:2, Grundskolenämnden 

o Intern kontrollplan 2021, Grundskolenämnden 

o Riskanalys 2021, Grundskolenämnden 

o Årsredovisning 2020, Grundskolenämnden 

o Uppföljning Intern kontroll 2020, Grundskolenämnden 

o Tertial 2 2021, Grundskolenämnden 

o Tertial 1 2021, Grundskolenämnden 

o Fritidshem 2020 – Kvalitetsrapport om Fritidshem i Borås stad, 

Grundskolenämnden, 2020-12-15 
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o Jämförelse av nationella resultat 2020 – Kvalitetsrapport för Borås Stads resultat 

jämfört med nationella resultat, Grundskolenämnden, 2021-03-23 

o Undervisning och resultat 2021 – Kvalitetsrapport om grundskolan och 

grundsärskolan i Borås Stad, Grundskolenämnden, 2021-10-27 

o Värdegrund 2021 – Kvalitetsrapport för arbetet med värdegrundsfrågor i 

Grundskoleförvaltningen, Grundskolenämnden, 2021-06-15 

o Barnkonsekvensanalyser – Ett verktyg att använda när Barnkonventionen har 

blivit svensk lag, Borås stad, 2020-04-21 

o Barnkonsekvensanalyser – Ett verktyg att använda när Barnkonventionen har 

blivit svensk lag, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-17 

o Tillämpning av Barnkonventionen som svensk lag i Grundskoleförvaltningen – 
diskussionsunderlag, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-23 

o Seminarium om barnrätt, Barnkonventionsutredningen & JP Infonet, 2020-12-

02 

o Fritidsråd eller annat formaliserat inflytandeforum 

o Nyanställd Introduktion Checklista 

o Introduktion från intranätet, Borås stad 

o Din rätt, Stadsledningskansliet Kvalitet och utveckling, 2021-12-09 

o Behov och analys av särskilt stöd 

o Beslut inte utarbeta åtgärdsprogram 

o Beslut om anpassad studiegång 

o Beslut om att avsluta åtgärdsprogram 

o Beslut om åtgärdsprogram särskilt stöd 

o Bilaga 1 – dokumentation vid samtal med elev och vårdnadshavare, Borås stad 

o Bilaga 2 – Stödmaterial – elevhälsopersonalens intervjuguide, Borås stad 

o Länk till processkartor i Canea 

o Definitioner av giltig och ogiltig frånvaro, beviljad ledighet och ansvarsfördelning 

vid elevfrånvaro i Grundskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, 2020-05-

19 

o Främja närvaro och förebygga frånvaro i grund- och grundsärskola samt i 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-15 

o Rutin föreläggande om vite när skolplikten inte är uppfylld, 

Grundskoleförvaltningen, 2020-10-19 

o Rutin handläggning av anmälan till hemkommun gällande frånvaro, 

Grundskoleförvaltningen, 2021-11-08 

o Rutin vid registrering i Dexter, Grundskoleförvaltningen, 2020-05-19 

o Uppföljning 

o Utredning vid frånvaro enligt SL 7 kap 19a § 

o Utvärdering åtgärdsprogram 

o Vägledning vid genomförande av en frånvaroutredning enligt SL kap. 7 19a §, 

Grundskoleförvaltningen, 2021-11-11 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

o Budget 2021:1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2020-08-25 
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o Budget 2021:1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2020-12-15 

o Tilläggsbudget 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-03-09 

o Tilläggningsbudget nr 2 2021 och fördelning av central buffert, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-06-15 

o Årsredovisning 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-02-23 

o Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2 år 2021, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-09-21 

o Kvalitetsrapport läsåret 2019/2020 inklusive utvärdering fjärr- och 

distansutbildning, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-12-15 

o Bildningsstaden Borås, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2015-12-15 

o Initiativärende – Minskad psykisk ohälsa för elever, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-02-23 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-

02-25 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-

08-25 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

03-30 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

04-27 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

09-21 

o Förlängning av handlingsplan psykisk ohälsa i Västra Götaland 2018-2022, 

Kommunstyrelsen, 2021-06-07 

o Borås Stads Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan, 

Grundskolenämnden & Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2018-11-27 

o Psykisk hälsa - en nuläges- och utvecklingsinriktad analys av det förebyggande, 

främjande samt åtgärdande elevhälsoarbetet inom gymnasiet i Borås stad., Borås 

stad, 2021-08-23 

 Individ och familjomsorgsnämnden 

o Familjehem Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Fritexter bou 13 och vh, 2021 

o Fritexter placerade barn, 2021 

o Hem för vård eller boende Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Stödboende Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Social barn och ungdomsvård – ungdomar 13+ Borås, Borås stad, SKR & 

Enkätfabriken, 2021 

o Social barn och ungdomsvård – vårdnadshavare Borås, Borås stad, SKR & 

Enkätfabriken, 2021 

o Dokumentation från individ- och familjeomsorgen, Borås stad, 2021-11-16 
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o Budget 2021:2 Individ—och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Budget 2021:2, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-12-15 

o Årsredovisning 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Tertial 1 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Tertial 2 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-03-23 

o Program för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2019, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2018-01-04 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2021, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-03-03 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2020, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-15 

o Enkät barn, Barnahus Älvsborg 

o Checklista för risk- och trygghetsbedömning gällande barn som kan ha upplevt 

våld av eller mot närstående, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Stödfrågor hembesök, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Barnsamtal i familjehemsutredningar, 2019-01-10 

o Barnsamtal vid uppdragssamtal 

o Instruktion IFO Bou Stöddokument HOME, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-05-20 

o Lathund – Omplacering, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-06-01 

o Anhörigstöd – rational 

o Rutin för Yxhammarmottagningens arbete med våld i nära relation, Borås Stad 

o Anmälan, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-14 

o Omedelbar skyddsbedömning, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-14 

o Genomföra och följa upp insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-09-

15 

o Följa upp inför nytt beslut, förlänga eller avsluta insats, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-09-15 

o Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-09-15 

o Rutin IFO VFE Rutiner för Avhysningar, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2021-01-15 

o Rutin IFO Farå Rutin för at upprätthålla barnperspektiv, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-10-15 

o Rutin IFO BSU Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-25 
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o Rutin IFO HVB Följa upp inför nytt beslut, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-30 

o Rutin IFO HVB Genomföra och följa upp insats, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2020-03-30 

o Rutin IFO HVB Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-30 

o Rutiner för uppmärksammande och bedömning av våld från närstående vid 

samarbetssamtal, snabbupplysningar samt utredning om vårdnad, boende och 

umgänge, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-07-27 

o Rutiner för LVU, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-05-11 

o Rutiner för familjevård, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-03-26 

o IFO Barn och ungas rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och unga 

som misstänks vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2020-10-27 

o Förhandsbedömning vid inkommen anmälan, 2019-03-14 

o Processkarta IFO Kärnprocess 

o Processkarta vårdnad boende ungänge 

o Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen, 2018-11 

o Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen, 2021-02 

o Informationsspecifikation för BBIC 3.4, Socialstyrelsen, 2020-11 

o Barnrättschecklista, Borås stad, 2020-03-25 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Borås Stad, 2021 

o Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 

Stad, 2020. Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020 

o Program mot hemlöshet i Borås Stad, Kommunfullmäktige, 2020-10-15 

o Nationell brukarundersökning IFO – Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

2019 

o Systematisk uppföljning BBIC 2020/2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2021-03-4 

o Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2021 Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Egenkontrollplan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2021 

o Sammanställning av egenkontroll BoU-barnets egen röst 2021, Barn och Unga 

Myndighet  & Barn och Unga Intern öppenvård 

o Rutin för introduktion av nyanställda, Barn och unga, Familjehemsenheten, 

2020-01-08 

o Introduktion av nyanställda, IFO Barn och unga myndighet, 2021-04-23 

o Introduktion för myndighetsutövning IFO Unga Vuxna/IFO Vuxen Borås Stad 

o Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 

Stad, 2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021 

o Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – Samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, VästKom & Västra 

Götalandsregionen, 2020-02-06 
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 Kommunstyrelsen 

o Budget 2021:2 Kommunstyrelsen 

o Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen 

o Tertial 2 2021 Kommunstyrelsen 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Elevombudets rapport år 2020 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23 

o Utbildning i BKA, 2020-02-25 

o Mall för Barnkonsekvensanalys- prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-03-

25 

o Rättighetsanalys- Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås, Borås stad 

o Utvidga demokratin för att inkludera unga! Delrapport Borås Stad, Borås stad, 

Youth 2030 Movement & Rädda Barnens Ungdomsförbund 

o UKU Unga Kommunutvecklare 2021, Borås Stad & brygghuset 

o Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Kommunstyrelsen, 2018-

06-04 

o Lupp – Redovisning av nämndernas åtgärder, Kommunstyrelsen, 2019-01-10 

o Lupp-2017 återrapportering 1;5 år, Kommunstyrelsen, 2020-08-24 

o LUPP-Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Kommunstyrelsen, 2018-06-

04 

o Handlingsplan Socialt hållbart Borås 2021-2024, Borås Stad 

o Målbild Socialt hållbart Borås 2021-2024, Borås Stad 

o Målbilder Socialt hållbart Borås – Kommunstyrelsens beslut:, Kommunstyrelsen, 

2021-11-22 

o Barnrätt på intranätet Borås Stad – Bilder och exempel 

o Svar på motion av Anders Österberg (S), Helén Eliasson (S), Lena Palmén (S), 

Malin Carlsson (S) och Yvonne Persson (S); Barn-konsekvensanalyser, 

Kommunfullmäktige, 2011-08-18 

o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-

03-25 

o Grundutbildning Barnkonventionen, Borås Stad 

o Kartläggning samverkansstrukturer kring barn och unga, 2021-02-26 

o Rättighetsanalys– Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås (mall), 

Borås Stad 

o Rättighetsanalys – Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås 

(presentation), Borås Stad 

 Kulturnämnden 

o Borås Stads Kulturprogram – Kultur för alla 2020-2023 med framåtblick, 

Kulturnämnden, 2020-06-08 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Borås Stads Skolbiblioteksprogram, Kulturnämnden, 2021-04-19 

o Svar på motion: Menssäkra Borås, Kulturnämnden, 2021-06-07 

o Tertial 2 2021 Kulturnämnden, Kulturnämnden 

o Verksamhetsplan Borås Konstmuseum 2021, Kulturförvaltningen, 2020-10-26 
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o Verksamhetsplan 2021 De kulturhistoriska museerna – Textilmuseet och Borås 

museum 

o Verksamhetsplan Stadsteatern 

o Information gällande Barnkonventionen, Borås stad, 2019-11-20 

 Lokalförsörjningsnämnden 

o Budget 2021:2 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Årsredovisning 2020 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Tertial 1 2021 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Tertial 2 2021 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23 

o Borås Stads riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola, 

Förskolenämnden, 2018-11-29 

o Borås Stads Riktlinjer för ny- och ombyggnation av grundskolor, 

Grundskolenämnden, 2019-06-13 

o Rutin, Byggavdelningen, 2021-09-10 

o Besök av Mänskliga rättighetsstrateg Emma Lingefelt och Ulrik Nilsson, 

Lokalförsörjningsnämnden, 2021-09-21 

o Barnrättschecklista Kristinegården, Borås Stad, 2020-08-20 

o Egenkontroll – Förstudie, Lokalförsörjningsförvaltningen, 2021 

o Barns rättigheter, Borås Stads intranät 

o Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner, Stadsledningskansliet, 

2021-08-30 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Borås Stad, 2021 

o Tillgängliga och användbara miljöer – Riktlinjer och standarder för fysisk 

tillgänglighet, Västra Götalandsregionen, 2018 

o Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets 

rättigheter, Regeringskansliet, 2019-10 

 Miljö- och konsumentnämnden 

o Budget 2021:2 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Årsredovisning 2020 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och 

konsumentnämnden 

o Tertial 1 2021 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Tertial 2 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Revisionsrapport, Miljödiplom Svensk Miljöbas, 2021-06-04 

o Miljöhandbok Miljöförvaltningen Borås Stad 2021, Miljöförvaltningen, 2021-05-

24 

o Uppföljning intern kontroll - 2020 (Miljö- och konsumentnämnden), Miljö- och 

konsumentnämnden 

o Barnkonsekvensanalys, checklista 

o Utbildning 2011 Barnkonsekvensanalys 

o Barnkonventionen, Stadskansliet Kvalitet och Utveckling, 2011 
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o Tjänsteskrivelse, Miljö- och konsumentnämnden 

o Lupp- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Miljö- och 

konsumentnämnden, 2018-11-27 

o Redovisning åtgärder Ungdomspolitisk plan, 2017 Miljöförvaltningen, 2017 

o Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020–2023, Miljö- och 

konsumentnämnden, 2019-10-08 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Miljö- och konsumentnämnden, 2014-

08-22 

o Miljöstrategiska avdelningen Miljöförvaltningen Borås Stad – barn och 

ungdomsperspektiv, 2021-11-18 

o Rutin: Hantering av inkomna ärenden vid kö, Miljö- och konsumentnämnden, 

2021-05-04 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

o Budget 2021:2 Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-12-17 

o Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-02-24 

o Tertial 1 2021 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-05-27 

o Tertial 2 2021 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-16 

o Borås Stads Miljömål, Kommunfullmäktige, 2018-02-22 

o Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, Borås Stad, Borås 

stad, 2019-10-14 

o Mall-5860 Planbeskrivningsmall (alla skeden) 

o Planbeskedsberedning/Markanvisningsberedning instruktion 

o Kommunikation detaljplaner, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-21 

 Social omsorgsnämnden 

o Borås Stads Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle, 

Kommunfullmäktige 

o Borås Stads Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle, 

Kommunfullmäktige, 2018 

o Beslut – Tillsyn Brotorp, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-12 

o Våga fråga – Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

Arbetslivsförvaltningen & Centrum för kunskap och säkerhet 

o Beslut – Tillsyn Brotorp återredovisning, Sociala omsorgsnämnden, 2021-09-06 

o Beslut – Tillsyn av Brotorp, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-17 

o Slutrapport av händelseanalys på Brotorpsvägen 3, 2021-03-15 

o Barnkonsekvensanalys, Sociala omsorgsnämnden, 2021-04-26 

o Följebrev till brukare vid beslut om korttidstillsyn, Sociala omsorgsnämnden 

o Frågor för utredning om korttidsvistelse enligt 9 § 6 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2020-11-13 

o Säkerställa att ansökan är giltig, Sociala omsorgsförvaltningen, 2021-02-25 

o Planera och genomföra möte med brukare, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-

12-10 

o Bedöma personkretstillhörigheter enligt 1 § LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 

2021-02-25 
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o Sammanställa beslutsunderlag som gäller insats enligt LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2018-06-28 

o Bedöma rätten till insats LSS – goda levnadsvillkor, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2019-08-12 

o Bedöma behov av korttidsvistelse enligt 9 § 6 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2020-11-27 

o Bedöma behov av korttidstillsyn enligt 9 § 7 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2021-06-21 

o Följa upp insatser LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 2019-08-15 

o Kommunicera beslutsunderlagen, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-01-30 

o Skicka beställning om insatser enligt LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-

11-27 

o Avsluta insats och ärende, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-12-07 

o Följebrev till brukare vid beslut om korttidsvistelse, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2021-04-16 

o Frågor för utredning om korttidstillsyn enligt 9 § 7 p LSS 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Sociala omsorgsförvaltningen 2020 

o Beslut – anmälan enligt lex Sarah, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-09 

o Verksamhetsgranskning på bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

enligt LSS, Brotorpsgatan 3, Sociala omsorgsnämnden, 2021-04-12 

o Tertial 2 2021 Sociala omsorgsnämnden 

o Budget 2021:2 Sociala omsorgsnämnden 

o Handledarutbildning Barnkonventionen, En kommun fri från våld 

o Inflytandetrappan- inflytande på olika nivåer 

o Information om Barnkonsekvensanalys, LSS-handläggarna 

o Handlingsplan för nyanställdas introduktion, SOF Funktionsverksamheten, 2018-

12 

o Redovisning till IVO gällande beslut Dnr 3.5.1-09431/2021-10, Sociala 

omsorgsnämnden, 2021-07-07 

o Årsredovisning 2020 Sociala omsorgsnämnden 

o Åtgärder Brotorp, 2021 

 Service nämnden 

o Budget 2021:2 Servicenämnden, Servicenämnden, 2020-12-17 

o Tertial 2 2021 Servicenämnden, Servicenämnden, 2021-09-22 

o Reglemente för Servicenämnden, Kommunfullmäktige, 2019-06-19 

 Tekniska nämnden 

o Budget 2021:2 Tekniska nämnden 

o Årsredovisning 2020 Tekniska nämnden 

o Tertial 2 2021 Tekniska nämnden 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23 

o Visionen om framtidens Borås, Kommunfullmäktige, 2021-09-23 

o Intranätet Barnkonsekvensanalys och Barnrättschecklista 
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o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-

03-25 

o Barnrättschecklista, Borås Stad, 2020-03-25 

o Intranätet- Artikel 2 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 3 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 6 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 12 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 42 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Barnkonventionen som lag 

o Intranätet- Barns rättigheter 

o Intranätet- Kunskapshöjning 

o Reglemente för Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige, 2021-03-18 

 Överförmyndarnämnden 

o Budget 2021:2 Överförmyndarnämnden 

o Tertial 1 2021 Överförmyndarnämnden 

o Tertial 2 2021 Överförmyndarnämnden 
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Bilaga 2. Förteckning av utbildningsinsatser 
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av ett informationsblad med rubriken 

”information om webbutbildningar i barnkonventionen – Borås stads utbildningar i 

barnkonventionen”. I informationsbladet lämnas information om aktuella utbildningar. 

 Barnkonventionens grunder: Stadsledningskansliet har tagit fram en anpassad 

webbutbildning för medarbetare i barns rättigheter. Utbildningen bygger på SKR:s 

och Västra Götalandsregionens webbutbildning men en anpassning har gjorts till 

Borås Stads verksamhet. I utbildningen ingår barnkonventionens grundläggande 

artiklar, hur rättigheterna kan tillämpas samt dialogmaterial med vardagliga exempel 

som medarbetare i en kommun kan stöta på. Utbildningen är framtagen av 

ungdomsstrategen, som också finns som stöd i frågorna för Borås Stads räkning. 

 Utbildning i rättighetsanalys för förtroendevalda och handläggare: För att 

säkerställa att beslut inte kränker de mänskliga rättigheterna har Borås Stad tagit 

fram en rättighetsanalys vid ärendehantering. Utbildningen riktar sig till 

beslutsfattare och handlar om hur man säkerställer de sociala perspektiven inför 

beslut, däribland barnperspektivet. Förtroendevalda och handläggare erbjöds att 

delta i workshop i syfte att lära sig att använda rättighetsanalysen. 

 Barnkonventionens grunder - Västra Götalandsregionens utbildning: En 

webbutbildning som består av sju delar med olika fokus, bland annat 

barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna 

kan tillämpas. Utbildningen är framtagen av SKR och Västra Götalandsregionen. 

Utbildningen lämpar sig för alla som arbetar med barnrättsfrågor i kommuner. 

 Barnombudsmannens utbildning kring barnkonventionen: Barnombudsmannen har 

tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om 

barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till de som arbetar med att 

genomföra barnkonventionen i bland annat kommuner. 

På Borås stads intranät finns information om följande utbildningar: 

 Webbaserad utbildning i barnkonventionen: I materialet framgår det att det för 

tillfället erbjuds en webbutbildning istället för de fysiska utbildningar som funnits 

tidigare. 

 Webbaserad kurs om hållbart barnrättsarbete: Myndigheten för delaktighet (MDF) 

har tagit fram en webbkurs om hållbart barnrättsarbete för att inkludera fler. 
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Bilaga 3. Sammanställda iakttagelser per revisionsfråga per nämnd 

 Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen och berörda nämnder genomfört med anledning 

av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Ingen stadenövergripande policy eller 

liknande. Eftersom det rör sig om 

lagstiftning anses ingen ytterligare 

styrning från staden centralt behövas. 

• Information om BK på intranät. 

• Förslag för barnkonsekvensanalys (BKA) 

framtagen av SLK. 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL. 

• Handledarutbildning om BKA erbjuden 

till stadens förvaltningar. 

• E-learning/utbildningsplattform om BK 

på intranätet. 

• Arrangerat möten med statsjuristen där 

förvaltningar bjudits in att ställa frågor 

maa barnkonventionen (BK). 

Arbetslivsnämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Reviderat stödmaterial såsom rutiner. 

Förskolenämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomgång av verksamhet utifrån BK 

som resulterade i slutsats att befintligt 

systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är 

tillräckligt. 

• Har checklistor och BKA. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Barnrättsfrågorna anses vara en del av 

nämndens grunduppdrag tillika 

styrning. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Grundskolenämnden • Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Barnrättsfrågorna anses vara en del av 

nämndens grunduppdrag tillika 

styrning. 

• Ordinarie arbetssätt/styrning anses vara 

tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 

• Ändrat rutiner avseende elevers 

övergångar mellan skolor för att säkra 

BK. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Kulturnämnden 
• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Påbörjat visst arbete inom bibliotek och 

kulturskolan för att implementera BK. 

Lokalförsörjningsnämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Barnperspektivet anses omhändertas i 

befintlig verksamhet/styrning samt 

genom beställande nämnders 

kravspecifikationer. 
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• Förvaltningen uppges ha arbetat med 

barnrättsfrågor innan BK blev lag och 

har inte vidtagit några åtgärder iom 

ikraftträdandet. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder 

ikraftträdandet. 

maa • I tjänsteskrivelser till nämnd finns rubrik 

om social dimension under vilken 

barnrättsperspektivet bör analyseras. 

• Inte genomfört utbildningsinsatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• Inga politiska beslut/åtgärder 

ikraftträdandet. 

maa • Genomfört utbildningsinsatser. 

• Bjudit in tjänsteperson från SLK till APT 

för information om BK. 

Social omsorgsnämnden • Inga politiska beslut/åtgärder 

ikraftträdandet. 

maa • Genomfört utbildningsinsatser. 

Servicenämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder 

ikraftträdandet. 

maa • HR-funktion har genomgått 

utbildningsinsatser om BK. 

• Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare. 

Tekniska nämnden 
• Inga politiska beslut/åtgärder 

ikraftträdandet. 

maa • Genomfört utbildningsinsatser. 

• Viss information om samverkansmöten 

om BK. 

Överförmyndarnämnden • Inga politiska beslut/åtgärder 

ikraftträdandet. 

maa • Genomfört utbildningsinsatser. 

 Hur beaktas barnrättsperspektivet och barnkonventionen i centrala styrdokument? 

 Finns ändamålsenlig styrning inom området som säkerställer följsamhet mot 

lagstiftningens krav? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Målbilden Socialt hållbart Borås har ett 

delmål om ”en god start i livet och 
goda uppväxtvillkor” omfattar tidiga 
insatser i barns liv. Effektmål för 

målområdet finns. BK eller barnrätt 

omnämns däremot inte explicit i 

Socialt hållbart Borås. 

• Ungdomspolitiskt program för 

barn/unga i åldrarna 13-25 år. 

• Ingen motsvarande styrning/program 

för barn under 12 år. 

• I stadens budget för 2021 framgår att 

arbetet med att stärka barn och ungas 

rättigheter fortsätter genom att BKA 

och checklista fortsätts att 

implementeras och spridas. 

• I budget framgår också att Lupp-

resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) 2020 kommer att 

spridas till berörda nämnder, 

förvaltningar och civilsamhällets 

• Information på intranät om BK. 

• Förslag för barnkonsekvensanalys 

(BKA) framtagen av SLK. 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL. 

• Tjänstepersoner efterfrågar större 

central ledning och stöd mot en staden-

gemensam målbild för BK, även om barn 

och ungas rättigheter och livsvillkor 

återfinns inom delmålet om ”en god 

start i livet och goda uppväxtvillkor” i ett 

Socialt hållbart Borås. 

• Tjänstepersoner upplever svårigheter i 

att få legitimitet i sina uppdrag 

avseende barnrättsrelaterade frågor då 

det saknas politisk styrning avseende BK 

i staden. 

• Tjänstepersoner pekar på utvecklings-

möjligheter vad gäller möjlighet till att 

bidra i form av stöd (och inte 
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organisationer för att öka kunskap om nödvändigtvis styrning) till syster-

ungas livsvillkor. Nya handlingsplaner förvaltningarna. 

för Lupp kommer även att upprättas. • Tjänstepersoner lyfter även tid som en 

• I budget framgår även att stadens knapp resurs för att kunna 

upphandling ska omfatta BK. vidareutveckla arbetet med BK. 

• I KS årsredovisning för 2021 framgår • Det finns inga obligatoriska kontroll-

att stadens organisation behöver punkter vad gäller beaktande av BK eller 

fortsatt stöd i att utveckla MR-arbete barnets bästa i staden. 

där det barnrättsliga arbetet ingår. • Erbjudna utbildningsinsatser ses som ett 

första steg i att medvetandegöra 

stadens nämnder och förvaltningar om 

BK. 

Arbetslivsnämnden 

• Inga iakttagelser. • Enhetsspecifika rutiner; exempelvis 

tillämpning av barnrättsperspektiv inom 

försörjningsstöd och samverkan med 

skola. 

Förskolenämnden 

• Av rutin framgår att beslut av 

Förskolenämnden kan beröra barn i 

förskolan direkt eller indirekt. I dessa 

ärenden ska barnets bästa alltid 

beaktas och dokumenteras. 

• Genomgång av verksamhet utifrån BK 

som resulterade i slutsats att befintligt 

systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är 

tillräckligt. 

• BKA ska användas vid större 

utredningar eller myndighetsbeslut som 

direkt eller indirekt rör barn. 

• Rutin för barns rättigheter och barns 

bästa med utgångspunkt från BK, 

stadens BKA och barnrättschecklista. 

• Tjänstepersoner efterfrågar mer 

centralt stöd i hur staden ska säkerställa 

ändamålsenlig styrning för BK som 

helhet. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

• Nämnden beslutar om stadens 

Välfärdsbokslut, som därefter går till 

KS och KF. 

• Nämnden ansvarar för att revidera 

KF:s program för föräldraskapsstöd 

som ska främja barns rättigheter 

utifrån barnkonventionen och 

program för öppen 

ungdomsverksamhet. 

• KF:s program för föräldraskapsstöd som 

ska främja barns rättigheter utifrån 

barnkonventionen och program för 

öppen ungdomsverksamhet. 

• KF:s ungdomspolitiska program uppges 

vara ett viktigt styrdokument för 

förvaltningens verksamhet. KS ansvarar 

för uppföljning och revidering. 

• Välfärdsbokslutet uppges vara ett 

viktigt styrdokument för förvaltningen i 

sin planering och styrning av 

verksamheter gentemot barn och unga. 

Förvaltningen är ansvarig i staden för 

arbetet med välfärdsbokslutet. 

Grundskolenämnden 

• Inga iakttagelser. • Många rutiner kopplat till barn-

perspektivet i utredningsförfarandet. 

Exempel elevhälsopersonalens 

intervjuguide, rutin ansvarsfördelning 

vid elevfrånvaro, rutin för att främja 

närvaro och förebygga frånvaro. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

• Inga iakttagelser. • Ordinarie arbetssätt/styrning anses 

vara tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 
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• Ändrat rutiner avseende elevers 

övergångar mellan skolor för att säkra 

BK. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 

• Inga iakttagelser. • Många rutiner kopplat till 

barnperspektivet i 

utredningsförfarandet. Exempel 

barnsamtal vid utredning av familjehem, 

checklista våld mot eller av barn, 

grundbok i barns behov i centrum 

Arbetet utgår från Socialstyrelsens 

material Barns behov i centrum (BBIC). 

Kulturnämnden 

• Inga iakttagelser. • 

• 

• 

Påbörjat visst arbete inom bibliotek och 

kulturskolan för att implementera BK. 

Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Lokalförsörjningsnämnden 

• Inga iakttagelser. • 

• 

Barnrättsperspektivet är inskrivet i 

byggprocessen genom att det i 

egenkontroll för förstudie finns 

kontrollmoment avseende 

barnperspektivet. 

Övriga ansvariga verksamhetsnämnder 

som är beställare uppges vara ansvariga 

för att beakta barnrättsperspektivet. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

• Inga iakttagelser. • 

• 

I tjänsteskrivelser till nämnd finns rubrik 

om social dimension under vilken 

barnrättsperspektivet bör analyseras. 

Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

• Inga iakttagelser. • 

• 

Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Social omsorgsnämnden 

• Inga iakttagelser. • Inflytandetrappa, information om 

barnkonsekvensanalys i samband med 

LSS-ansökan, egen BKA, SOF- Frågor 

för utredning om korttidsvistelse/tillsyn 

LSS, SOF planera och genomföra möte 

med brukare, rutin för att bedöma 

behov av korttidsvistelse/tillsyn. 

Servicenämnden 

• Inga iakttagelser. • 

• 

• 

Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare. 

Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Tekniska nämnden • Inga iakttagelser. • Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 
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• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Överförmyndarnämnden 

• Inga iakttagelser. • 

• 

• 

Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

I vissa fall konflikt/oförenlighet mellan 

BK och andra lagar som styr 

myndighetsutövningen. 

 Hur beaktas barnkonventionen och barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• 

• 

• 

Målbilden Socialt hållbart Borås har ett 

delmål om ”en god start i livet och 
goda uppväxtvillkor” omfattar tidiga 
insatser i barns liv. Effektmål för 

målområdet finns. BK eller barnrätt 

omnämns däremot inte explicit i 

Socialt hållbart Borås. 

Ungdomspolitiskt program för 

barn/unga i åldrarna 13-25 år. 

Ingen motsvarande styrning/program 

för barn under 12 år. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Centralt placerad tjänsteperson 

(ungdomsstrateg) på SLK (tidigare FoF) 

Förslag för barnkonsekvensanalys 

(BKA) framtagen av SLK 

Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL 

Arbetsgrupper av tjänstemän på olika 

nivåer inom staden arbetar med 

delmålet om ”god start i livet och goda 
uppväxtvillkor” 

Lokala nätverk av tjänstepersoner som 

arbetar med barn och unga kopplat till 

olika geografiska områden 

Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Arbetslivsnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

Saknas kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Det finns enhetsspecifika rutiner; 

exempelvis tillämpning av 

barnrättsperspektiv inom 

försörjningsstöd och samverkan med 

skola 

Förskolenämnden 

• Av rutin framgår att beslut av 

Förskolenämnden kan beröra barn i 

förskolan direkt eller indirekt. I dessa 

ärenden ska barnets bästa alltid 

beaktas och dokumenteras. 

• 

• 

• 

• 

BKA ska användas vid större 

utredningar eller myndighetsbeslut som 

direkt eller indirekt rör barn. 

Rutin för arbete med barns rättigheter 

och prövning av barnets bästa 

framtagen i september 2020 utifrån 

stadens BKA och checklista. 

Verksamhetsutvecklare med ansvar för 

barns utveckling. 

Barnrättsperspektiv tas upp på 

förvaltningsledningens möten. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

• Program för föräldrastöd antaget av 

KF som nämnden ansvara för att 

revidera och följa upp. Programmet 

• Stadens välfärdsbokslut som utgår från 

Agenda 2030-målen ligger till grund för 

planering av verksamheten. Statistiskt 
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utgår från barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet. 

• 

• 

• 

• 

• 

underlag för målgruppen barn och unga 

presenteras för olika områden i 

bokslutet. 

Förvaltningen deltar i nätverksgrupper 

med andra systerförvaltningar i staden 

avseende barn och unga som syftar till 

att säkerställa trygghet och goda 

uppväxtvillkor för dessa målgrupper. 

Tjänstepersoner välkomnar de inrättade 

ungdomsstrategiska funktionerna på 

SLK. 

Saknar kontrollpunkt/mall i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet. 

Utvecklingsarbete för detta uppges 

pågå. 

Tjänstepersoner lyfter utmaningar i att 

kvalitetssäkra arbetet med BK inom 

förvaltningen. 

Tjänstepersoner efterfrågar mer 

centralt stöd och enhetlighet i hur Borås 

ska arbeta med BK. Detta i syfte att 

undvika att varje förvaltning ”uppfinner 

hjulet” själva. 

Grundskolenämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

• 

Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Delar av barnkonventionen är sedan 

tidigare del av skollagen 

Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

• 

• 

• 

• 

Ordinarie arbetssätt/styrning anses 

vara tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 

Samverkan med IFO uppges vara en 

viktig samarbetspartner vad gäller barn 

och unga. 

Förvaltningen deltar i nätverksgrupper 

med andra systerförvaltningar i staden 

avseende Socialt hållbart Borås. 

Ingen centralt utsedd tjänsteperson 

med ansvar för barnrättsfrågor 

eftersom det perspektivet uppges 

genomsyra hela verksamheten 

Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet, men detta 

uppges omhändertas ändå genom att 

elevperspektivet alltid beaktas. 

Tjänstepersoner efterlyser bättre 

samverkan med sjukvården, särskilt 

avseende psykisk ohälsa. 
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Individ och familj-
omsorgsnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

• 

• 

• 

Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Delar av barnkonventionen sedan 

tidigare införlivad i socialtjänstlagen och 

ingår därmed i befintliga i processer 

Arbetet utgår från Socialstyrelsens 

material Barns behov i centrum (BBIC) 

Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Har beslutat om ”Program för stärkt 
barn och ungdomsvård” samt 

tillhörande ”Handlingsplan” som 
inbegriper BK 

Kulturnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen, men en 

funktion med ansvar för målgruppen 

barn i förvaltningens kulturgrupp 

Lokalförsörjningsnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

• 

Barnrättsperspektivet är inskrivet i 

byggprocessen genom att det i 

egenkontroll för förstudie finns 

kontrollmoment avseende 

barnperspektivet. 

Tjänsteperson med ansvar för 

tillgänglighetsfrågor ansvara även för 

att stödja verksamheten och granska 

projekt i frågor kopplade till BK. Även 

förvaltningens 17 förvaltare har ansvar 

för BK-frågor i sina projekt. 

Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

I förvaltningens mall för tjänste-

skrivelse står det att myndigheter så 

långt som möjligt ska ha försäkrat sig 

om att barnets bästa kommer med och 

redovisas i beslutsprocessen. 

Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Social omsorgsnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Delar av barnkonventionen sedan 

tidigare införlivad i aktuell lagstiftning 

och ingår därmed i befintliga i processer 
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• 

• 

Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Servicenämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

• 

Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare 

Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Tekniska nämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Överförmyndarnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

 Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga iakttagelser • 

• 

• 

• 

”Unga kommunutvecklare” 
(feriepraktikanter) arbetar med en 

ungdomsfråga som förvaltningen vill få 

belyst av unga. 

Hackaton - politiker och unga träffas på 

skolgårdar och diskuterar frågor som 

unga önskar. 

Vissa remisser går ut till elevråd. 

Lupp-resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) används i för att öka 

kunskap om ungas livsvillkor. 

Arbetslivsnämnden 
• Inga iakttagelser • Har inga systematiska former för att 

inhämta barns åsikter 

Förskolenämnden 

• Inga iakttagelser 
• 

• 

• 

Ingår i läroplanen för förskolan att barn 

och unga ska ha inflytande över sin 

vardag: samlingar, möten, 

demokratiska forum (elevråd). 

Vissa förskolor arbetar med barns 

inflytande och delaktighet som särskilt 

utvecklingsområde i verksamheten 

Kvalitet och utveckling erbjuder särskild 

utbildning i barns delaktighet. 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

• 

Inom den öppna ungdomsverksamheten 

tillvaratas barns åsikter på ett 

systematiskt sätt genom olika metoder 

och verktyg. 

Enkätundersökningar görs nationellt 

inom paraplynätverket KEKS. 

Genomför ibland workshops inför 

förändringar och gruppsamtal med barn 

och unga i flera verksamheter, däribland 

fritidsgårdar. 

Grundskolenämnden 

• Inga iakttagelser • I enskilda samtal, i olika former av råd 

(exempelvis klassråd, barnråd, 

måltidsråd och motsvarande. Elevers 

åsikter inhämtas i förekommande fall 

även vid förslag om omorganisation. 

Enkäter genomförs regelbundet. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

• Nämnden får förvaltningens 

kvalitetsrapport årligen, i vilken alla 

rektorer gör kvalitetsbedömningar 

avseende verksamheten för barn och 

unga där utvecklingsområden fångas. 

• 

• 

• 

Utvecklingsplan för bildningsstaden 

Borås där eleven ska vara delaktig i och 

ha inflytande över sin inlärningsprocess. 

Planen gäller från 2015–2021. 

Barn hörs alltid inför myndighetsbeslut 

avseende placering i skola/avstämning 

från skola. 

Förvaltningen har forum i form av 

enkäter och elevråd som fångar 

elevernas åsikter 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 

• Inga iakttagelser • I patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse 2020 samt 

intervjuer redovisas olika sätt för barns 

inflytande, exempelvis app, 

Västernorrlandsmodellen (en kvalitativ 

intervjuform som syftar till att öka 

begriplighet, hanterbarhet och 

förutsägbarhet för barnet), deltagande i 

Socialstyrelsens projekt (systematisk 

uppföljning av BBiC-variablerna 2018). 

Det finns en struktur med uttag av data, 

analys och förbättringsarbete utifrån 

uppföljningen som genomförts under 

2020, upprättande av 

genomförandeplaner. 

Kulturnämnden 

• 

• 

Inget politiskt beslut på inhämtande av 

barns delaktighet och inflytande 

Politiskt beslut på att minst hälften av 

förvaltningens arbete ska riktas mot 

barn 

• 

• 

• 

• 

Inhämtar barns önskemål angående 

planerad barnkulturfestival. 

Elevkår på konstskolan 

Kulturprogrammet har fokus på barn 

och ungas delaktighet 

Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Lokalförsörjningsnämnden 
• Inga iakttagelser • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

• Inga iakttagelser • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

• Inga iakttagelser • 

• 

Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav. 

Har fört dialog med barn i samband med 

invigning av nyrenoverade lekplatser. 

Social omsorgsnämnden 

• Inga iakttagelser • Utgångspunkten är att prata med barnet 

i ärenden men vårdnadshavare måste ge 

samtycke. Årlig brukarenkät. Barn 

erbjuds delta i framtagandet av 

genomförandeplan 

Servicenämnden 
• • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Tekniska nämnden 

• • 

• 

Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Viss dialog med barn om deras syn på 

utformning av lekplats 

Överförmyndarnämnden 

• • 

• 

Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Vid beslut som rör ensamkommande 

barn och ärenden med grund i 

föräldrabalken. 

 Genomförs tillräckliga analyser med utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som direkt eller indirekt berör barn och ungdomar? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • BKA och tillhörande checklista för 

barnrättsperspektiv framtagen för 

staden centralt. 

• BKA håller på att inkorporeras i en 

övergripande rättighetsanalys som SLK 

tagit fram. 

• Inga krav på att nämnder/förvaltning 

ska använda BKA/Checklista. 

• Använder inte BKA i egna verksamheten 

Arbetslivsnämnden 
• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 

Förskolenämnden 

• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder BKA i verksamheten 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Anger att icke-dokumenterad analys för 

barn görs i gängse verksamhet, men inte 

genom en mall för BKA. 

Grundskolenämnden • Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Anger att analys för barn görs i gängse 

verksamhet, men inte genom en BKA. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 

• 

• 

Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 

Kulturnämnden 
• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Inget systematiskt användande av BKA i 

förvaltningen, men Kulturskolan uppges 

använda BKA i viss utsträckning 

Lokalförsörjningsnämnden 
• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA, men 

barnperspektivet beaktas i egenkontroll 

för förstudie i byggprocess 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA, men i 

förvaltningens mall för tjänsteskrivelse 

står det att myndigheter så långt som 

möjligt ska ha försäkrat sig om att 

barnets bästa kommer med och 

redovisas i beslutsprocessen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA 

Social omsorgsnämnden • Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 

Servicenämnden 
• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA 

Tekniska nämnden 
• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA 

Överförmyndarnämnden 
• Inget politiskt beslut på 

BKA/checklista ska användas. 

att • Använder inte BKA 

 Har Borås Stad genomfört kompetenshöjande insatser till förtroendevalda och 

tjänstepersoner som avser barnkonventionen, barnrättsperspektivet och dess 

tillämpning? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• 

• 

Grundutbildningen i BK uppges varit 

frivillig för medarbetare som ansåg sig 

behöva delta. 

Digital e-learningplattform för BK finns 

att tillgå på intranätet. 

Arbetslivsnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• 

• 

Har erbjudit utbildningar. 

Barnrättsperspektivet finns med som en 

punkt i introduktionsprogram för 

nyanställda. 

Förskolenämnden 

• Nämnden har erbjudits att gå 

utbildning avseende BK och vissa 

ledamöter uppges ha deltagit i denna 

utbildning. 

• Utbildningar och information har 

delgivits rektorerna avseende 

förvaltningens arbete med rutinen för 

barns bästa. 
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• Förvaltningen har informerat 

nämnden om arbetet med BKA och 

checklistan. 

• 

• 

Kompetensutveckling i BKA och hur 

beslut ska beredas med utgångspunkt 

från BKA. 

BK uppges vara ett prioriterat område 

och verksamheterna kan efterfråga 

(vidare)utbildning. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

• Nämnden har fått information om vilka 

utbildningar som finns och grund-

läggande information om vad BK 

innebär. 

• 

• 

Förvaltningen rekommenderar sina 

medarbetare att gå utbildningar kopplat 

till BK, bl.a. från Barnombudsmannen 

och VGR. 

Det uppges finnas mycket kompetens 

inom förvaltningen om BK sen innan BK 

blev lag. 

Grundskolenämnden • Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar till exempelvis 

rektorer. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Vissa medarbetare har fått vidare-

utbildning om BK från SLK. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

Kulturnämnden 
• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Några medarbetare på kulturskolan och 

biblioteket uppges gått utbildning om 

BK, men inte hela förvaltningen. 

Lokalförsörjningsnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Ansvarig medarbetare för 

tillgänglighetsfrågor har gått 

utbildningar på områden innan BK var 

lag för att säkra kompetens kring 

barnrättsperspektiv och 

tillgänglighetsperspektiv och stödja 

övriga berörda personer i förvaltningen. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Inga iakttagelser avseende utbildning till 

förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• 

• 

Utbildning om barnkonventionen 

erbjöds när BK blev lag. 

Oklart huruvida löpande utbildningar 

genomförs. 

Social omsorgsnämnden • Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

Servicenämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• HR-funktion uppges ha genomgått 

utbildningar kring BK. I övrigt inga 

förvaltningsövergripande 

utbildningstillfällen. 

Tekniska nämnden 

• Information till nämnden avseende BK. • 

• 

Några medarbetare som berörs av BK-

frågor har deltagit vid utbildningstillfälle 

om BK. 

I övrigt inga förvaltningsövergripande 

utbildningsinsatser. 

Överförmyndarnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• 

• 

Några handläggare har på eget initiativ 

deltagit i utbildning om BK. 

I övrigt inga förvaltningsövergripande 

utbildningsinsatser avseende BK. 
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 Hur följer Kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklingen av barn och 

ungdomars livsvillkor och livssituation? 

 Hur utvärderas och bedrivs uppsikt gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. Viss uppföljning om mänskliga 

rättigheter däribland barnrätt. 

Välfärdsbokslutet och tillhörande 

åtgärdsplaner uppges vara den 

huvudsakliga uppföljningen för barn 

och ungas livsvillkor. 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

LUPP och tillhörande åtgärdsplaner 

uppges vara den huvudsakliga 

uppföljningen för barn och ungas 

livsvillkor. 

Arbetslivsnämnden 

• I patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse sker uppföljning av 

barnrättsgruppens arbete. 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

Förskolenämnden 

• 

• 

Ja. Viss uppföljning om arbetet med 

implementering av BK. 

Nämnden har ingen särskild 

uppföljning av verksamhetens arbete 

med säkerställande av BK. Detta 

förklaras av att BK uppges vara 

integrerad i återrapportering utifrån 

årshjulet för systematiska kvalitets-

arbetet (SKA). 

• 

• 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

Det befintliga systematiska kvalitets-

arbetet (SKA), som styrs av ett årshjul, 

utgör grunden för att även följa BK:s 

krav inom verksamheten. 

Enkäter till vårdnadshavare genomförs 

vartannat år innehållandes bl.a. frågor 

om barns delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

Välfärdsbokslutet utgör viktig grund för 

att följa och planera verksamheten. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

• 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

Följer förvaltningens verksamhet som 

omfattar barn i gängse uppföljning. 

Nämnden beslutar om stadens 

Välfärdsbokslut, som därefter går till 

KS och KF. 

• 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

Välfärdsbokslutet utgör viktig grund för 

att följa och planera verksamheten. 

Genomfört uppföljning av exv. 

Föräldrastödsprogrammet. 

Grundskolenämnden 
• Ja. I exempelvis Kvalitetsrapport 

Värdegrund från juni 2021 redovisas 

förvaltningens arbete med framförallt 

barns delaktighet. 

• Uppföljning av delar av BK ingår som del 
av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

• 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

Kvalitetsrapport som omfattar 

barnrättsperspektiv rapporteras till 

nämnden. 

Välfärdsbokslut rapporteras till 

nämnden. 

• 

• 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

Kvalitetsrapporten omfattar 

barnrättsperspektivet. 

Välfärdsbokslutet omnämns som en 

viktig del i uppföljning och planering av 

verksamhet. Detta avser till barn och 

ungas levnadsvillkor men inte explicit 

efterlevnad av BK. 

Lupp-resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) för att öka kunskap 

om ungas livsvillkor. Ingen explicit 

koppling till BK. 
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• Skolklimatsundersökning avseende 

kvalitet i undervisning, studiero och 

trygghet genomförs. Ingen explicit 

koppling till BK. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

Kulturnämnden 

• Ja. Viss uppföljning om arbetet med 

implementering av BK. 

• 

• 

Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

Välfärdsbokslutet omnämns som en 

viktig del i uppföljning och planering av 

verksamhet, vilket har koppling till barn 

och ungas levnadsvillkor men inte 

explicit efterlevnad av BK. 

Lokalförsörjningsnämnden 
• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Ingen särskild uppföljning avseende BK, 

men detta uppges följas upp i gängse 

arbetssätt för uppföljning. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

Social omsorgsnämnden 
• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

Servicenämnden 
• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

Tekniska nämnden 
• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

Överförmyndarnämnden 
• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Ingen uppföljning avseende BK. 
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Granskning av Borås Stads 
arbete med barnkonventionen 
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Stadsrevisionen 
i Borås Stad genomfört en granskning av stadens arbete 
med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyl-
ler barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. 
Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande 
arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av 
hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss 
typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att 
Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen. 

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen är 
följande: 

• Granskningen visar att det barnrättsbaserade 
synsättet med barnet som rättighetsbärare har 
inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 
Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig ut-
sträckning i stadens styrdokument eller i arbets- 
och beslutsprocesser. 

• Det saknas systematik vad gäller genomförande av 
barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn 
på ett direkt eller indirekt sätt. I Borås Stad fnns 
ett fullmäktigebeslut daterat till 2011 där det 
framgår att en barnkonsekvensanalys ska 
göras vid samtliga beslut som rör barn. Ingen av 
de granskade nämnderna använder barnkonse-
kvensanalyser i samband med politiska beslut. På 
staden nivå fnns en mall för barnkonsekvensana-
lyser och en barnrättschecklista. Dessa tillämpas 
inte på ett systematiskt vis. Granskningen visar att 
barnkonsekvensanalyser genomförs inom ett fåtal 
nämnders verksamhetsområden, men detta sker i 
regel utan att dokumenteras. 

• Det fnns utvecklingspotential vad gäller systema-
tiken i utbildningsinsatser riktat till såväl nämnd 
som förvaltning. 

• I de verksamheter som möter barn inom ramen 
för sin grundverksamhet fnns former för dialog 
med barn och unga; dels i myndighetsutövningen, 
dels genom exempelvis enkäter och elevråd. Det 
fnns exempel på hur politiker fört dialog med 
barn och unga. Granskningen visar dock att det 
saknas en systematik för hur de verksamheter som 
inte möter barn ska föra en sådan dialog. 

• På det stora hela saknas uppföljning av styrelse 
och nämnders arbete med barnkonventionen. 
Uppföljning av barn och ungas livssituation 
sker genom kommunfullmäktiges målbild 
avseende barn och unga samt genom stadens 
Välfärdsbokslut. Kommunstyrelsen bedriver ing-
en uppsikt på området. 

• Inom ramen för myndighetsutövning gentemot 
barn sker arbetet med barnkonventionen i huvud-
sak genom den ordinarie gällande lagstiftningen, 
där delar av barnkonventionen fnns införlivad. 
Det fnns tydliga utvecklingsområden kopplat 
till såväl styrning, uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningens följsamhet till barnkon-
ventionen. 

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och granskade nämnder. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

• Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till 
barnkonventionen i samtliga av stadens verksam-
heter. 

• Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt 
av stadens arbete med efterlevnad av barnkonven-
tionen. 

Övriga granskade nämnder rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barn-
konventionen, exempelvis genom att säkerställa 
att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtli-
ga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör 
barn. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av nämndens efterlevnad till barnkonventionen. 
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Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån 
granskningen avseende myndighetsutövning inom 
Grundskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Grundskolenämnden rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att 
barn kommer till tals i myndighetsutövningen. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av myndighetsutövningens efterlevnad till barn-
konventionen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs 
och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 
direkt eller indirekt vis berör barn. 

Sociala omsorgsnämnden rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av barnkonventionens efterlevnad inom myndig-
hetsutövningen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av att samtliga delar inom myndighetsutövningen 
efterlever barnkonventionen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn. 
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1  Inledning 
Miljö- och konsumentnämnden överlämnar sin uppföljning för första tertialet 2022. 

Hittills i år redovisar nämnden en budgetavvikelse om -19 tusen kr och prognosen pekar på -1,5 
miljoner kronor för helåret. I kapitel 4 finns en djupare analys. 

Pandemin verkar ha släppt sitt grepp och förvaltningens personal återgår till sina fysiska arbetsplatser 
och tillsyn kan bedrivas på plats igen. 

Årsavgiften för verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd baseras på alkoholomsättningen. 
Coronapandemin påverkade alkoholomsättningen hos alla serveringsställen under 2021 vilket nu 
påverkar taxeintäkterna för 2022. Den negativa budgetavvikelsen för intäkter av årsavgifter uppskattas 
till ca 300 tkr för 2022. 

Det nya projektet Myndighetssamverkan startade upp sin verksamhet i mitten av augusti 2021. 
Myndighetssamverkan har idag ett samarbete med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Tullverket, Polisen, 
Gränspolisen, Tullverket, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, 
SÄRF (Räddningstjänsten), Socialtjänsten – IFO Barn och Unga samt Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Till och med april 2022 har Myndighetssamverkan genomfört 84 stycken 
tillsyner, varav fem har ägt rum inom ramen för RSR (Regionalt Samverkans Råd) som leds av Polisen. 
Fokus för tillsynerna har varit riktade mot fordonsverksamheter, avfall, tobak, serveringsställen och 
olovliga boenden. Myndighetssamverkan har även riktat den samordnade tillsynen mot Norrby, 
Hässleholmen och Sjöbo vilka samtliga utgör utsatta områden i staden. De samverkande myndigheterna 
har konstaterat att de krav som myndigheterna tillsammans kan rikta mot verksamhetsutövare får ett 
större genomslag än om när varje myndighet/lagområde agerar enskilt. 

2 Visionens målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
5,8 
 
Utfall År 2021 
6,3 
 
Utfall T1 2022 
6,5 

 

Kommentar Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.  
Vi har inte nått målet att sjukfrånvaron ska minska. Långtidssjukfrånvaron minskar på förvaltningen samtidigt som 
korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2021. På en så liten förvaltning som Miljöförvaltningen får några enstaka 
individers frånvaro stort genomslag i statistiken. Att korttidsfrånvaron ökat i förhållande till samma period föregående år kan till viss 
del härledas till Covid då många medarbetare drabbades av sjukdom i början av året. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2020 
1 
 
Utfall År 2021 
0,8 
 
Utfall T1 2022 
0,8 

 

Kommentar Från 2021 T1: 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.  
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i undantagsfall. 
 

3 Intern kontroll 
En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten: 

• är ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet och når sina mål 
• har tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlever tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. 

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: Under apriltill juni pågår arbete med riskanalys och en 
plan antas senast i augusti inför kommande år. 
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3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 
tertial 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Måluppfyllelse Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn 
 
För tertial 1 har avdelningen 
Tillstånd valts för att följa upp verklig 
tillsyn jämfört med planerad tillsyn. 
Antal kontroller följs upp varje 
månad med hjälp av 
verksamhetsmått. Avseende tillsyn 
av serveringstillstånd ligger vi i fas 
både vad avser inre och yttre tillsyn. 
Vi följer kontrollplanen. Avseende 
tobak, folköl och receptfria 
läkemedel har inte all den tillsyn 
gjorts som planerats under tertialet. 
Bedömning görs att detta kommer 
tas igen under året och att 
avdelningen kommer nå målet att 
alla försäljningsställen ska få minst 
ett tillsynsbesök under 2022. 
 

 

Social arbetsmiljö Risk att den sociala 
arbetsmiljön påverkas på 
grund av Covid 

Kontroll att verktyg och stöd finns 
för medarbetare och chefer så att 
den sociala arbetsmiljön inte 
försämras vid distansarbete. 
 
Det pågår just nu en succesiv 
återgång till arbetsplatsen på 
Miljöförvaltningen. Den succesiva 
återgången sker under mars och 
april månad. Förvaltningen vill 
möjliggöra för tillfälligt distansarbete 
- även efter att den succesiva 
återgången till arbetsplatsen har 
genomförts - men det är alltid 
verksamhetens behov som styr 
möjligheten att arbeta på distans. 
Ledningsgruppen har tagit fram 
anvisningar för distansarbete på 
Miljöförvaltningen, anvisningarna 
gäller från 1 maj. Förutom 
kontinuerliga avstämningar med 
medarbetare, är åtgärder som 
vidtagits inköp av teknisk utrustning 
för att underlätta distansarbete och 
möjligheterna till avstämningar, 
möten, distans-fika etc. 

 

Fysisk arbetsmiljö Risk att kvalitet och 
produktivitet försämras vid 
eventuell sjukfrånvaro samt 
vid distansarbete på grund 
av Covid 

Kontroll att kvalitet på utfört 
arbete upprätthålls vid eventuell 
hög sjukfrånvaro samt att 
produktiviteten vid distansarbete 
ej blir lidande på grund av Covid. 
 
Även i detta avseende hålls 
kontinuerliga avstämningar med 
medarbetare. Förutom 
arbetsuppgifternas karaktär kan 
faktorer som försämrad 
gruppdynamik, prestation, 
kommunikation och arbetsmiljö göra 
att distansarbete inte alltid ses som 
lämpligt då det kan påverka 
uppdraget och möjligheten att uppnå 
verksamhetens mål. 
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 448 994 331 2 135 1 804  

Avgifter och övriga intäkter 8 112 25 785 8 594 5 738 -2 856 -4 700 

Summa intäkter 8 560 26 779 8 925 7 873 -1 052  

Personal -14 237 -54 496 -17 621 -14 786 2 835 3 150 

Lokaler -663 -1 990 -663 -682 -19  

Material och tjänster -2 109 -5 405 -1 800 -3 656 -1 856 50 

Kapitalkostnader -102 -205 -68 -68 0  

Summa kostnader -17 111 -62 096 -20 152 -19 192 960  

Buffert (endast i budget) 0 -333 -111 0 111  

Nettokostnad -8 551 -35 650 -11 338 -11 319 19  

Kommunbidrag 6 391 35 650 11 338 11 338   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-2 160 0 0 -19  -1 500 

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

-2 160   -19  -1 500 

Ackumulerat resultat 436   -996   

4.1.2 Resultatanalys 

Statsbidrag 

Energirådgivningen får bidrag från Energimyndigheten med 285 tkr för tertialet och det blir 858 tkr för 
helåret, vilket följer budget. Statsbidrag för tillfälliga smittskyddsåtgärder, även kallat trängseltillsyn, är 
inte budgeterade och ger en positiv budgetavvikelse för första tertialet med 278 tkr, men det är inget 
som kommer att fortsätta under resten av året. 

Projekten som bedrivs på Miljöstrategiska avdelningen är inte budgeterade och medför en positiv 
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budgetavvikelser för tertialet. Statsbidrag för trängseltillsyn och projekt förklarar budgetavvikelsen för 
tertialet. 

För helåret innebär det att statsbidrag från Energimyndigheten följer budget och ger inte 
budgetavvikelse. Statsbidrag för trängseltillsyn och projekt ligger utanför budget och kommer att ge en 
positiv budgetavvikelse. 

Avgifter och övriga intäkter 

Avgifter och övriga intäkter har en avvikelse mot budget med 2 900 tkr. Årsavgifterna är debiterade och 
vi ser att årsavgifterna ligger 1 300 tkr lägre än budget på helåret, vilket ger 400 tkr lägre för tertialet. 
Konsument Borås tappar 500 tkr för första kvartalet i och med ändrad periodisering av intäkterna 2022. 
Det förklarar 900 tkr av budgetavvikelsen för tertialet. Resterande budgetavvikelse förklaras delvis av 
för högt beräknad budget på Miljötillsyn samt att intäkterna kommer in ojämnt fördelade över året. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna har en positiv budgetavvikelse om 2 900 tkr för tertialet. Frånvaron för första 
tertialet är 1 300 tkr och resterande avvikelse hänförs till att tjänster inte är tillsatta tidsmässigt som vi 
har budgeterat samt vakanta tjänster på grund av personalomsättning. 

Lokaler och kapitalkostnader 

Lokaler och kapitalkostnader följer den budget vi har lagt för 2022. 

Material och tjänster 

Projekten som vi bedriver på Miljöstrategiska avdelningen är inte budgeterade, vilket ger en positiv 
budgetavvikelse om 1 800 tkr. 

  

4.1.3 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2021-12-31 Utfall 2022-04 Återstår 

Summa     
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4.2 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden       

Intäkt   0  0  

Kostnad -249 -912 -304 -276 28  

Nettokostnad -249 -912 -304 -276 28  

Central administration       

Intäkt 162 1 070 356 318 -38  

Kostnad -3 009 -11 347 -3 822 -3 603 219 250 

Nettokostnad -2 847 -10 277 -3 466 -3 285 181 250 

Tillstånd- och livsmedelskontroll       

Intäkt 4 901 9 601 3 199 3 020 -179 -600 

Kostnad -3 323 -10 486 -3 447 -3 374 73  

Nettokostnad 1 578 -885 -248 -354 -106 -600 

Miljötillsyn       

Intäkt 2 219 14 868 4 956 3 044 -1 912 -3 600 

Kostnad -4 534 -18 667 -6 223 -4 810 1 413 2 000 

Nettokostnad -2 315 -3 799 -1 267 -1 766 -499 -1 600 

Miljöstrategiska       

Intäkt 634 1 725 575 2 136 1 561  

Kostnad -3 650 -12 957 -3 780 -4 844 -1 064 700 

Nettokostnad -3 016 -11 232 -3 205 -2 708 497 700 

Konsument Borås       

Intäkt 645 1 915 638 155 -483 -500 

Kostnad -2 347 -7 477 -2 492 -2 250 242 250 

Nettokostnad -1 702 -5 562 -1 854 -2 095 -241 -250 

Buffert       

Intäkt       

Kostnad  -333 -111  111  

Nettokostnad  -333 -111  111  

Klimatkompensationsfond       

Intäkt       

Kostnad  -250 -83 0 83  

Nettokostnad  -250 -83 0 83  

Myndighetssamverkan       

Intäkt  159 53  -53  

Kostnad  -2 559 -853 -835 18  

Nettokostnad  -2 400 -800 -835 -35  

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       
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Tkr Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 8 561 29 338 9 777 8 673 -1 104 -4 700 

Kostnad -17 112 -64 988 -21 115 -19 992 1 123 3 200 

Nettokostnad -8 551 -35 650 -11 338 -11 319 19 -1 500 

Buffert 

Bufferten har inte fördelats ut i verksamhet utan ligger kvar centralt på nämnden. 

  

Miljö- och konsumentnämnden 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Inga väsentliga avvikelser. 

Åtgärder 

Inga åtgärder är aktuella. 

Analys av verksamheten 

Nämnden beslutade i mars att dela på avdelningen för Tillstånd och Livsmedelskontroll till två separata 
avdelningar. 

  

Central administration 

Förvaltningsledning och Stab 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personalkostnader ligger något lägre än budget och personalutveckling ligger fortfarande kvar på en 
lägra nivå än budget på grund av Coronasituationen under första kvartalet. 
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Åtgärder 

Inga åtgärder är aktuella. 

  

Verksamhetsstöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personalkostnaderna beräknas understiga budget med cirka 250 tkr på grund av vakant tjänst samt 
sjukfrånvaro. 

Åtgärder 

Inga åtgärder är aktuella. 

Analys av verksamheten 

Inom administrationen råder det en hög arbetsbelastning som beror på ett högt inflöde i kombination 
med en längre sjukfrånvaro. Arbete pågår med att få på plats en vikarie som kan avlasta en tid 
framöver. 

IT -samordnaren började sin tjänst i början på februari och har börjat strukturera förvaltningens arbete 
och har påbörjat arbetet med att utveckla förvaltningen datasäkerhet, informationssäkerhet och arbete 
med GDPR bland annat. Tjänsten som kvalitetssamordnare har varit vakant ett tag vilket påverkar 
förvaltningens kvalitetsarbete. Rekrytering av denna tjänst behöver prioriteras så snart en ny chef för 
avdelningen är på plats. 

  

Livsmedel 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Årsavgifterna ligger något lägre än budget och debitering för registreringar av verksamheter är 
försenade på grund av sjukdom. 

Åtgärder  

Inga åtgärder är aktuella. 

Analys av verksamheterna 

Avdelningens verksamhet har under första tertialet kommit igång med livsmedelskontroll på nästan 
samma sätt som innan pandemin, samtidigt har antalet händelsestyrda kontroller legat och högt och 
verksamheten i viss mån påverkats av att inte ha en avdelningschef på plats. En ny avdelningschef 
tillträder 23 maj. 

  

Tillstånd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Prognosen för avdelningen är -400 tkr. 

Årsavgiften för de med stadigvarande serveringstillstånd baseras på alkoholomsättningen. 
Coronapandemin påverkade alkoholomsättningen hos alla serveringsställen. Bland annat gällde 
begränsningar avseende öppettider, hur många gäster som fick sitta vid varje bord, att dans inte fick 
förekomma och att ett visst avstånd mellan sällskapen skulle hållas. Detta påverkade hur mycket 
alkohol som såldes under 2021 och det påverkar nu hur stora taxeintäkter Miljöförvaltningen får in 
2022. Redan vid tertial 1 år 2021 varnade Miljöförvaltningen för denna effekt och att det skulle bli stora 
svårigheter att finansiera 2022 års tillståndsverksamhet utifrån taxeintäkter. Den negativa 
budgetavvikelsen för intäkter av årsavgifter uppskattas till ca 300 tkr för 2022. 

Intäkterna för tobak, folköl och receptfria läkemedel är budgeterade till ca 950 tkr. I denna summa 
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ingår både fasta årsavgifter och händelsestyrda ansökningsavgifter. Hittills uppgår intäkterna till 
ca 760 tkr. 710 tkr avser årsavgifter och 50 tkr avser ansökningsavgifter. Årsavgifterna utgör en negativ 
budgetavvikelse om ca 100 tkr. Sedan 1 juli 2019 ska alla verksamheter som vill sälja tobak ansöka om 
tillstånd. Avdelningen är nu klar med alla ansökningar från år 2019. De verksamheter som inte fått 
tillstånd och inte får fortsätta sälja tobak får inte någon tillsynsavgift. De minskade årsavgifterna beror 
troligtvis på ansökningar som avslagits, men också på att vissa verksamheter valt att sluta sälja vissa 
produkter eller gått i konkurs. 

Åtgärder 

De minskade intäkterna går inte att åtgärda. De minskade intäkterna för årsavgifter avseende 
serveringstillstånd är en effekt av Corona som förvaltningen behöver bli kompenserad för. 

Analys av verksamheterna 

Under tertialet har länsstyrelsen gjort en revision av verksamheten med goda resultat. Den slutliga 
rapporten har inte kommit ännu. 

Alkohol har under tertialet gjort den tillsyn som varit planerad och ligger i fas både vad avser yttre och 
inre tillsyn. Flera kommuner har larmat om att alkoholärenden har ökat drastiskt efter pandemin. 
Tillstånd har inte sett denna ökning i Borås ännu men det skulle kunna innebära en ökad 
arbetsbelastning under året. 

Tobaksgruppen ska göra totalt 206 st tillsyner under 2022 av folköl, tobak och receptfria läkemedel. 
Under första tertialet är 52 tillsyner genomförda. På grund av sjukdom och VAB är inte all den tillsyn 
gjord som planerats under tertialet. Bedömning görs att detta kan tas igen under året och att 
avdelningen troligtvis kommer nå målet att alla försäljningsställen ska få minst ett tillsynsbesök under 
2022. 

Inom myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, fusk och osund konkurrens pågår tillsynen 
enligt fastlagd plan. 

En ny lag som reglerar tobaksfria nikotinprodukter kommer troligtvis träda i kraft den 1 augusti 2022. I 
propositionen föreslås bland annat krav på produkternas innehåll samt krav avseende marknadsföring 
och märkning av produkterna. Regeringen vill därutöver införa en 18-årsgräns för att köpa dessa 
produkter och en anmälningsplikt för att få sälja. Kommunen föreslås få tillsynsansvaret och 
möjligheten att göra kontrollköp för att säkerställa att produkterna inte säljs till minderåriga. För att 
kunna utöva tillsyn och ta ut en avgift för denna tillsyn krävs ändring i taxa och reglemente. Detta 
kommer också innebära ett nytt tillsynsområde för inspektörerna att lära sig. 

  

Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Budgetavvikelsen om ca 500 tkr beror på hög personalomsättning, långtidssjukskrivningar, 
föräldraledighet och annan frånvaro. Arbetet med ny behovsutredning har försenat planeringsarbetet 
med tillsynsplanen för 2022. 

Kostnaderna har en positiv budgetavvikelse om ca 1,4 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är 
lägre personalkostnader. Under förra året genomfördes två rekryteringsprocesser. Alla vakanta tjänster 
tillsattes inte beroende på lågt antal kvalificerade sökande vilket medfört att avdelningarna inte var fullt 
bemannade vid årsskiftet. Personalkostnaderna i budget 2022:2 är även för högt budgeterade. Denna 
avvikelse beräknas till ca 1,5 mkr och bidrar till en högre avvikelse mot budget. Detsamma gäller för 
intäkterna, de är budgeterade ca 1 mkr för högt. 

I samband med att tillsynsplanen fastställdes i mars var avdelningarnas sammanlagda tjänstgöringsgrad 
20 årsarbetskrafter. Enligt budget för avdelningarna för Miljötillsyn finns 24 årsarbetskrafter varav en 
tjänst ligger inom myndighetssamverkan samt en tjänst inom Mifo (metodinventering för föroreningar). 
En rekryteringsprocess är uppstartad och bedöms vara avslutad i juni. Baserat på tillgängliga resurser 
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prioriteras Miljötillsyns grunduppdrag som utgörs av styrd och händelsestyrd tillsyn. Den tillsyn som 
delvis kommer prioriteras ner är behovsprioriterad tillsyn och projekt som genererar timintäkter. 
Budgetavvikelsen för helår prognosticeras därför till ca 1,6 mkr. Prognosen inkluderar dock en 
intäktsökning med ca 3 mkr i jämförelse med föregående år. 

Åtgärder 

Årets och förra årets personalomsättning har påverkat hela verksamheten. Rekryteringsarbetet och 
arbetet med att upprätthålla god arbetsmiljö samt lägre och jämnare arbetsbelastning behöver fortsatt 
prioriteras. Baserat på tillgängliga resurser prioriteras Miljötillsyns grunduppdrag som utgörs av styrd 
och händelsestyrd tillsyn. Den tillsyn som delvis kommer prioriteras ner är behovsprioriterad tillsyn och 
projekt som genererar timintäkter. 

Fortsatt uppföljning av tillsynsplanen och behovsutredning är avgörande för att stämma av framtaget 
behov och plan. Tidsredovisningen, i ärendehanteringssystemet, som togs i bruk under 2021 blir ett 
viktigt verktyg i detta arbete och kan ge underlag till en bättre planeringsprocess, resursfördelning samt 
underlag för taxor och debitering. Vidare pågår arbetet tillsammans med förvaltningscontroller för att ta 
fram bättre ekonomisk uppföljning och styrning av både verksamhet och ekonomi. 

Avdelningarna kommer fortsatt att lägga tid på att uppdatera rutiner för att effektivisera arbetet samt 
fungera som stöd vid handläggning. Arbetet med att sätta ramar och effektiva arbetssätt för 
omorganisation är fortsatt pågående. 

Analys av verksamheten 

Personalomsättningen i år och föregående år (24 % under 2021) medför att avdelningarna för 
Miljötillsyn består av många nya medarbetare som är i behov av handledning, upplärning, 
kompetensutveckling och rutiner.  Kompetensutveckling av personal kommer fortsatt att prioriteras 
högt. 

Personalomsättning, sjukskrivningar och frånvaro innebär löpande omfördelning av resurser och 
förändringar i arbetsområdesansvar. Detta påverkar arbetsmiljön ur många aspekter och 
produktionstakten. Minskad kontinuitet påverkar även möjligheterna att nå målen i tillsynsplan, budget 
samtandelen resurser som parallellt kan avsättas för utveckling av verksamheten. Utveckling av 
verksamheten så som bland annat att förbättra planerings- och uppföljningsprocessen av tillsyn och 
ekonomi, skapa jämnare arbetsbelastning och högre kompetens, förbättra och utveckla införd 
omorganisation och arbetssätt, skapa tydliga rutiner kring ärendehantering samt debitering är några 
områden som är viktiga att prioritera framöver. Utvecklingsarbetet är påbörjat med måste arbetas 
vidare med, både internt på avdelning och med hjälp av förvaltningens stödfunktioner. 

Avdelningens branschgrupper har deltagit i planeringsprocessen genom att ta fram en treårig 
behovsutredning för 2022-2024 och en tillsynsplan för 2022. Avdelningarna har också bidragit med 
resurser för att ta fram och samordna arbetet med den förvaltningsgemensamma behovsutredningen. 
Detta arbete har prioriterats då behovet av en uppdaterad behovsutredning har varit stort och ger 
tillgång till bättre underlag för arbete med budget, tillsynsplan och uppföljning. Avdelningarnas 
delaktighet har även syftat till att skapa förståelse och kunskap om planerings- och 
uppföljningsprocessen samt kopplingen till vår budget och avgiftsfinansierad verksamhet. Arbetet med 
den nya behovsutredningen har inneburit att genomförandet av tillsynsarbetet till viss del försenats. 

Fortsatt uppföljning av tillsynsplanen är avgörande för stämma av framtaget behov och plan. 
Tidsredovisningen, i ärendehanteringssystemet, som togs i bruk under 2021 blir ett viktigt verktyg i 
detta arbete och kan ge underlag till en bättre planeringsprocess samt resursfördelning. 

I år testar avdelningarna ett nytt arbetssätt, där ansvariga branschgrupper hanterar sina tillsynsuppdrag 
inom respektive branschgrupp, istället för avdelningsgemensam tematillsyn. Syftet med detta arbetssätt 
är skapa en jämnare arbetsbelastning, ge verksamheterna tillsynsinsatser utifrån behov i respektive 
bransch samt att låta nya medarbetare få lära känna sina verksamheter och branscher. 

Den planerade tillsynen för de årsbetalande verksamheterna samt några av de planerade 
tillsynsprojekten är nu igång. Inom myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet pågår tillsynen 
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enligt fastlagd plan. 

Baserat på rådande situation och tillgängliga resurser kommer Miljötillsyn prioritera att utföra tillsyn 
inom sitt grunduppdrag under resterande del av året. Det innebär att den styrda och händelsestyrd 
tillsyn prioriteras. Den tillsyn som delvis kommer prioriteras ner är behovsprioriterad tillsyn och projekt 
som genererar timintäkter. 

  

Miljöstrategiska inklusive energirådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personalkostnader ger en positiv budgetavvikelse om 700 tkr för helåret beroende på att nya tjänster 
inte tillsatts enligt beräkning i budget samt vakanser och tjänstledighet. 

Projekten som bedrivs på Miljöstrategiska blåser upp avvikelser både på intäkter och kostnader i och 
med att de inte finns budgeterade. 

Analys av verksamheten 

Miljöledning 
Ett utkast av Borås Stads Miljöstrategi harfärdigställts och ska skickas på remiss. Arbetet med 
sammanställning av Energi-och klimatstrategins handlingsplaner, som ska ligga till grund för 
klimatrapporten har fortsatt, liksom övrigt klimatrådsarbete. Borås Stads minskade utsläpp från resor 
med bil och flyg med 20 procent under 2021 jämfört med 2020. Energisamordnaren har besökt 
Northvolt och kulturhuset Sara, som är byggt i trä, i Skellefteå inom ramen för Klimatneutrala Borås 
2030 Viable Cities. Avdelningen presenterade klimatarbetet på kommunens analysdag och arrangerade 
samt deltog på en tvådagars workshop inom ramen för Klimatneutrala Borås 2030, för beslutsfattare 
och berörda tjänstepersoner. Förvaltningen yttrade sig över; Trafikprogram och Åtgärdsprogram mot 
omgivningsbuller i Borås Stad. 

Miljökommunikation 
Flera nämndinformationstillfällen och medverkan i sociala medier har skett under perioden. Energi- 
och klimatrådgivningen efterfrågades mer än vanligt till följd av högre energipriser. Verksamheten 
marknadsfördes också inför den internationella klimatkampanjen Earth Hour då flera av stadens 
byggnader släcktes ned för att uppmärksamma invånare på klimatarbetet. Arbetet inför 
Skräpplockardagarna började där invånare (skolor och förskolor) uppmanas delta i städningen av staden. 
Information om bättre hantering av trädgårdsavfall skedde också genom Borås Rent och Snyggt via 
Facebook. Via media har astmatiker och andra känsliga grupper uppmanats att undvika vistas länge vid 
trafiklederna vid höga nivåer av partiklar. Det har uppstått i samband med kalla vinterdagar i Borås, då 
luften inte omblandats och spridits som normalt. Även hälsopåverkan från buller och stadens 
åtgärdsarbete uppmärksammades i media. 

Ekonomiska incitament 
Klimatkompensationsfonden har beviljat koncerninköp medel för att utveckla ett analysverktyg (Spend) 
i syfte att beräkna och analysera Borås Stads klimatpåverkan från inköp. Omkring 100 000 kronor har 
beviljats ur Borås Stads naturvårdsfond för anläggande av ängsmark, något som gynnar den biologiska 
mångfalden. 

Klimatanpassning 
Underlag för hur staden ska hantera översvämningsrisker håller på att tas fram. SMHI har på uppdrag 
av staden tagit fram en skyfallsutredning. En dialog har också förts med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, om en uppdatering av karteringen av höga flöden, under året. 
Dessa underlag kommer sedan ligga som till grund för en fördjupad översvämningsutredning. 

Fysisk planering 
Planarbetet har haft stort fokus på nya industriområden, infrastrukturprojekt, strukturskissarbete och 
Svenljunga har köpt timmar för detaljplaneprojekt Lockryd. Det har varit hög efterfrågan och 
belastning på biologresurserna. Projektstudio Alideberg har också ägt rum liksom arbete med 
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stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, där förvaltningen projektleder två delprojekt. 

Naturvård och skyddade områden 
35 av årets 50 väntade strandskyddsdispenser har inkommit redan under första tertialet liksom ett 40-tal 
inkomna tips om överträdelser kopplat till strandskydd vilket är fler än normalt. Beslut och skötselplan 
för naturreservat Gåshult har tagits fram och sänts på remiss. Invigning av reservatet, i juni, förbereds i 
en förvaltningsövergripande grupp. 

Första rapporten inom våtmarksprojektet har tagits fram. Projektet syftar till att göra en 
kommunövergripande analys och lokalisera var det är möjligt att öka den vattenhållande förmågan. 

LONA projektet, som syftat till att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i 
kommunen, avslutades. Projektet har medfört 10 nya dammar och restaurering och åtgärder i 
närområde av fler dammar. 

Övrigt 
Avdelningen har varit engagerad i förvaltningens arbete med en behovsutredning för kommande 
treårsperiod som fungerar som underlag för bland annat tillsynsplan, verksamhetsplan och 
budgetäskanden. Utöver det löper kvalitetsarbetet på med aktualisering av avdelningens rutiner. 
Rekrytering av två miljöutredare med fokus vatten pågår och ytterligare rekryteringar förbereds då en 
medarbetare sagt upp sig. En person har tagits in på timmar för att täcka upp föräldravikariat under 
några månader. Första tertialet har fortsatt med en hög arbetsbelastning och flera delsjukskrivningar 
vilket gör att förslag på akutare lösningar av resurser och omprioriteringar löper parallellt med mycket 
tid för rekrytering som ska lösa situationen på längre sikt. 

  

Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Intäkterna förväntas bli totalt sett cirka 500 tkr lägre jämfört med budget: 

• 450 tkr på grund av förändrat faktureringsintervall vilket är en engångseffekt som bara drabbar 
2022.  

• 50 tkr på grund av att intäkterna under några år varit för högt budgeterade jämfört med skrivna 
avtal. Budgetuppräkningen har varit högre än faktiskt gjord uppräkning av PKV.  

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat eftersom budgetmedel för den nya tjänst som 
tillträder i maj finns med från årets början och den visstid som varit anställd under årets första månader 
inte arbetat heltid. 

Total budgetavvikelse prognosticeras till -250 tkr. 

Åtgärder 

Nämnden kan välja att bokföra 12 månaders intäkter utan att ta hänsyn till att 3 av månaderna hör till 
ett annat år. Att justera i år är inte nödvändigt, men det skulle ge en mer rättvisande redovisning 
kommande år. 

Analys av verksamheten 

Konsumentrådgivningen har handlagt något fler ärenden jämfört med samma period året innan. 
Verksamheten har som mål att hantera nya ärenden inom 2-3 dagar men i perioder har det varit svårt 
att klara av och handläggningstiden har därför blivit något längre. Klagomål på fordonsrelaterade köp 
och hantverkstjänster ligger i topp vad gäller de ärenden som kommit in under perioden. 

För hantering av ärenden används sedan många år systemet Konstat som ägs och driftas av 
Konsumentverket. Nu har myndigheten meddelat att systemet kommer avvecklas vid årsskiftet 
eftersom det inte är förenligt med reglerna för hantering av personuppgifter. Det betyder att från och 
med 1 januari 2023 är det Borås Stads ansvar att tillhandahålla det system som verksamheten behöver 
för registrering, hantering av ärenden, statistik med mera. Att bedriva kvalitativ rådgivning utan ett 
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ärendehanteringssystem går inte och det pågår därför ett arbete med att se om det finns något befintligt 
system i kommunen som rådgivarna kan använda då inget av förvaltningens egna system fungerar för 
konsumentrådgivning. Andra alternativ som  diskuteras är att bygga en egen databas alternativt köpa in 
ett nytt system. I dagsläget är det oklart vilka kostnader som är förknippat med de olika alternativen. 

Budget- och skuldrådgivningen har fått in fler ärenden jämfört med samma period förra året och har i 
perioder behövt lägga ärenden på kö. I början på maj utökas verksamheten med ytterligare en tjänst för 
att klara av att handlägga ärenden utan dröjsmål samtidigt som det utåtriktade arbetet kan utvecklas. 

Vi befinner oss i en orolig omvärld och en det får ofta en negativ inverkan på privatekonomin. Högre 
arbetslöshet och fallande tillväxt präglade svensk ekonomi under pandemin och nu är det framförallt 
ökade energikostnader och inflation hushållen märker av på grund av Ukrainakrisen. Behovet av 
budget- och skuldrådgivning kommer sannolikt vara stort en lång tid framöver eftersom krisens 
konsekvenser slår hårt mot de privata hushållens ekonomier. För hushåll som inte har någon buffert 
eller som lever utan eller med en liten ekonomisk marginal så är risken stor att de inte karar av att betala 
alla räkningar och risken för skuldsättning ökar. 

Konsument Borås utåtriktade och förebyggande verksamhet har trots ett ökat ärendeflöde genomfört en rad olika 
aktiviteter under det första tertialet. Föreläsningar för bland annat integrationsenheten, Jobb Borås, 
Fristad Folkhögskola, PRO och på familjecentraler har genomförts. Borås Tidning och Radio Sjuhärad 
har i flera fall rapporterat om aktuella ämnen där både konsumentrådgivningen och budget- och 
skuldrådgivningen fått uttala sig. Avdelningen har startat upp samverkan med stadens mötesplatser för 
att de som arbetar på medborgarservice ska få ökade kunskaper om våra områden och kunna lotsa 
besökarna rätt i ett tidigt skede och för att fler invånare ska känna till vår verksamhet. 

Samverkan med andra yrkesgrupper är viktigt för framförallt budget- och skuldrådgivningen. Exempel 
på sådan samverkan är möten med rehabkordinatorer på SÄS, stadens försörjningsstödsenhet och 
förskoleförvaltningens administrativa enhet som handlägger påminnelser av förskoleavgifter. 

Konsumentrådgivningen deltog på Norrbys miljödag med fokus på hållbar konsumtion och visade hur 
man på ett enkelt och relativt billigt sätt kan göra egen miljö body scrub. 

På Facebook delar vi regelbundet med oss av råd och tips till allmänheten inom områdena 
privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. 

  

Klimatkompensationsfonden 

Bidraget från nämnden är inte utbetalt ännu, men klimatkompensationsfonden kommer att hålla budget 
på helåret. 

  

Myndighetssamverkan 

Analys av verksamheten 

Myndighetssamverkan har under årets första tertial hållit ett planeringsmöte med de myndigheter som 
vi samverkar med inom projektet. Vid detta planeringsmöte har samordnade tillsyner planerats in för 
2022 med fokus mot branschområdena; livsmedel, tobak, alkohol, hygieniska behandlingsverksamheter, 
avfall, fordon och olovliga boenden. Myndighetssamverkan har även valt att rikta tillsynen särskilt mot 
utsatta områden i Borås Stad såsom Norrby, Hässleholmen och Hulta. 

Myndighetssamverkan samarbetar idag med följande myndigheter; Kronofogdemyndigheten, 
Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Polisen, Gränspolisen, Tullverket, Migrationsverket, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Socialtjänsten (IFO Barn och Unga), Samhällsbyggnadsförvaltningen och SÄRF 
(Räddningstjänsten). Under året har vi även som ambition att initiera samverkan med Länsstyrelsen och 
Elsäkerhetsverket. 

Under tertialet har även samarbete inletts med Polisen inom ramen för deras arbete med RSR 
(Regionalt Samverkans Råd) och samordnade tillsyner har ägt rum under tertialet, här med inriktning 
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mot fordonsverksamheter, olovliga boenden och tobak. Och vad beträffar just samverkan inom andra 
myndighetsgemensamma konstellationer så har vi också som mål under året att delta i de insatser som 
sker inom RMS (Regional Myndighetssamverkan) som leds av Arbetsmiljöverket. Vi har även börjat få 
tips och förfrågningar från andra myndigheter gällande objekt som kan vara av relevans för samordnad 
tillsyn vilket vi såklart välkomnar. 

Under tertialet har sammanlagt 37 stycken samordnade tillsyner ägt rum. Inriktning har varit mot 
branscherna avfall, fordon, serveringsställen, livsmedel och tobak. 

Studiebesök har även genomförts i Helsingborg av utvecklingsledare samt två kontaktpersoner som 
arbetar inom projektet. Vid studiebesöket fick vi tillfälle att träffa förvaltningsjuristen, medarbetare och 
deras chefer som arbetar med myndighetssamverkan och delta på samordnad tillsyn. Här gavs vi 
möjlighet att dela goda erfarenheter och metoder kring hur de arbetar mot osund konkurrens och fusk i 
staden. Vi tar med oss dessa erfarenheter till vårt fortsatta arbete framåt. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Verksamhetsperspektiv 

Förvaltningen har efter två år med Corona en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de oftast 
fungerar väl. I flera fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva och det är därför ett 
arbetssätt som kommer vara till nytta för verksamheten och de vi möter även efter pandemin. 

Trängseltillsynen som förvaltningen gjorde under pandemin påverkade planerad tillsyn. De förändrade 
arbetssätten under pandemin vid inspektioner, kan nu utvärderas och det som visat sig vara positivt kan 
vävas in i verksamheten. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
påverkades då fysiska besök periodvis var svårt att genomföra under pandemin. Verksamheterna löste 
det exemplariskt genom att ställa om till telefon och digitala möten. De förebyggande åtgärderna i form 
av till exempel föreläsningar omarbetades till digitala föreläsningar. Det är en erfarenhet som nu tas 
med in i fortsatt verksamhet. 

Ekonomiskt perspektiv 

När nu tillsyn kan bedrivas på det sätt som förvaltningen anser mest effektivt utan att behöva ta hänsyn 
till en pandemi, bör ge att tillsynsintäkterna ökar och då framförallt den tillsyn som är uppföljande på 
inspektioner. 

Årsavgiften för de med stadigvarande serveringstillstånd baseras på alkoholomsättningen. 
Coronapandemin påverkade alkoholomsättningen hos alla serveringsställen. Bland annat gällde 
begränsningar avseende öppettider, hur många gäster som fick sitta vid varje bord, att dans inte fick 
förekomma och att ett visst avstånd mellan sällskapen skulle hållas. Detta påverkade hur mycket 
alkohol som såldes under 2021 och det påverkar nu hur stora taxeintäkter Miljöförvaltningen får in 
2022. Redan vid tertial 1 år 2021 varnade Miljöförvaltningen för denna effekt och att det skulle bli stora 
svårigheter att finansiera 2022 års tillståndsverksamhet utifrån taxeintäkter. Den negativa 
budgetavvikelsen för intäkter av årsavgifter uppskattas till ca 300 tkr för 2022. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Årsavgifter alkoholtillsyn 300 

  

  

  

Summa 300 
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6 Jämställdhetsperspektivet 
Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön, 
ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen tar därmed inte 
hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter men frågan hålls vid liv ute i 
verksamheterna bland annat genom att internt arbeta med en jämställd förvaltning. Avdelningarna 
belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med 
SAM-hjulet. 

I all kommunikation med invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av rättssäkerhet 
och likabehandling. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

7  Verksamhetsmått 

7.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal ärenden 1 489 3 758  2 017 

Antal händelser (Ecos) 9 943 27 333  14 898 

Antal delegationsbeslut. 499 1 501  672 

7.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

7.2.1 Alkoholtillsyn 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

1 45 15 36 

Antal yttre tillsynsbesök 0 88 140 59 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

110 111 109 114 

Antal ansökningar om 
tillstånd 

  30 11 
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Avdelningen ligger i fas avseende både yttre och inre tillsyn. 

7.2.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Andel i procent av 
samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 
arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

100 100 100 100 

Totalt antal diarieförda 
ärenden 

97 408 600 223 

Förändring av PBI 2 19 20 7 

Antal beslut 13 69 65 25 

Ändringar i tillstånd 1 9 25 5 

Antal informations- och 
dialogmöten 

2 4 10 1 

Antal kundkontakter 
(mail/telefon/möte som 
inte är ärendeknutet) 

436 1 308 1 200 436 

Antal diarieförda 
händelser 

925 3 050 3 000 1 199 

7.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal nya 
tobakstillstånd 

29 382 12 5 

7.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal beslut 33 58 25 14 

Antal inspektioner tobak 
och e-cigaretter 

0 29 85 30 

Antal inspektioner folköl 0 13 35 13 

Antal inspektioner 
receptfria läkemedel 

0 22 30 9 

Antal kontrollköp 0 67 50 10 
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Bedömning görs att årets planerade inspektioner kommer att genomföras. 

7.2.3 Livsmedelskontroll 

7.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

800 840 800  

Antal inspektioner 68 447 800 168 

Antal revisioner 32 100 100 15 

7.2.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal delegationsbeslut 200 457 260 134 

Klagomål 14 70 70 26 

Registrering 40 115 100 24 

Antal ärenden RASFF och 
iRASFF 

13 50 30 15 

Antal 
livsmedelssanktionsavgifter 

  20  

7.3 Miljötillsyn 

7.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal delegationsbeslut 298 945 950 442 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
miljötillsyn 

111 255 400 97 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
enskilda avlopp 

8 58 350 41 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
hälsoskydd 

60 281 400 64 

Antal kundkontakter 
miljötillsyn 

1 934 5 688 7 000 2 569 

Antal kundkontakter 
enskilda avlopp 

774 2 341 3 200 749 

Antal kundkontakter 
hälsoskydd 

612 2 765 2 700 1 184 
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7.4 Miljöstrategiska 

7.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

6 5 5 5 

Strandskyddsärenden 6 54 50 35 

Deltagare i 
miljöutbildning 

15 596 600 201 

7.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal deltagande 
timmar i kommunens 
planering 

366 2 504 2 000 857 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

0 2 10 5 

Aktiviteter i media 1 23 30 5 

7.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

7.4.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

10 143 120 86 

Evenemang 0 2 2 2 

7.5 Konsument Borås 

7.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

236 639 650 242 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

351 1 049 1 200 386 

Föreläsningar och 
informationstillfällen 

18 60 50 32 
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8  Investeringar 

8.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  Godkänd 
utgift Budget 2022 Utgift apr 

2022 
Avvikelse 

2022 Prognos 

Investeringar årliga 
anslag      

Investeringar som löper 
över flera år     180 

Summa     180 

8.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 
Tkr Budget 2022 Utgift apr 2022 Avvikelse 2022 Prognos 2022 

     

Summa     

Analys 

8.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2022 Utgift apr 
2022 Prognos 2022 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

Verksamhetssystem 
Ecos2 
Sokigo har inte 
slutlevererat ännu 

   180  3 

Summa    180   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
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2021-4129  2022-05-04 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdatering attestregler  2022  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till uppdaterade attestregler 
2022. 

Sammanfattning  
Attestregler 2022 uppdateras för att avdelningschef för Livsmedels- och 
tillståndskontroll ersätts med två avdelningschefer för de nya avdelningarna 
livsmedelskontroll respektive tillståndskontroll. 

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Borås Stads Attestregler ansvarar nämnd för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde och har därmed ansvar för att säkerställa att bestämmelser enligt 
dessa attestregler iakttas. 

Nämnden har tagit beslut att dela avdelningen Livsmedels- och tillståndskontroll till 
två avdelningar Livsmedelskontroll respektive Tillståndskontroll. De två 
avdelningarna kommer att en chef per avdelning. Beslutet innebär att attestregler för 
2022 måste uppdateras, eftersom respektive chef kommer att ha beslutsattest för sin 
avdelning. 

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad 
enligt bilaga 2. 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  
 

Gunnel Petersson 
vik förvaltningscontroller 

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
mailto:gunnel.petersson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2022-05-04 2021-4129 

Bilagor  
Bilaga  1 Attestregler 2022, uppdatering maj  
Bilaga 2 Attestantförteckning 2022, uppdatering maj  



     
     

 
    

    
     

     

     
     

 

    
   

     

     

     
     

 

    
   

     

      

     

     
     

 

    
    

     

     

     
     

 

    
   

     

      

     

     
     

 

    
   

     

      

     

     
     

 

    
   
   

Attestregler 2022, uppdatering maj 
Miljö- och konsumentnämndens dokument 
Ansvar 
kodplan Attesttyp Beloppsgräns Attestant 

180000 Miljö- och konsumentnämnd 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180100 Förvaltningsledning 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180200 Verksamhetsstöd 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Verksamhetsstöd 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180300 Miljöstab 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

183100 Livsmedelskontroll 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

183200 Tillståndskontroll 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Tillståndskontroll 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 



   
   

    
   

     

        

        

     

     
     

 

    
     

     

        

     

     
     

 

    
     

     

        

     

     
     

 

    
 

    
     

      

     

     
     

 

    
    

     

       

     

     
     

 

    
       

     

     
     

 
    
    

184000 Miljötillsyn intäkter 

Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

184100 Miljötillsyn avdelning 41 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

184200 Miljötillsyn avdelning 42 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

185000 Miljöstrategisk avdelning 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Miljöstrategiska 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

186000 Konsument Borås 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Konsument Borås 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

187100 Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Adm. av klimatkompensationsfond 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 



    
       

     

     
     

 

    
     

      

     

     
     

 

    
   

      

     

     
     

 

    
    

            
          

    

187200 Godkännande 
Beslut 

0 basbelopp 
6 basbelopp 

Adm. av naturvårdsfond 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

188100 Godkännande 
Beslut 
Beslut 

0 basbelopp 
4 basbelopp 
6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Miljöstrategiska 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

188900 Myndighetssam
Godkännande 
Beslut 

verkan 
0 basbelopp 
6 basbelopp 

Utvecklingsledare 
Förvaltningschef 

Beslut obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

* Nämndens ordförande skriver på utskriven handling (ex. faktura), ekonomiadministratören scannar 
in dokumentet i Agresso, förvaltningschef beslutsattesterar med kommentar i Agresso. 



  
    

       
   

   

   
     

    
     
      
      
        
        
      
       

      
      
      

Attestantförteckning 2022, 
uppdatering maj 
Förvaltningschefens dokument, rapporterar förändring till nämnden 

Attestant Tjänsteman Ersättare 

Förvaltningschef Agneta Sander Annelie Johansson 
Ekonomiadministratör Anette Bergqvist 
Avdelningschef Verksamhetsstöd Agneta Sander 
Avdelningschef Livsmedelskontroll Anna Ebbesson Johanna Bäckström 
Avdelningschef Tillståndskontroll Johanna Bäckström Anna Ebbesson 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 Mirjam Keskifrantti Linda Gustafsson 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 Linda Gustafsson Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Miljöstrategiska Elin Johnsson Annelie Johansson 
Avdelningschef Konsument Borås Annelie Johansson Elin Johnsson 
Utvecklingsledare Susanne Söderström Johanna Bäckström 
Adm av klimatkompensationsfond Lisa Nilsson 
Adm av natuvårdsfond Anna Karlsson 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Ändrat tillstånd, bifall 2022-04-01 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2022-00052 
Ändrat tillstånd, bifall 2022-04-14 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2022-00160 
Godkännande av lokal för catering 2022-04-14 Anmälan catering - e-tjänst 55-2022-00170 
Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor 2022-04-21 Tillfälligt tillstånd allmänheten - e-tjänst 52-2021-00323 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik Besl.Datum Deleg.nr 
Administrativt ärende - Ansökan till 

2022-397 Klimatkompensationsfonden koncerninköp 2022-04-05 
Administrativt ärende - Behovsutredning för miljö- och 

2022-9 konsumentnämndens ansvarsområden för år 2022-2024 2022-04-25 
2020-3314 Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond 2022-04-05 

2022-202 
Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Anlägga
blomsteräng 

 en 
2022-04-05 

Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond -
Anläggande av en blomsteräng för att gynna naturlig  en 

2022-363 blomsteräng för att gynna naturlig polinerare.. 2022-04-05 
Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond -
Anläggande av sandbank för att skapa boplats åt bin och 

2022-352 humlor. 2022-04-05 
Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Restaurera 

2022-738 skogsområde till naturbetesmark 2022-04-05 
Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Så igen 

2022-630 8 dikeskanter med ängsblommor 2022-04-05 
Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Återskapa 

2022-770 ängsmark runt och på Borås flygplats 2022-04-05 
Administrativt ärende - Information  - Ändring inom tillstånd 

2022-1183 Hedared Vindkraftspark 2022-04-01 
Administrativt ärende - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 

2022-1677 Fullmäktigeuppdrag som inte ingår i budget 2022 2022-04-25 
2022-1774 Administrativt ärende - Reglemente 2022-04-25 
2021-3966 Administrativt ärende - Taxa - Nämndens Taxor 2022 PKV 2022-04-05 

Administrativt ärende - Tillsyns plan för miljö- och hälsoskydd 
2022-1224 2022 2022-04-04 

2022-1005 Administrativt ärende - Överenskommelse om tillsynsansvar 2022-04-04 



Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Hygienisk verksamhet - 
 Kosmetisk pigmentering (permanent 

2022-873 makeup/ögonbrynstatuering) i 2022-04-05 2022-466 
2022-1447 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-01 2022-453 
2022-1448 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-04 2022-458 
2022-1539 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-07 2022-495 
2022-1572 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-19 2022-546 
2022-1604 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-19 2022-547 
2022-1683 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-19 2022-548 
2022-1471 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-19 2022-550 
2022-1788 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-22 2022-569 
2022-1795 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-22 2022-570 
2022-1818 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-28 2022-606 
2022-1858 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-04-28 2022-607 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Mekanisk bearbetning av  
2022-184 asfalt 2022-04-05 2022-463 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Anmälan om  
2022-1337 efterbehandling av förorenad mark 2022-04-05 2022-473 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Anmälan om  
2022-1190 efterbehandling av förorenad mark 2022-04-05 2022-477 

 
2022-768 Ansökan om dispens - Ansökan om förlängda körtider 2022 2022-04-05 2022-472 

Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Uppehåll i  
2022-1374 avfallhämtning och slamtömning 2022-04-20 2022-553 

Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Uppehåll i  
2022-1373 avfallshämtning och slamtömning 2022-04-22 2022-576 

Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Uppehåll i  
2022-1713 hämtning av slam 2022-04-11 2022-533 
2022-733 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare  2022-04-14 2022-545 
2021-3899 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 



2022-199 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 
2022-404 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 
2022-441 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 
2022-482 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 
2022-50 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 
2022-523 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 
2022-92 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-04 2022-457 
2022-1241 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-20 2022-556 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2022-1953 om tillstånd för schaktning 2022-04-28 2022-609 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2022-1953 om tillstånd för schaktning 2022-04-28 2022-611 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2022-1953 om tillstånd för schaktning 2022-04-29 2022-612 
2021-3664 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-04-07 2022-493 
2021-2987 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-04-08 2022-524 
2021-4025 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-04-11 2022-528 
2022-1823 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-04-25 2022-578 
2021-4021 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-04-07 2022-492 
2022-60 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-04-08 2022-511 
2022-59 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-04-08 2022-523 
2022-444 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Sluten tank 2022-04-05 2022-474 

2022-76 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-04-01 2022-456 

2022-1067 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-04-05 2022-467 

2022-75 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-04-05 2022-476 

2022-455 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-04-11 2022-532 



2022-1376 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-04-13 2022-542 

2022-548 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-04-21 2022-557 

2022-65 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-04-27 2022-594 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-771 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-01 2022-452 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-748 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-01 2022-454 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-748 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-05 2022-470 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-756 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-05 2022-471 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-769 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-05 2022-475 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-785 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-06 2022-483 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-903 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-06 2022-484 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-500 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-06 2022-485 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-911 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-06 2022-487 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-923 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-06 2022-489 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-1279 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-07 2022-498 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-1280 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-07 2022-499 



Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1285 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-07 2022-505 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1287 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-08 2022-510 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-759 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-08 2022-512 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-785 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-08 2022-513 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-798 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-08 2022-514 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2021-4099 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-08 2022-516 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-754 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-13 2022-541 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-820 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-21 2022-563 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-840 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-25 2022-583 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1887 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-25 2022-585 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1039 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-26 2022-588 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-918 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-26 2022-589 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1033 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-26 2022-590 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1131 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-26 2022-591 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1040 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-26 2022-592 



Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1065 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-27 2022-595 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-765 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-27 2022-597 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1142 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-27 2022-601 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1148 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-27 2022-604 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1150 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-27 2022-605 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1151 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-28 2022-608 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1031 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-04-29 2022-614 

Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift, enskilt  
2021-3784 avlopp 2022-04-20 2022-554 

 
2022-1469 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Tillsyn Hagis Bilservice 2022-04-01 2022-455 

2022-673 Händelsestyrd tillsyn - Samordnad tillsyn 2022 2022-04-08 2022-517 

2022-673 Händelsestyrd tillsyn - Samordnad tillsyn 2022 2022-04-11 2022-526 

2021-708 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd - Bryggor i Rydboholm. 2022-04-25 2022-580 

2022-671 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd - Bryggor i Rydboholm. 2022-04-25 2022-581 

2021-708 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd - Bryggor i Rydboholm. 2022-04-25 2022-582 
 

2022-1074 Händelsestyrd tillsyn - Uppföljning av kontrollrapport 2022-04-08 2022-520 



 
2022-1074 Händelsestyrd tillsyn - Uppföljning av kontrollrapport 2022-04-08 2022-522 

 Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  
2022-699 av hygienisk verksamhet 2022-04-08 2022-515 
2022-1529 Klagomål djur - Djurhållning inom detaljplanerat område 2022-04-22 2022-568 
2021-3634 Klagomål livsmedel - Fusk 2022-04-20 2022-555 
2021-3634 Klagomål livsmedel - Fusk 2022-04-27 2022-603 
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