
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

KALLELSE  
 
2020-12-15  

1 (4) 

Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2020-12-15  
Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande 

situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten. 

Tid   Tisdag  15e december  2020, kl.  15.00  

Plats  Nornan, plan 2. Stora Brogatan 45, Borås   

Kallas  Per Månsson (M)  
Lena Sänd  (S)  
Jan-Åke Carlsson (S)  
Cecilia Kochan (S)  
Catherine Tynes Kjellbergh  (L)  
Katrine Andersson (M)  
Elvira  Löwenadler (M)  
Lars-Erik Johansson (SD)  

Tobias Eng-Strömberg  (S)  
Jaana Ben Maaouia (S)  
Harry Kettil  (S)   
Alexander Andersson (C)  
Matti Oinas  (M P)  
Sofia Sandänge r (M)  
Helena Schicht (M)   
Lars Lyborg (KD)  

Miljöchef Agneta Sander  
Avdelningschef  Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Niclas Björkström  
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti  
Avdelningschef Annelie Johansson  
Avdelningschef Elin Johnsson  
Avdelningschef Linda Gustafsson  
Förvaltningsjurist  Johanna Bäckström  
Personalföreträdare  Anneli Nilsson  
Personalföreträdare Johan Linderstad  

Karl-Eric Nilsson (C)  
Ordförande   

Anette Bergqvist  
sekreterare  

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

mailto:mknamnd@boras.se


     
 

  

 
 
     

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

   

 

    
     
 

    
     
 

   
    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (4) 

2020-12-15 

Föredragningslista Beslutsförslag 

1.  Sammanträdets öppnande    -

2.  Närvaro  -

3.  Val av protokollsjusterare   
samt tid för protokollets justering  

1.  Lena Sänd (S)   
2. Elvira  Löwenadler (M)  
3. Lars-Erik Johansson (SD)  
2020-12-19  

4.  Nya och pågående Initiativärenden  

4.1 Pågående  

4.1.1 2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt  
miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  
att översynen  redovisas senast 2021-01-31.  

5.  Fastställande av föredragningslista  

-

6 Information 

kl. 15.10 6.1 Information – Stadsbyggnadsprogrammet Till handlingarna  
Projektgrupp 

kl. 15.30 6.2 Information – Samråd om bergtäkt i Brämhult Till handlingarna  
Johannes Stolt  

kl. 15.40 6.3 Information – Ekologisk analys av grönstråk Till handlingarna  
Anna  Ljunggren  

kl. 15.50  6.4  Information – Klimatkompensationssystem  
 info från andra kommuner samt utvärdering   
 av vårt eget system  

Till handlingarna 
Lisa Nilsson 

kl. 16.05  6.5   Information – Vislualiseringssystemet Climat  View,  
  för att samordna och synliggöra klimatarbetet  

Till handlingarna 
Lisa Nilsson 

kl. 16.15  6.6  Information – Förstudie; kommunikations- 
  Plattformen för hållbara livsstilar  

Till handlingarna 
Lisa Nilsson 

kl. 16.25  6.7  Information - Verksamhetsplan  MSA 2021  
     

Till handlingarna 
Elin Johnsson 

kl. 16.40  6.8    Information – Budget 2021:2  
  

Till handlingarna 
Kristina Reinholdsson 



               

 

 

  
  

 

 
 

 
 

  

 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

  

  

  

  

FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (4) 

2020-12-15 

6.9  Övrig information från  förvaltningen inkl.  
personalärenden  

Till handlingarna 
Agneta Sander 

7 Miljöbalkstillsyn 
7.1  Strandskyddsdispens,  Viared 9:30  

Ecos: 2020-3275  
Godkänna med villkor 
Matilda Chocron 

7.2  Strandskyddsdispens,  Asklanda 2:109  
Ecos: 2020-3689  

Godkänna med villkor 
Matilda Chocron 

7.3  Strandskyddsdispens, Aranäsholm 1:1  
Ecos: 2020-2982  

Godkänna med villkor 
Matilda Chocron 

8 Livsmedelskontroll 

-

9 Alkohol & Tobak 

9.1  *  Yttrande till Förvaltningsrätten gällande  
överklagande av beslut  
Dnr:  16-2020-00203  

Godkänna 
Marlene Tenbrink 

10 Miljöstrategiska 

10.1  Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  
Ecos: 2020-3471  
Omgående justering  

Tillstyrka med synpunkter 
Johanna Johansson 

10.2  Detaljplan för  Gässlösa, Gässlösa 5:15  
Ecos: 2020-3468  
Omgående justering  

Tillstyrka med synpunkter 
Johanna Johansson 

11 Naturvårdsfonden 

11.1  Naturvårdsfonden, slutredovisning av Naturdata-
Basen  
Ecos: 2015-2829  

Godkänna 
Anna Karlsson 

12 Administration 

12.1  Månadsrapport november 2020  
Ecos: 2020-769  

Godkänna 
Kristina Reinholdsson 

12.2  Budget 2021:2  
Ecos: 2020-2112  

Godkänna 
Kristina Reinholdsson 



               

 

 
 

  
 

 
 

  
 

  

     

 

  

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (4) 

2020-12-15 

12.3 Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 
Ecos: 2020-3484 

Tillstyrka 
Andreas Zalewski 

12.4 Uppdatering Intern kontrollplan 2021  
och riskanalys  2021 
Ecos: 2020-3122 

Godkänna 
Andreas Zalewski 

12.5  Regler och anvisningar för Intern kontroll 2020  
Ecos: 2020-3724  

Godkänna 
Niclas Björkström 

12.6  Utredningsuppdrag att utöka mellankommunal  
samverkan  
Ecos: 2020-2914  

Tillstyrka 
Johanna Bäckström 

12.7  Uppräkning av  timtaxan enligt PKV,  alkohol, 
Tobak, e-cigaretter, recepfria läkemedel, folköl  
Ecos: 2020- 

Godkänna 
Kristina Reinholdsson 

13 Kurser och konferenser etc. 

-

14 Anmälningsärenden 

14.1  Delegeringsbeslut november  2020  Till handlingarna 

14.2  Inkomna skrivelser  
*Öppet brev till Sv. Kommuners miljönämnder 
*Barns rättigheter är mänskliga rättigheter 
*Lokal utvecklingsplan för Fristadsbyggen 

Till handlingarna 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

        
             

   

        

  

 
      

              
                

         

         
          

         
 

            
             

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 
Datum  
2020-11-24  

Dnr  
2020-3275  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för växthus på   
fastigheten Viared 9:30    

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
växthus, med måtten 5,38 x 3,89 meter, på fastigheten Viared 9:30 vid Västersjön,
Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 
1.  Tomtplatsen sk a,  enligt  gul linje i bila   ga 2, mar  keras  med st aket, hä ck,  mur 

eller mots varande.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning   
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a  

ett  växthus på fast  igheten Via red 9: 30. På fast  igheten Via red  9:30 ha r en dispens    för 
komplementbyggnad fått   dispens  under 20 15. Till det    beslutet om dispens beslu   tades  
det  också om en tomt   plats. Mil jöförvaltningen bedömer att    växthuset komme r  att 
uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen. Fö r att   förtydliga för allmä  nheten  
var den pr  ivata zon en krin g bygg naderna rå der  finner Mi ljöförvaltningen det   skäligt 
att  förena beslu tet med villkor om att tomt     platsens  gräns  tydligt  ska  markeras  med  
staket, hä ck,  mur elle r an nan an ordning.  

Ärendebeskrivning   
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

ett växthus på fastigheten Viared 9:30. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 oktober. Karta har bifogats ansökan. 

På fastigheten Viared 9:30 har en dispens för komplementbyggnad fått dispens under 
2015. Till det beslutet om dispens beslutades det också om en tomtplats. 

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


 
 
 

 
 

 
 

 

   
                

        

         
                

  

            
   

           
            
          
        

 

            
      

            
          

         

          
              

             

   
            

           
            

             
                

             
           

            
             

  

            
         

               
           

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2020-11-24 2020-3275 

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

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

strandskyddets syften, 

Miljöförvaltningen bedömer att växthuset kommer att uppföras på en plats som redan
är ianspråktagen. 

Växthuset bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon.
Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk 
genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens då 
åtgärden är ett angeläget allmänt intresse. 

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

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

Motivering till villkor 
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor om att 
tomtplatsens gräns tydligt ska markeras med staket, häck, mur eller annan anordning. 

Tidigare  kommunicering   
Den 29 oktober skickades förslag till beslut ut på kommunicering. Den 15 november 
inkom sökanden med svar om att de inte har några synpunkter på förslag till beslut. 

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 åtgärden påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 



 
 
 

 
 

 
 

 

            
          

            
                

 

             
           

   

             
           
          

               
          

        

 
   

 

  

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2020-11-24 2020-3275 

till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

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

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för
2020. 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. 

Bilagor   

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

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges  (bilaga 1,2 ,3)  

För känn edom (bilaga 1,2  ) 
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län,   vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1 Översiktskarta 
#5e5a57 

Dnr. 2020-3275 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

Bilaga 2 

2020-3275 
Beslutskarta med tomtplats och villkor 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum  
2020-11-25  

Dnr  
2020-3689  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för gemensam bad-    och 
båtbrygga på fastigheten Asklanda 2:109      

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsume ntnämnden lämn ar dispens från    strandskyddsbestämmelserna för   
Bad- och bå tbrygga, med   måtten 32 x2,4 met er samt   15x2,4 me ter i T-for  mation, 
trappa, trädäck   med  bänkar, st rand och grillp  lats i ef  terhand på fast  igheten Asklanda  
2:109  vid Ör esjö,  Borås  kommun.   
 
Endast den yt  a som an  läggningen upptar får tas     i an språk för än  damålet.  

Villkor 
1.  Bryggan elle r omr ådet i övri  gt får inte    förses  med  staket, sk yltar elle r an dra 

anordningar som hin  drar  eller avhå ller allmä nheten  från  att  vistas på elle  r  vid  
bryggan. Brygg an och övri  ga an läggningar  ska  vara  allemansrättsligt 
tillgängliga.  Bilaga 2,   inom  röd mar kering  samt  bryggan.   
 

2.  Flytbryggan får inte    vara  konstruerad av ce  llplast (t .ex.  frigolit), gamla   
kemtunnor  eller an nat mate rial som kan på   verka miljön elle  r vatt enkvaliteten 
negativt.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning   

Miljöförvaltningen 

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

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna 
för att i ef   terhand ersätt a en befint  lig bå t- och ba dbrygga  på fast igheten Asklanda   
2:109.  De  söker  även dispens   för åtgärder ut  förda på lan  d, i ef  terhand,  trappa, 
trädäck,  strand och grillp  lats. An sökan om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna  
inkom den 23    november. Mil jöförvaltningen bedömer att    bryggan komme r  att 
uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen ef tersom det   redan tidig are fann s  en  
brygga på pla  tsen. Fö r åtgärdern a på lan  d an ser sökanden att    de  behöver ta  
strandskyddad mar k i an  språk för att tillg   odose  ett an geläget allmä nt  intresse som inte    
kan tillg odoses ut anför omr ådet  genom att   det  tillgängliggör  sjön även för de som inte       

mailto:matilda.chocron@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

         
    

 

 
      

                
             

             

          
                  

             
          

   
                

        

         
               

  
              

      
               

   

            
             

               
           

             
             

            
              

        
    

Sida 
2(4) 

Datum Dnr 
2020-11-25 2020-3689 

har egen strandtomt. Miljöförvaltningen bedömer att nämnda omständigheter utgör
särskilt skäl för dispens. 

Ärendebeskrivning   
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna 

för att i ef   terhand ersätt a en befint  lig bå t- och ba dbrygga  på fast igheten Asklanda   
2:109.  De  söker  även dispens   för åtgärder ut  förda på lan  d  i ef terhand,  trappa, trädäck,  
strand och grillp  lats. Ansöka n om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna inkom   
den 23   november. Be skrivning  av br yggans konstruk tion ha r bifogats   ansökan.   

2005 gavs   en dispens   för en liknan  de  brygga på pla  tsen. De n  nya br yggan är   något 
större.   exploaterade  området  runt 20 10 och an  lade  i samban d me d  
vägar et c. även trap  pan och ior  dningställde  marken ino m Asklanda 2:1  09. 201 1  
gjordes en fast  ighetsförrättning i omr  ådet  då   
bildades.  Därefter är   det   som äger an  läggningen  
och ha r an svaret för den.     

har utifrån informationen i lantmäteriförättningen 
handlat i god tro och trott att de åtgärder som var utförda på platsen var bedömda
utifrån strandskyddslagen och att de fick förvalta och nyttja området i enlighet med 
lantmäteriförättningen samt att bryggan fick bytas ut utan att ny dispens krävdes. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 8 oktober besökt platsen. Fastigheten 
ligger dels på land och dels i vatten. Från vägen och ner till bryggan går en trappa och
det finns sittplatser, bänkar och en grillplats, marken består av gräsmatta och buskar. 
Mot vattnet finns en liten anlagd strand som sköts. 

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

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

strandskyddets syften, 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggan kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen eftersom det redan tidigare fanns en brygga på platsen. Den nya
bryggan är något större, men det är en mindre utökning av bryggan och bedöms inte 
påverka naturmiljön mer. Miljöförvaltningen anser att särskilda skäl föreligger då man
på detta sätt kan samlokalisera bryggplatser för flera båtar på ett begränsat område. 
För åtgärderna på land anser sökanden att de behöver ta strandskyddad mark i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området genom att det tillgängliggör sjön även för de som inte har egen
strandtomt. Miljöförvaltningen bedömer att nämnda omständigheter utgör särskilt 
skäl för dispens. 
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Datum Dnr 
2020-11-25 2020-3689 

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

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

Motivering till villkor 

För att förhindra att bryggan upplevs som privat finner Miljöförvaltningen det skäligt
att förena dispensen med villkor att anordningar som kan upplevas privatiserande 
eller avhållande för allmänheten inte får uppföras på bryggan. 

Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små 
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen 
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas 

Tidigare  kommunicering   
2020-11-24 skickades förslag på tjänsteskrivelse till sökanden för möjlighet att
inkomma med synpunkter i ärendet. 

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

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

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

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

Större brygganläggningar kan kräva bygglov. Även ändring av brygga kan kräva 
bygglov eller bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Verksamheten eller åtgärden kan vara vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken
(MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart 
att allmänna eller enskilda intressen skadas. I det fall åtgärderna innebär
vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 
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Datum Dnr 
2020-11-25 2020-3689 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för
2020. 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. 

Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Information om hur man överklagar nä     mndens  beslut  

Övriga bilagor 
4.  Lantmäteriförrättning  
5.  Fotodokumentation från pla  tsbesök  2020-10-08  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges  

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län,   vastragotaland@lansstyrelsen.se, (bilagor 1,2  ,4,5)  

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1 Översiktskarta 

Diarienummer: 2020-3689 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

Bilaga 2 detaljkarta 

Diarienummer: 2020-3689 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 
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Datum Dnr 
2020-10-08 2020-2335 

2020-3689 

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Klagomål strandskydd och Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Platsbesök 

Tjänsteanteckning platsbesök 
På platsen finns en ny brygga med Y-bommar för båtar. På land finns en trappa, en

iordninggjord strand, trädäck en grillplats och bänkar. Marken sköts som parkmiljö. 

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  
2020-11-11  

Dnr  
2020-2982  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för tillb  yggnad och altan   
på fastigheten Arnäsholm 1:1     

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad, med måtten 2,8 x 9,4 meter samt en altan på ca 4x2 meter, på fastigheten
Arnäsholm 1:1, Sjöslättasvägen 39, vid Frisjön, Borås kommun. 

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

Villkor 
1. Tomtplatsen sk a  mot sk ogen, enligt   bilaga 2, mar  keras  med st aket, hä ck,  mur

eller mots varande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning   

Miljöförvaltningen 

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

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a ut et  t  
fritidshus  på fast igheten Ar näsholm  1:1. An sökan om dispens    från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 25     september.  Ansökan ha r se dan  
kompletterats  med  ritning  och karta den 4 no    vember.   Fastigheten ligge r beläge n som  
nummer  2 i en ra   d med   5 hus.   Framför  husen går en lite   n väg som sk   iljer huse n från   
sjön och på ba   ksidan av   husen finns sk  og. Fa stigheten ha r vari t  bebyggd se dan  innan 
strandskyddet  infördes. Mil jöförvaltningen bedömer att    tillbyggnaden komme r  att  
uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen och att    den inte   kommer  medföra att  
hemfridszonen ut ökas  under för utsättning att   villkoret  följs.  

Ärendebeskrivning  

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a ut et  t  
fritidshus  på fast igheten Ar näsholm  1:1. An sökan om dispens    från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 25     september.   

mailto:matilda.chocron@boras.se
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Datum Dnr 
2020-11-11 2020-2982 

Ansökan har sedan kompletterats med ritning och karta den 4 november. 

Fastigheten ligger belägen som nummer 2 i en rad med 5 hus. Framför husen går en 
liten väg som skiljer husen från sjön och på baksidan av husen finns skog. De andra
tomterna i raden är friköpta medan sökandens tomt fortfarande ligger som 
arrendetomt på stamfastigheten. Fastigheten har varit bebyggd sedan innan 
strandskyddet infördes. 

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

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

strandskyddets syften, 

Tomten har varit bebyggd sedan innan strandskyddsbestämmelserna infördes. 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen och att den inte kommer medföra att hemfridszonen utökas
under förutsättning att villkoret följs. 

Miljöförvaltningen bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen genom
befintlig bebyggelse 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 tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

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

Motivering till villkor 
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor om att 
tomtplatsens gräns enligt bilaga 2 tydligt ska markeras med staket, häck, mur eller
annan anordning. 

Tidigare  kommunicering   
2020-11-06 skickades förslag till beslut ut på kommunicering. 2020-11-09 inkom svar
från sökanden sin inte hade några synpunkter på förslaget. 

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. 
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Datum Dnr 
2020-11-11 2020-2982 

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

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

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

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

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för
2020. 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. 

Bilagor   

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

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges  

 
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län,   vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1 översiktskarta 

Diarienummer 2020-2982, Sjöslättsvägen 39 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Bilaga 2 Beslutskarta 

Diarienummer 2020-2982, Sjöslättsvägen 39 
Röd linje visar tomtplatsen 
Gul linje visar var villkor om staket eller liknande ska sättas upp 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 



 

 
   

 
  

 
 

 

1 T JÄNSTESKRIVELSE 
SidafllIJ BORÅS STAD 

Datum 

2020-11-30 
Dnr 

. 16-2020-00203 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 3705-20 gällande 
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd -
Cheers 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande och överlämnar det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i 
Jönköping i mål 3705-20. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden återkallade 2020-06-16 

, serveringstillstånd i Cheers, Allegatan 20, Borås, från och med 2020-06- 
18. 

har 2020-06-23 inkommit med ett överklagande av Miljö
och konsumentnämndens beslut med yrkande att Förvaltningsrätten i första hand 
upphäver beslutet om återkallelse och i andra hand meddelar en erinran alternativt en 
varning, samt att bolaget beviljas inhibition i avvaktan på Fö1-valtningsrättens dom. 
Fö1-valtningsrätten har i beslut 2020-06-25 beviljat bolagets yrkande om inhibition. 
Nliljö- och konsumentnämndens beslut om återkallelse gäller därmed inte i avvaktan 
på Fö1-valtningsrättens dom. Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av bolagets 
kompletterande yttrande daterat 2020-10-14 som inkommit till Fö1-valtningsrätten, 
och vill lämna ytterligare ett yttrande i målet till Fö1-valtningsrätten. 

Miljö- och konsumentnämnden antar fö1-valtningens förslag till yttrande. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

mailto:marlene.tenbrink@boras.se
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Datum Dnr 

2020-11-30 16-2020-00203 

Johanna Bäckström 
F örvaltningsjurist 

Bilagor till tjänsteskrivelsen 

Bolagets yttrande med bilaga daterat 2020-10-14 
Tjänsteskrivelse 2020-06-05 i ärende 59-2020-00089 som ligger till gmnd för det 
överklagade beslutet. 

Yttrandet skickas till 

F ö1valtningsrätten i Jönköping 
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Datum  
2020-11-30  

Dnr  
2020-3471  

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över remiss    Stadsbyggnadsprogram  Staden vid   
parken  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till Stadsbyggnadsprogram under 
förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning   
Borås Stad har tagit fram ett nytt stadsbyggnadsprogram som ska komplettera stadens 
översiktsplanering med nya infallsvinklar och metoder för att utveckla staden. Det
tidigare arbetet kring stadsutveckling runt Viskan som resulterat ibland annat 
Sandwalls plats och Viskanpromenaden, breddas och ”en grön tvilling” till Viskan, en 
park, planeras genom hela Borås. Arbetet med parken kommer genomsyra all fortsatt 
arbete med fysisk planering i staden men också förena och ge synergier över alla
hållbarhetsdimensionerna. 

Miljöförvaltningen ser mycket positivt på förslaget. Miljöförvaltningen har stora 
förhoppningar om att förverkligandet av stadsbyggnadsprogrammet kan bli en av
Borås Stads största miljömåls-/Agenda 2030-målsåtgärder under de kommande två 
decennierna. Detta förutsatt att idéen utvecklas utifrån våra förslag till
komplettering/ändring av förslaget avseende utvecklandet av ekosystemtjänster, risk 
för markföroreningar längs det tänkta parkstråket samt ytterligare belysning av sociala
aspekter och genomförandet av stadsbyggnadsprogrammet. 

Ärendebeskrivning   
Borås Stad har tagit fram ett nytt stadsbyggnadsprogram som ska komplettera stadens
översiktsplanering med nya infallsvinklar och metoder för att utveckla staden. Det 
tidigare arbetet kring stadsutveckling runt Viskan som resulterat ibland annat
Sandwalls plats och Viskanpromenaden, breddas och ”en grön tvilling” till Viskan, en 
park, planeras genom hela Borås. Arbetet med parken kommer genomsyra all fortsatt
arbete med fysisk planering i staden men också förena och ge synergier över alla 
hållbarhetsdimensionerna. Detta förslag skickas nu ut på remiss. 

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller såväl konkreta idéer avseende utformning men 
räknar också upp en rad fortsatta delprojekt som krävs för att förverkliga de fysiska
åtgärderna. En analys har också gjorts av vilka hinder som skulle kunna förhindra att 
idén förverkligas och vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika dessa hinder. 

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 
2020-11-30 2020-3471 

Arbetet  förväntas  löpa över 10  -20  år.  Bland delpro jekten nä mns  fortsatta ut redningar  
och ar bete  med;   

o  Investering och drift    
o  Finansieringslösningar  
o  Gestaltningsplan  
o  Kommunikationsstrategi   

Förankringsprocessen för att skapa en gemensam målbild, vid framtagandet av 
programmet, beskrivs också. Arbetet har riktats både internt inom organisationen
men också externt mot Boråsarna. Mycket arbete har lagts ner på att förankra iden 
och visualisera parken. 

Konsekvensbedömning   

Social och   Ekologisk  dimension  

o  Stadsbyggnadsprogrammet  ser  ut  att  vara  ett  samverkansprojekt  som  
inkluderar alla hå  llbarhetsaspekter,  kräver samve rkan inte rnt  och exte rnt  
och ha r möjlighet   att  skapa sy nergieffekter på mån  ga  av  Borås  2025 Vision   
och  strategis  områden och de    globala målen .   
 
Ett  exempel på sy  nergieffekt  är  att  möjligheten till   ökad möjlighet   till  att  ta  
sig  till  fots  både  ger  positiva hä lsoeffekter, men ocks  å god ljudmiljö,   
luftkvalitet, rena re  dagvatten,  mindre  trängsel  osv.   

 
o  Det är   avgörande att   ekosystemtjänsterna lyf ts  mer i dokume  ntet; för att    

förhindra att   befintliga ek osystemtjänster  påverkas negat ivt.   
 
o  Parken och de    ekosystem  som den inn  ehåller ge r  de  som bo r i st  aden en  

pedagogisk  upplevelse  och en kopp  ling  till  att  vi män niskor är   en del   av  
naturen. Barn en  får en känsla för att vara       en del   av na turen och lär    sig  hur 
de  ska  förhålla sig   till  den.  Att  barn får en relation till na     tur är   en  
förutsättning för att    de  senare i live  t  ska  förstå na turen och ek  osystemens 
värde.   

o  Stadsbyggnadsprogrammet  kan bidr a till att    nå Borå s  Stads  miljömål  
etappmål :   

Etappmål 3b. Ek  osystemtjänster,  grön- och  blå infrastruktu r värna s  i öve rsiktsplaner,  
detaljplaner och   vägplaner. 
Etappmål 3c. Den fysis   ka planeringen ska anp   assas till   framtidens klimat-  och  
väderfenomen  
Etappmål 4d. And  elen res or inom Bo  rås  Stads  geografiska områ de  som sk er till   fots, med   
cykel el ler kolle ktivtrafik ska öka   
Etappmål 4c. Ene  rgianvändningen för lokale  r, bostäder och    offentlig utomhusbe lysning  ska  
minska med 15 procent från 201     6. 
Etappmål 5a. Skapa    en samlad bild av den gröna       och  blå strukturen i kommunen och      
värna  viktiga korrid orer. 
Etappmål 5b. Stärka    det variati onsrika och   artrika mosaiklandskapet.   
 
Även na tionella mål;   Frisk  luft  och  God beby ggd miljö   påverkas po sitivt.  
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Globala mål som berö   rs:   
3 Go d häls a och   välbefinnande   
11  Hållbara  städer och   samhällen  
13  Bekämpa  klimatförändringen   
15  Ekosystem  och  biologisk mångfald   

o Ibland an ses  stigar  genom pa rker/skogar otrygg a och   buskage vara   en
plats för krimin  ell ha ndel. Disk ussion för ekommer om att    ta bo rt 
platserna och grö  nskan ist ället  för att rikta åtgärdern   a mot 
grundproblemet. 

Hårdgjorda yt or och en st   eril miljö löser inte     problemet.  Därför krävs et  t 
brett  angreppssätt från   början nä r en ny pa   rk sk apas  i Borå s. Utöver  
fysiska åtgärder krävs för   ebyggande  sociala åtgärder för att sk    apa en tryg  g 
miljö. F örebyggande  arbete  behöver sk e för att för   hindra att   människor
hamnar i miss  bruk och krimin  alitet  men ocks å åtgärder för    att  möjliggöra 
för män niskor att   ta sig   ur det . 

Ekonomisk dimension   
o Ett  av delpro jekten är   att  utreda finan sieringsmöjligheter. P rojektet  har 

potential  att  bidra till   ett  förebyggande  arbete  inom  exempelvis
klimatanpassning  och sociala frågo  r  –  om det   görs  på ”rätt” sät  t och  
därmed för ebygga framtida kost  nader. Det   finns risk för för   orenade 
massor län gs det   tänkta pa rkstråket vilke t  kan på verka ut formning och  
åtgärder ino m det   tänkta st råket men ocks  å inn ebära yt terligare kost nader
för ut redning och sanerin  g. 

o Kostnaderna för vidare    utredningsarbete är oklar  t  om det   också sk a
utredas ino m ra men för delpro  jektet där   finansieringsmöjligheter ut reds 
eller om det för   väntas  ske med   befintlig person al. 

o Även  tidsplanering är   oklar.  Ett  projekt av denna ar   t  kan sv älla ut   och ta  
tid  från an dra frågo r, samt idigt kanske   detta är   den ty p av 
samverkansprojekt  staden behöver fokus  era på och ist   ället  välja bo rt 
andra frå gor/projekt? Ramar na behöver   sättas tidig t för att    inte  drabba
annan ve rksamhetsplanering. 

Tidigare kommunicering  
Miljö- och konsumentnämndens presidie har deltagit på samarbetsworkshop 
december 2019 och på presidieöverläggning juni 2020.  
Kommunbiolog har deltagit i projektstudion om Stadsbyggnadsprogrammet. 

Bilagor  
Miljöförvaltningens yttrande  
Utkastet till Stadsbyggnadsprogram  

Beslutet expedieras till 
detaljplanering@boras.se   

 
 

 
 

 
 

https://www.boras.se/download/18.27db401b1754f09d9ce2ecc8/1603971379864/Stadsbyggnadsprogram%20Staden%20vid%20parken%20Remissversion%20f%C3%B6r%20utskrift.pdf


 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Sida 
4(4) 

Datum Dnr 
2020-11-30 2020-3471 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Datum  
2020-11-30  

Dnr  
2020-3468  

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över förslag till     Detaljplan för   Gässlösa, Gässlösa  
5:15  Samråd  (BN 2019 -219)  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning   
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), motsvarande för 
cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola
och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor 
idrottshall (20 x 40 meter). Ytterligare utredningar och skyddsåtgärder krävs för att
säkerställa en hälsosam skolmiljö. Dessa redogörs för i förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning   
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), motsvarande för
cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola 
och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor 
idrottshall (20 x 40 meter). 

Konsekvensbedömning   
Social och   ekologisk  dimension 
För- och na ckdelar med att    förslaget  genomförs redogör s för i    förvaltningens  
skrivelse  avseende  den ek ologiska dimensionen (s  e bila ga).   

  Det finns et  t  stort  behov av sk  olor i Borå  s.    
  Skyddsåtgärder avse ende  luft, buller, översv  ämning och   markföroreningar kan   

bli aktu ella för att    skapa en hä  lsosam  miljö.   
  Tätare kollek tivtrafik  kan behövas i nä   rområdet  för att   skapa goda möjlighet  er 

för ”hämtning och lämn   ing”  av yngre   barn (F- 3) och for  tsatt  resa mot   
arbetsplats,  eller att   lämna sy skon på för  skola,  utan  tillgång  till  bil. En åtgärd   
som ocks å bidr ar till   en god luft    och ljudkv alitet.   

Ekonomisk dimension   
  Utredningar, sk yddsåtgärder och sanerin  gar inn ebär en kost  nad me n att   kunna  

använda en delv  is redan ian  språktagen  mark  istället  för jungfrulig mar  k  

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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innebär en bespar  ing  av ek osystemtjänster  –  vilket  också ha r et t ek onomiskt  
värde.   

 Tätare tu rer med   kollektivtrafik  till  denna pla ts sk ulle behövas.  

Tidigare kommunicering  
Deltagande i lokaliseringsgruppen för kommunal planering med två miljöutredare på 
bland annat; planbeskedsberedning 2018-10-03 och input till utvärderingsmall för 
fastigheten i samma Lokaliseringsgruppen: 2019-02-08  

Bilagor  
Miljöförvaltningens yttrande
Planhandlingarna  

 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Jo hnsson  
Avdelningschef  

 
 

 
 

 
 

 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html
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Datum Dnr 
2020-11-30 2020-3468 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Yttrande över förslag till     Detaljplan för   Gässlösa, Gässlösa  
5:15  Samråd  (BN 2019 -219)  

Ärendet  
Miljö- och konsume ntnämnden ha r fått för  slag  till  Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa    
5:15  på samrå d.  Planens  syfte  är  att  möjliggöra bygg nation  av en ny grundskola (F-    9),  
motsvarande för cirka 100   0 ele ver.  Syftet är ocks  å att   möjliggöra bygg nation  av en  
förskola,  särskola  och kommunikationsklass . Des sutom är   syftet  att  möjliggöra  
byggnation av en fulls   tor idro ttshall (2 0 x 40    meter).  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Miljöförvaltningen har deltagit i arbetet i Lokaliseringsgruppen av kommunal
verksamhet som Lokalförsörjningsförvaltningen samordnar och där inkommit med 
synpunkter i ett tidigt skede. Ytterligare synpunkter på förslaget redovisas i detta
yttrande. 

Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen har följande synpunkter: 

- Byggnaderna behöver förläggas så att de skärmar av det förväntade bullret 
utmed befintliga vägar. 

- Bildtexterna på sidan 14 om trafikbullerkarteringen ska växlas om! 
- Dialog med Trafikverket krävs för underlag om området kan påverkas av

järnvägsbuller från Bollebygd Syd B4 eller B11 bropartier. 
- En fördjupad luftutredning behöver göras för att säkerställa att

miljökvalitetsmålet för luft klaras på platsen och klargöra behov av eventuella 
åtgärder. 

- Tätare kollektivtrafik kan behövas till platsen för att undvika onödig 
generering av biltrafik. 

- Exploateringen behöver ta hänsyn till ”högsta flöden” i Viskan och göra en 
analys med verktyget Scalgo innan åtgärder för att undvika problem med vatten
inom planområdet bestäms. 

- Byggnation behöver avvakta resultatet från en rapport om spridningsriskerna
av föroreningar från ”slamlagunen”. 

- Området som har klass 2 enligt Grönområdesplanen behöver bevaras. En 
komplettering av handlingarna med planbestämmelse eller beskrivning av 
kompensationsåtgärder krävs. 

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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Markmiljö 
En rapport förväntas vara klar i mars 2021 om spridningsrisker av föroreningar från
den så kallade ”slamlagunen”. Byggnation behöver avvakta resultatet från denna 
rapport. 

Klimatanpassning och dagvatten
Planhandlingarna och exploateringen behöver ta hänsyn till ”högsta flöde”. Bilden på 
sidan 12 i planhandlingarna behöver bytas ut mot bilden nedan som är ett utdrag från
Intramap och texten kring översvämningskarteringen bör justeras då de hänvisar till 
översvämningskartering från 2010. En analys med verktyget Scalgo behöver också
göras för att vidare titta på vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att undvika 
problem med vatten. Läs mer i Stigande vatten: 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2011/stigande-
vatten---en-handbok-for-fysisk-planering-i-oversvamningshotade-omraden..html   

Bild: Högsta flöden – utdrag ur Intramap 

Luft 

Luftkvalitet på platsen
Borås Stad har av SMHI beställt en övergripande spridningsmodell av 
luftföroreningar i Borås tätorter. Denna levererades under senhösten 2020 och utgör
planeringsunderlag. Spridningsmodellen visar att timmedelvärdena för kvävedioxid 
ligger i intervall 54-72 mikrogram per kubikmeter vid fastigheten. Det innebär att
miljökvalitetsmålet för kvävedioxider, högst 60 mikrogram per kubikmeter, riskerar 
att överskridas på platsen. Se tabell nedan. När det gäller partiklar, PM10 ligger
årsmedelvärdet i intervallen 8-14 mikrogram per kubikmeter luft jämfört med 
miljökvalitetsmålet som är satt till högst 15 mikrogram per kubikmeter luft. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2011/stigande
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Då övri ga  värden ligge r under miljökvalite  tsmålet,  enligt  spridningsmodellen av  
luftföreningar, är   förhoppningen  att  även timme delvärden för kväve  dioxider  och  
årsmedelvärden för   partiklar ligge r i den    lägre  delen av inte  rvallen.  Detta behöver   
dock  bekräftas  genom en för  djupad luft utredning.   

Utredningen behöver ske med en modell som tar hänsyn till korsningar, tänkt 
byggnation och trafikering i närområdet och som klargör om miljökvalitetsmålet
överskrids på platsen nu och i framtiden (2040). Om miljökvalitetsmålet inte klaras 
bör en annan plats väljas för byggnation av förskola/grundskola. Ligger värdena i
närheten av att överskrida miljökvalitetsmålet kan åtgärder behöva vidtas för att skapa 
en så bra luftkvalitet som möjligt. 

Påverkan på barns hälsa
Barn påverkas i högre grad än vuxna av olika miljöfaktorer. Forskningen har inte 
kunnat observera någon luftföroreningsnivå som kan anses ofarlig, det vill säga en
säker nivå under vilken luftföroreningar inte bidrar till att negativa hälsoeffekter 
inträffar. Långtidsexponering för luftföroreningar ökar risken för att utveckla astma
och andra luftvägsproblem även i områden där halten ligger under 
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna är ”minsta krav” ställda på EU-nivå.
I miljökvalitetsnormerna ligger acceptansen för utsläpp av luftföroreningar betydligt 
högre än de svenska miljökvalitetsmålen för frisk luft. 

Barn är extra utsatta för luftföroreningar då de rör sig mycket och vistas utomhus i 
större utsträckning än många vuxna. Samtidigt är deras lungor och immunförsvar
under utveckling. Det är därför av största vikt att samhället planerar utifrån att barn, 
där de regelbundet vistas, har tillgång till god luftkvalitet. Det vill säga att 
miljökvalitetsmålet för frisk luft uppfylls. 

Analys av kartor i Rapport 2020-47 visar; 
- PM10 Årsmedelvärde 8-14 mikrogram per kubikmeter luft (jmf

miljökvalitetsmål 15) 
- PM10 15-25 mikrogram per kubikmeter luft dygnsmedelvärde (jmf. med 

miljökvalitetsmål 30). 
- Kvävedioxider Årsmedelvärde 8-14 (jmf. med miljökvalitetsmålet 20) 
- Kvävedioxider Timmedelvärden 54-72 mikrogram per kubikmeter (jmf 

miljökvalitetsmålet 60) 

Tabell: Utdrag ur Rapport 2020-47 Kartläggning av luftkvalitet i Borås Stads 
Spridningsmodelleringar med SIMAIR 
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Buller 

Trafikbuller 
Gässlösaområdet kommer att genomgå en stor omvandling under kommande år och
det blir därför i dagsläget svårt att prognostisera trafikflöden. Det kan också bli 
aktuellt att se över gatustrukturerna vilket också är en osäkerhetsfaktor.
Det är därför viktigt att förebygga olägenhet gällande buller genom att placera 
byggnaderna så att de skärmar av det förväntade bullret utmed befintliga vägar. Det
möjliggör en utevistelseyta som vetter mot skogen och därmed en yta med god 
ljudkvalitet. Redaktionell justering: Bildtexterna på sidan 14 om trafikbullerkarteringen
ska växlas om! 

Järnvägsbuller 
Utifrån Trafikverkets kartor över olika sträckningar
av den planerade höghastighetsjärnvägen går på bro 
(Bollebygds Syd genom B4 eller B11) samt
nuvarande utkast till miljökonsekvensbeskrivning är 
det svårt att utläsa om området också kommer 
påverkas av höga nivåer av järnvägsbuller och vilka 
åtgärder som i sådana fall kan göras för att klara
hälsosamma nivåer på skolgården. En dialog bör 
föras med Trafikverket för ytterligare underlag. 

Bild: Skärmdump från Trafikverkets samrådssidor Göteborg-Borås, del av nya
stambanor. Gröna korridoravsnitt= broalternativ 

Trafik 
Platsen ligger i ett relativt gott läge för fotgängare och cyklister med omkring 10-15
min med cykel till målpunkter som Resecentrum/SÄS och till fots på under 
halvtimmen till Resecentrum. Kollektivtrafiken verkar vara undermålig med turer
enbart en gång i timmen eller tio minuters promenad till hållplats med tätare turer. 
Stämmer det behövs tätare kollektivtrafik om vi vill undvika onödig generering av
biltrafik till platsen och om vi vill nå Borås Stads miljömål, etappmål 4d Andelen resor 
inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Naturmiljö
Del av planområdet ingår i Borås Stads Grönområdesplan och har klass 2, mycket högt 
värde. Det är viktigt att denna miljö så långt det är möjligt bibehålls och får fortsätta
vara en skog. En komplettering av handlingarna med planbestämmelse, som tydliggör 
att området ska fortsätta vara bevuxet med träd, behöver göras. Detta för att inte 
området ska kalavverkas. De trädbevuxna branterna kan ha naturvärden. I 
planbeskrivningen behöver det beskrivas hur genomförandet av planen kommer
påverka de naturvärden som nämns i grönområdesplanen. Om genomförandet av 
planen medför stor påverkan på naturmiljön, kan en naturvärdesinventering komma 
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att behöva utföras och kompensationsåtgärder krävas. Det behövs bara om
grönområdesplanens värden inte kan säkras genom planbestämmelser. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Se synpunkter under respektive område. 

Inför framtagandet av yttrandet har följande medverkat utifrån sina 
kompetensområden:
Matilda Chocron, kommunbiolog 
David von Sydow, klimatanpassningssamordnare
Pia Aspegren, miljöutredare 
Johanna Johansson, miljöutredare
Josefin Wilén, miljöinspektör 

Johanna Johansson 
Miljöutredare 
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2020-12-03  

Dnr  
2015-2829  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomfört projekt gällande 
Naturdatabasen. Projektet avslutas och innestående bidrag på 18 000 kronor betalas
ut på angivet konto. 

Sammanfattning   
Miljöstrategiska avdelningen har beviljats bidrag på 90 000 kronor ur
naturvårdsfonden för att lägga in ny naturdata i naturdatabasen, granska och rensa i 
naturdatabasen, koordinatsätta äldre artfynd samt länka ArtPortalen med
naturdatabasen. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 

Ärendebeskrivning   
Miljöstrategiska avdelningen har beviljats bidrag på 90 000 kronor ur
naturvårdsfonden för att lägga in ny naturdata i naturdatabasen, granska och rensa i 
naturdatabasen, koordinatsätta äldre artfynd samt länka ArtPortalen med
naturdatabasen. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 

2015 och 2016 genomfördes fältarbeten för kontroll av specifika naturvårdsarter och 
bedömning av statusklassning på olika naturområden. Naturdatabasen uppdaterades
sedan med inventeringsresultatet. Datan fördes över till en Accessdatabas med 
koppling till GIS-programmet Geomedia. Kartmaterial och rapporter i pappersformat
har digitaliserats. Ca 2500 artförekomster har koordinatsatts och rapporterats in till 
artportalen. Med hjälp av GIS-avdelningen upprättades en automatisk koppling
mellan artportalen och kommunens dåvarande GIS-program Geomedia för att 
underlätta handläggningen. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. 
Miljöstrategiska avdelningen har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. 

Bilagor  
1.  Slutrapport till   naturvårdsfonden  
2.  Faktablad,  slutrapport  LONA  

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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2020-12-03 2015-2829 

Beslutet expedieras   till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johansson 
Avdelningschef 
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SLUTRAPPORT   1(2) 
Datum 

2020-11-27 

Anna Ljunggren 

Projekt Naturdatabasen 

Slutredovisning till Naturvårdsfonden 

Projektet finansierades genom LONA-bidrag och Borås Stads naturvårdsfond. 
Arbetet genomfördes under åren 2015 – 2017 och slutrapport i LONA-registret 
gjordes 2018, se bilagt faktablad. Alla åtgärder är genomförda och godkända av 
Länsstyrelsen. Syftet var att få en aktuell uppdaterad databas och andra digitala 
naturvårdsskikt så att handläggning av naturvårdsärenden och deltagande i 
samhällsplaneringen blir mer effektiv och kvalitetssäkrad. 

Utförda arbetsuppgifter: 

Fältarbeten utfördes 2015 och 2016 för att kontrollera återfynd av specifika 
naturvårdsarter och bedöma statusklassning på olika naturområden registrerade 
i naturdatabasen. Informationen i databasen har uppdaterats, vissa områden har 
fått en annan klassning. Datan fördes över till Accessdatabas med koppling till 
GIS-programmet Geomedia. 

Kartmaterial och rapporter som enbart fanns i pappersform har digitaliserats. 

Alla relevanta artförekomster i kommunens naturdatabas har koordinatsatts och 
rapporterats in till artportalen. I artportalen återfinns nu alla artfynd i Borås och 
uppdaterad samlad information kan hämtas ur det registret och är därmed 
också tillgänglig för andra. Totalt har cirka 2500 artnoteringar rapporterats 
inom projektet. 

Med hjälp av GIS-avdelningen upprättades en automatisk koppling mellan 
artportalen och kommunens dåvarande GIS-program Geomedia vilket 
underlättande handläggningen av naturärenden då mer information kunde 
behandlas samlat. Detta genomfördes alltså enligt projektplan och kunde vara i 
funktion i cirka 1 år. 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

Borås Stad Stadshuset boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vx 
501 80 Borås Kungsgatan 55 
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Borås Stad 2020-11-27 2(2) 

Löpande uppdatering av naturdatabasen framöver 

Geomedia används nu inte längre och man har centralt inte köpt in något nytt 
GIS-program till kommunen utan tanken är just nu att man ska använda QGIS 
som är en fri programvara. QGIS är ännu inte implementerat på ett sätt så att 
det kan användas effektivt som stöd i handläggningen på grund av otillräckliga 
resurser hos GIS-avdelningen, de har helt enkelt inte hunnit med oss. En 
liknande koppling till artportalen har vi därför inte längre och vi kan heller inte 
använda vårt kunskapsunderlag på ett enkelt sätt och presentera data för andra. 
Det innebär att vi är i en liknande situation igen och handläggningen av ärenden 
tar därför längre tid vilket är frustrerande. Vi har haft en inhyrd konsult som 
gått igenom många av miljöförvaltningens gamla Geomediafiler så att de ska 
kunna användas i andra program. Det arbetet är nästan klart men kräver lite 
ytterligare hjälp från kommunens GIS-avdelning för att bli färdigställt. 

Det behövs mer resurser för GIS inom kommunen så att databaser kan 
upprätthållas och de som har behov av att arbeta med GIS får den utbildning 
och det supportstöd som krävs för att kunna vara en effektiv användare. 

Tanken är att vi löpande ska kunna uppdatera och lägga till eller justera data i 
naturdatabasen och i GIS-filer allt eftersom ny kunskap tillkommer så att den 
hålls aktuell. Det kan vara genom egna inventeringar och observationer eller 
genom förändringar kopplade till exempelvis nya detaljplaner eller beviljade 
bygglov. 

Anna Ljunggren 
Kommunbiolog 

Bilaga: Faktablad, slutrapport LONA 
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Län och kommun 
Västra Götalands län, Borås
 
Kontaktperson på kommunen
Kontakta kommunen för information om projektansvarig.
 
Sammanfattning 
Borås Stad har en gammaldags Naturdatabas som är kopplad till Naturvårdsprogrammet från 1997, men
består även av fristående naturdata utanför Naturvårdsprogrammets ytor exempelvis uppgifter om arter och
speciella naturtyper. Utöver detta finns naturdata utanför naturvårdsprogrammets områden. Ansökan avser
att uppdatera databasen och att få till en koppling till Artportalen så att biologerna på kommunen kan
använda det i GIS.  
 
Artdata som endast är kända på kommunen behöver även rapporteras in till Artportalen. 
 
Genomförande och erfarenheter
En total översyn av naturdatabasen med uppdatering och rensning av gamla uppgifter har genomförts. Äldre
artuppgifter har koordinatsatts och inrapporterats till Artportalen. Naturdatabasen har överförts från
databasprogrammet FileMaker till Access och förbättringar har genomförts. Databasen har knutits ihop med
kommunens GIS-program (GeoMedia). En kurs för om databasens uppbyggnad, hantering och koppling till
GeoMedia för handläggare på kommunen har genomförts. En länkning mellan Artportalen och kommunens
GIS-program har upprättats.
 
Åtgärder 
1. Digitalisera äldre material (ytor, linjer, punkter), exempelvis uppgifter om flodpärlmussla, fisk och kräfta,
biologisk infrastruktur, husbehovstäkter och dammar. Kartmaterial och uppgifter i rapporter som idag endast
finns i pappersform finns digitaliserade och relevanta artuppgifter är inrapporterade till Artportalen.
(Övervakning) 
2. Uppdatera/rensa ändre material i den befintliga Naturdatasen. Databasen blir mer aktuell, lättanvänd och
nya uppgifter kan lätt läggas till och tas fram via Artportalen. (Mätvärdet gäller antalet befintliga ytor).
(Övervakning) 
3. Koordinatsätta äldre fynduppgifter och rapportera in dessa till Artportalen. Genom att lägga in
artuppgifter i Artportalen kommer detta vara vårt system för artuppgifter framöver istället för eget internt
system. (Övervakning) 
4. Fungerande länkning mellan Artportalen och kommunens GIS system (GeoMedia). Troligen krävs
konsultstöd för att åtstadkomma detta. Åtgärden ger ett fungerande system att arbeta i för
kommunbiologerna. (Övervakning) 
 
Politikområden 

Faktablad - LONA

Projekt: Naturdatabas

Sida 1 av 2 
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•  Övrigt av betydelse för naturvård (100 %) En fungerande naturdatabas är av yttersta vikt för ett
fungerande naturvårdsarbetet i en kommun. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning 10-dagars nov 2020 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning 
med helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för nov 2020 med 
helårsprognos.  
 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson  
Miljöchef Förvaltningscontroller  

 
Bilaga 
Månadsuppföljning nov 2020 
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Miljö- och konsumentnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 826 1 167 1 069 744 325 300 

Central administration 7 238 9 707 8 899 8 222 677 696 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 134 396 363 5 225 -4 862 -5 958 

Miljötillsyn 4 775 3 550 3 254 4 216 -962 -2 250 

Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 6 285 7 499 6 874 6 539 335 -48 

Konsument Borås 2 966 5 081 4 658 4 328 330 175 

Buffert    -270 270  

Klimatkompensationsfond -89 0 0 -81 81  

Verksamhetens nettokostnader 22 135 27 400 25 117 28 923 -3 806 -7 085 

Kommunbidrag       

Resultat jfr med kommunbidrag -22 135 -27 400 -25 117 -28 923  -7 085 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat      549 

Godkända "öronmärkta" projekt      1 243 

Resultat jfr med tillgängliga medel -22 135   -28 923  -5 293 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal ärenden 3 596  3 472 3 751 

Antal händelser (Ecos) 17 241  22 125 24 391 

Antal delegationsbeslut. 1 133  856 974 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 800 

Antal inspektioner 787 800 678 731 

Antal revisioner 78 100 99 117 

Antal delegationsbeslut 302 260 192 229 

Klagomål 91 70 177 185 

Registrering 100 100 218 253 

Antal ärenden RASFF och iRASFF  30 56 60 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal delegationsbeslut 783 700 496 577 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 194 250 286 327 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 210 200 198 230 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 177 250 376 443 

Antal kundkontakter miljötillsyn 5 493 5 000 6 028 6 682 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 485 2 500 2 245 2 561 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 081 2 500 2 270 2 481 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 134 135 99 103 
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Verksamhetsmått Utfall Nov 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Evenemang 7 2 5 5 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering 2 177 3 000 1 632 1 847 

Strandskyddsärenden 55 50 57 63 

Deltagare i miljöutbildning 888 600 487 495 

Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Rådgivningsärenden, BUS 593 550 614 651 

Föreläsningar och informationstillfällen, BUS 35 50 28 29 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 1 093 1 200 983 1 083 

Föreläsningar och informationstillfällen, KVL 16 50 20 24 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultat 

Förvaltningen redovisar efter november månad ett negativt resultat på - 3 800 tkr jämfört med periodens budget. 
Orsaken till avvikelsen är främst att nämnden inte kommer att fakturera årsavgifterna för företag vare sig beträffande 
livsmedel (gäller ej interna kunder) eller alkohol. Det beror på att Fullmäktige tagit detta beslut i syfte att stötta företagen 
under deras svåra tid p.g.a. Coronaviruset och de konsekvenser det medfört. 

Utifrån lagen gällande trängseltillsyn (1 juli 2020) har både Miljötillsyn och Livsmedel fått prioritera tillsyn på restauranger 
samt omvärldsbevaka lagstiftningen och följa utvecklingen istället för ordinarie tillsyn enligt tillsyns- och kontrollplanerna. 

Kostnaderna är relativt låga jämfört med periodiserad budget och mildrar periodens negativa resultat något men de stora 
intäktsförlusterna, på grund av att vi inte fakturerar årsavgifterna enligt ovan, medför ett rejält intäktsbortfall. Flera 
avdelningar har flera vakanta tjänster där rekrytering pågår alternativt behöver påbörjas vilket medför att 
personalkostnaderna blir lägre än budgeterat. 

När det gäller de olika projekten så är inte alla intäkter periodiserade vilket påverkar resultatet negativt med cirka -250 tkr. 

I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. 

  

Prognos 

Prognosen visar ett negativt resultat på - 5 300 tkr efter att godkänt ianspråktagande av ack. resultat och godkända 
"öronmärkta" projekt inkluderats.  

Prognosen ligger ungefär - 1 500 tkr lägre jämfört med resultatet. Det beror främst på att intäkterna på Livsmedel, 
Tillstånd och Miljötillsyn bedöms bli ännu lägre vid årsskiftet. Tillstånd har pengar över på personalkostnaderna men dessa 
kommer att användas till konsultkostnader i syfte att huvudsakligen handlägga fler tobakstillstånd. Det är oklart hur mycket 
mer intäkter som konsulten kommer att fakturera 2020. Det återstår att handlägga ungefär 10 stycken tobakstillstånd från 
2019 samt några nya akuta. 

Prognosen ligger nu ungefär + 550 tkr högre än tidigare prognos. En förklaring till det är att nämndens 700 tkr till 
Skyfallskartering som finansieras från Klimatkompensationsfonden nu är bokförd som intäkt. Dessa pengar kommer att 
flyttas med till 2021 eftersom arbetet inte påbörjas 2020. 

Det negativa utfallet enligt prognosen beror också på att Miljötillsyn har haft svårt att utföra ordinarie tillsyn på grund av 
Coronapandemin. Corona har inte enbart handlat om trängseltillsyn utan har påverkat de allra flesta tillsynsområdena på 
många olika sätt. Kort sammanfattat har pandemin påverkat genomförande av tillsyn på årsbetalande verksamheter och 
timfinansierade tillsynsprojekt negativt. Samma bekymmer gäller för timavgifterna på Livsmedel och för 
ansökningsavgifterna på Alkohol. 

I prognosen ingår de 596 tkr (S2020/05635/FS) som nämnden kommer att bli kompenserad med, utifrån extra kostnader i 
samband med införandet av ny lag gällande trängseltillsyn. Prognosen innehåller även kostnader för skyfallskartering och 
Navets miljöutbildningar. 

Nämnden kommer dock att bli kompenserad för intäktsbortfallet (- 5 098 tkr) av årsavgifterna gällande livsmedel och 
alkohol . 

  

Byggbonus totalt 1 238 tkr 

Miljötillsyn 550 tkr. Beräknar att använda dessa 550 tkr 2020 för lönekostnader, MIFO-arbete 

Miljöstrategiska 688 tkr Beräknar att använda ca. 250 tkr 2020 för konsultkostnader och lönekostnader för våra egna 
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handläggare men beloppet är ännu ej klart. 

  

Klimatkompensationsfond 

  Tkr   

Från 2019 549   

Fakturerat 2020 t.o.m. 200810 766   

SUMMA 1 315   

Navet utbetalas 2020 -72 78 tkr var beslutat men det blir 72 tkr.* 

Skyfallskartering utbetalas 2020 till 
Miljö- och konsumentförvaltningen 
men flyttas med till 2021 

-700   

Vaccination almar Tekniska -237 Beslutat nämnd okt 2020 Godkänt. 

Digitala möten Samhällsbyggnad 0 Beslutat nämnd okt 2020. Avslag. 

SUMMA 306   

    

Uppdaterat 201201    
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Dnr 
2020-2112 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Budget 2021:2 Miljö och konsumentnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till 
budget 2021:2.  
 
 
Sammanfattning 
Kommunbidraget till nämnden budgeteras (Budget 2021:2) till 28 350 tkr och 
inkluderar ett effektiviseringskrav på 250 tkr. Kommunfullmäktige har inför 2021 
utökat nämndens kommunbidrag med "700 tkr som avser en allmän förstärkning och 
helårseffekt för tjänsterna som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden" samt 
250 tkr för Klimatkompensationsfonden. Brottsförebyggande myndighetssamverkan 
och arbete med rökfria miljöer kommer nämnden inte att prioritera inom tilldelad 
ram. 

Förutom det förstärka kommunbidraget på 700 tkr finansierar nämnden budget 
2021:2 genom att budgetera med 1,5 %. 

Nämnden har flera gånger lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens 
avdelningar för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. 
Om en flytt till gemensam lokal blir aktuell krävs förutom investeringsmedel medel 
för flytt samt årliga resurser för att täcka transportkostnader och tidsförluster om ny 
lokal inte är centralt belägen, storleken varierar avståndet från centrumkärnan och 
stadshuskvarteret. 

 

Bilagor 
Budget 2021:2 Miljö- och konsumentnämnden 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Kristina Reinholdsson 
Förvaltningscontroller 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

        

           
            

              
                

    
 

             
        

   
 

         
        

       
           

               
 

          
            

             
 

       
          

          
          

          

            
          

         
              

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2020-12-01  

Dnr  
2020-3484  

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Svar på remiss -    Informationssäkerhetspolicy Borås stad    

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås Stads informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning  
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje
given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, 
pappersbunden eller digital. Den ska vara tillgänglig för de som behöver den och har
behörighet att ta del av den. Den ska vara komplett och korrekt och ha en lämplig 
nivå av spårbarhet. 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa
informationssäkerhet inom Borås Stads alla förvaltningar, nämnder och 
majoritetsägda bolag. 

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska bedrivas genom ett ledningssystem för
informationssäkerhet och dataskydd (LIS) enligt ISO/IEC 27000. Ledningssystemet 
på kommunövergripande nivå består av informationssäkerhetspolicy samt
styrdokument. Styrdokumenten är en av de viktigaste hörnstenarna. Här anges vad 
som ska genomföras och bedrivas och hur arbetet ska gå till genom olika anvisningar. 

Ledningssystemet är ett stöd för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet sker
på ett strategiskt, systematiskt och samordnat sätt över hela kommunen. Målet och 
ambitionen är att ledningssystemet ska vara infört i Borås Stad senast 2025. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för stadens
informationssäkerhetsarbete. Ansvaret för att samordna, utveckla och leda arbetet har 
Kommunstyrelsen. Nämnder och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer
och beslut som fastställs av Kommunstyrelsen. På varje förvaltning/klusternivå finns 
utvalda representanter som ansvarar för att driva arbetet på förvaltningsnivå. 

Ärendebeskrivning  
Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med att införa ett 
gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås Stad tagit fram ett
förslag på Informationssäkerhetspolicy. Framtagandet av denna policy har pågått 
under en tid och Informationssäkerhetspolicyn är det första stegen av flera för att få 

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 
2020-12-01 2020-3484 

Borås Stads alla förvaltningar och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet
på ett gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Social dimension   
All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, 
förväntas känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i informations-
säkerhetsarbetet. Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en 
effektiv informationsförsörjning som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i
kommunen samt bygger förtroende hos både invånare, medarbetare och andra 
aktörer. 

Bilagor  
1.  Remiss – Infor  mationssäkerhetspolicy  Borås  Stad,  2020-11-02  

Beslutet expedieras   till  
Stadsledningskansliet, ks .diarium@boras.se  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Andreas Zalewski 
Kvalitets- och IT-samordnare 

mailto:ks.diarium@boras.se


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

  

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

Sida 

MISSIV 1(2) 

Datum Instans 

2020-11-02 Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00721 

Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra 

informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt 

informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför 

organisationen. 

Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med att införa ett 

gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås Stad tagit fram 

ett förslag på Informationssäkerhetspolicy som nu sänds på öppen remiss. 

Framtagandet av denna policy har pågått under en tid och 

Informationssäkerhetspolicyn är det första stegen av flera för att få Borås Stads 

alla förvaltningar och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett 

gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt. 

Remissyttranden ska innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/bolagets beslut. 

Remissvaren ska ha kommit in till Stadsledningskansliet senast 2020-12-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2020-00721 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras.se
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Borås Stad 2(2) 

Remissinstanser  

1.  Kommunstyrelsen  

2.  Samtliga nämnder  

3.  Samtliga helägda kommunala bolag  

Stadsledningskansliet 

Informationssäkerhetsansvarig Borås Stad  
Stefan Fransson  
stefan.franssonn@boras.se  
033-35 71 02 

mailto:stefan.franssonn@boras.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum  
2020-11-30  

Dnr  
2020-3122  

 
Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdatering Intern kontroll    2021  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna den uppdaterade interna 
kontrollplanen respektive riskanalysen för 2021 enligt bifogade dokument (ersätter
tidigare beslut §265 på nämndmöte 2020-10-20). 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen att redovisa
ny riskanalys och kontrollplan för 2021 i ett av Stadsledningskansliets anvisade system 
samt komplettera planen med kontrollmoment och kontrollmetoder. 

Ärendebeskrivning  
På grund av olika omständigheter har Miljö- och konsumentnämnden fått i uppdrag 
från Kommunstyrelsen att redovisa ny riskanalys och kontrollplan för 2021 samt
använda ett av Stadsledningskansliets anvisade system vid rapporteringen. 
Kommunstyrelsen uppmanar även Miljö- och konsumentnämnden att komplettera
planen med kontrollmoment och kontrollmetoder. 

Bilagor  
Intern kontrollplan 2021 MKN, 2020-11-30
Riskanalys intern kontrollplan 2021 MKN, 2020-11-30 

Beslutet expedieras   till  
Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Andreas Zalewski 
Kvalitets- och IT-samordnare 

Miljöförvaltningen 
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1 Inledning 
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska 
baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 

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

frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning 
en ej följs 

Riskbedömning
2021 
6 

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

Kontroll av behörig delegation i 
myndighetsbeslut. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Förvaltningsöve Risk att rutiner vid Risk att rutiner vid krissituationer inte följs eller Kontroll att rutiner vid krissituationer är kända Kontroll att genomgång av Varje år 
rgripande krissituationer inte 

följs 

Riskbedömning
2021 
6 

är kända av medarbetarna. av medarbetarna. rutiner gjorts enligt SAM 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

Riskbedömning
2021 
12 

Kontroll att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar. 

Kontroll att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar. 

Kontroll att ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning 
görs varje månad 

Varje år 

Uppföljning verklig 
tillsyn jämfört med 
planerad tillsyn 

Riskbedömning
2021 
12 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad 
tillsyn enligt beslutade tillsynsplaner 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad 
tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad tillsyn 
enligt beslutade 
tillsynsplaner 

Varje 
tertial 

Miljö- och konsumentnämnden, Intern kontrollplan 2021 2(6) 



 

  
  

      

  
 

 
 

 

       
        
     

     
  

          
     

   
    

  
 

  

  
 

  
  

   
   

  
   

    
  

  
   

 
 

 
 

       
       

        
    

      
      

 

  
 

  

   
  

   
  

 
 

 
 

 

       
 

       
 

    
    

  

 
 

   
 

 
   

  
 

 
 

 

       
       

     

       
       

     

  
  

 

 
 

3 Personal 
Verksamhet /
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 

frekvens 

Bisyssla Förtroende 

Riskbedömning
2021 
12 

Risk att bisyssla inte anmäls till arbetsgivaren. 
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor 
som är förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig 
anställning (LOA) 

Kontroll att bisyssla anmäls till arbetsgivaren. Att blankett om eventuell 
bisyssla har fyllts i vid 
anställningens början. Årlig 
kontroll av förändringar i 
samband med 
medarbetarsamtal. 

Varje år 

Kompetens- och 
resursbrist 

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

Riskbedömning
2021 
12 

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

Kontroll att förvaltningen klarar sitt uppdrag 
trots svårigheter att rekrytera, utspridda lokaler 
etc. 

Kontinuerligt strategiskt 
ledningsarbete. 

Varje år 

Arbetsmiljö - hot 
och trakasserier 

Risk att personal 
hotas och 
trakasseras 

Riskbedömning
2021 
9 

Kontroll att rutiner, information och stöd finns 
upprättat. 

Kontroll att rutiner, information och stöd finns 
upprättat. 

Kontroll att genomgång av 
rutiner gjorts enligt SAM 

Varje år 

Social 
arbetsmiljö 

Risk att den 
sociala 
arbetsmiljön 
påverkas på grund 
av Covid 

Riskbedömning
2021 
9 

Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den sociala 
arbetsmiljön inte försämras vid distansarbete. 

Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den sociala 
arbetsmiljön inte försämras vid distansarbete. 

Kontinuerliga avstämningar 
med medarbetare 
(morgonmöten). 

Varje 
tertial 
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Verksamhet /
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 

frekvens 

Fysisk 
arbetsmiljö 

Risk att kvalitet 
och produktivitet 
försämras vid 
eventuell 
sjukfrånvaro samt 
vid distansarbete 
på grund av Covid 

Riskbedömning
2021 
12 

Kontroll att kvalitet på utfört arbete upprätthålls 
vid eventuell hög sjukfrånvaro samt att 
produktiviteten vid distansarbete ej blir lidande 
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. 

Kontinuerliga avstämningar 
med medarbetare 
(morgonmöten). 

Varje 
tertial 

4 Ekonomi 
Verksamhet /
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 

frekvens 

Kundfakturor- Risk för att Risken att Borås Stad debiterar felaktiga Kontroll att rätt belopp debiteras och/eller Stickprov 50 fakturor varje Varje år 
avgiftsdebitering felaktiga 

kundfakturor 
skickas ut 

belopp och/eller till fel person. skickas till rätt person. år 

Riskbedömning
2021 
8 

Upphandling Risk att ramavtal Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att Kontroll att ramavtal tillämpas och att leverantör Stickprov av vissa konton Varje år 
inte följs leverantör som ej är upphandlad korrekt som ej är upphandlad korrekt ej används för enligt upplagd Agresso 

används för inköp i verksamheten. Borås Stad inköp i verksamheten. Kontroll av avtalstrohet. Exceleratorfrågor. 
Riskbedömning
2021 

kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 

Uppföljning Risk att det Kontroll att det ekonomiska utfallet följer budget Uppföljning av ekonomiskt utfall gentemot Genomgång av 10-dagars- Varje år 
budget ekonomiska utfallet med åtgärder. budget ska ske månadsvis och lämpliga och tertialrapporter i 
månadsvis ej följer budget 

utan att åtgärder 
vidtas. 

åtgärder ska vidtagas om så behövs. Stratsys. 

Riskbedömning
2021 
12 
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Verksamhet /
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 

frekvens 

Kontroll av avtal 
och taxor 

Risk att avtal och 
taxor inte följs. 

Riskbedömning
2021 
6 

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

Kontroll att taxor och avtal är korrekta och följs. Kontinuerlig uppföljning 
under året. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet /
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 

frekvens 

Posthantering/D Risk för att Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter Kontroll att gällande regelverk följs avseende Stickprov 50 ärenden. Varje år 
iarieföring verksamhet ej 

sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

att söka dokument. posthantering och diarieföring av allmänna 
handlingar. 

Riskbedömning
2021 
6 

Delegationsbesl Risk för att Risk att beslut inte gäller vid överprövning. Kontroll att beslut gäller vid överprövning. Stickprov 50 ärenden Varje år 
ut, skrivelser verksamhet ej 

sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Riskbedömning
2021 
6 
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Verksamhet /
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 

frekvens 

Utskick av Risk för att Kontroll att handläggningen av ärenden inte Kontroll att handläggning av ärenden inte Stickprov 25 ärenden. Varje år 
beslut verksamhet ej 

sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Riskbedömning
2021 
6 

försenas och orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare negativa konsekvenser 

försenas och orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare negativa konsekvenser 
(inom 20 dagar efter kompletta handlingar). 

Dokumenthante Risk för att Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan Genomgång av aktuell Varje år 
ringsplan verksamhet ej 

sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Riskbedömning
2021 
4 

är aktuell och följs. är aktuell och följs. dokumenthanteringsplan. 

Dataskyddsföror 
dningen 
(GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 

Riskbedömning
2021 
6 

Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet. Kontroll att ny lagstiftning förs in i det dagliga 
arbetet. 

Kontinuerlig kontroll av 
informationen i 
verksamhetssystemen. 

Varje år 

Miljö- och konsumentnämnden, Intern kontrollplan 2021 6(6) 



 

 
 

  
   

 

 

 

 
 

  

Riskanalys 2021 
Miljö- och konsumentnämnden 



 

  
                         
                     

                

     
        
        

         
                   

      

     
                

               
        
          
       
       
     
        
                      

                     
         
                  

            

         
                    

                  
                  

1 Inledning 
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av 
rutiner och processer. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 
personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. 
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel. 

2 Regler för Intern kontroll 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: 
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
- Minimera risker, säkra system och rutiner 
- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
- Säkra en rättvisande redovisning 
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
Miljö- och konsumentnämnden antog regler och anvisningar för intern kontroll 2016-10-25 (MKN dnr 2016-2906) och uppdaterade regler och 
anvisningar 2020-12-15 (MKN dnr 2020-3724). Regler och anvisningar för intern kontroll bifogas. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Miljö- och 
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konsumentnämnden genomförde en riskanalys av den interna kontrollplanen 2021 vid sammanträde 2020-08-25. 
Olika kontroller i verksamheterna ingår i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av 
den interna kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet /
Process Riskbild 

Riskbed 
ömning
2021 

Till 
plan
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Ja Kontroll av behörig delegation i 
myndighetsbeslut. 

Kontroll av Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 4 Nej 
styrdokument ändamålsenligt sätt. 

Beskrivning 
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs. 

Förvaltningsövergrip-
ande 

Risk att rutiner vid krissituationer inte följs 
Beskrivning 
Risk att rutiner vid krissituationer inte följs eller är 
kända av medarbetarna. 

6 Ja Kontroll att rutiner vid krissituationer 
är kända av medarbetarna. 

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
Beskrivning 
Kontroll att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden uppfylls inom ekonomiska 
ramar. 

12 Ja Kontroll att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och verksamhet 
från nämnden uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
Beskrivning 
Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
enligt beslutade tillsynsplaner 

12 Ja Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn enligt beslutade 
tillsynsplaner 
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5 Personal 

Verksamhet /
Process Riskbild 

Riskbed 
ömning
2021 

Till 
plan
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Förtroende 
Beskrivning 
Risk att bisyssla inte anmäls till arbetsgivaren. Som 
offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning 
(LOA) 

12 Ja Kontroll att bisyssla anmäls till 
arbetsgivaren. 

Kompetens- och Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 12 Ja Kontroll att förvaltningen klarar sitt 
resursbrist avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg 

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

uppdrag trots svårigheter att 
rekrytera, utspridda lokaler etc. 

Arbetsmiljö - hot och 
trakasserier 

Risk att personal hotas och trakasseras 
Beskrivning 
Kontroll att rutiner, information och stöd finns upprättat. 

9 Ja Kontroll att rutiner, information och 
stöd finns upprättat. 

Social arbetsmiljö Risk att den sociala arbetsmiljön påverkas på grund av 
Covid 
Beskrivning 
Kontroll att verktyg och stöd finns för medarbetare och 
chefer så att den sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 

9 Ja Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den 
sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 

Fysisk arbetsmiljö Risk att den fysiska arbetsmiljön försämras vid 
distansarbete på grund av Covid 
Beskrivning 
Kontroll att den fysiska arbetsmiljön är tillfredställande 
vid distansarbete. 

4 Nej 

Risk att lokaler och rum på arbetsplatsen ej är 
anpassade och utrustade för säkra fysiska möten. 
Beskrivning 
Kontroll att lokaler och rum på arbetsplatsen är 
anpassade och utrustade för säkra fysiska möten. 

4 Nej 
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Risk att kvalitet och produktivitet försämras vid 12 Ja Kontroll att kvalitet på utfört arbete 
eventuell sjukfrånvaro samt vid distansarbete på grund upprätthålls vid eventuell hög 
av Covid sjukfrånvaro samt att produktiviteten 
Beskrivning vid distansarbete ej blir lidande på 
Kontroll att kvalitet på utfört arbete upprätthålls vid grund av Covid. 
eventuell hög sjukfrånvaro samt att produktiviteten vid 
distansarbete ej blir lidande på grund av Covid. 

6 Ekonomi 

Verksamhet /
Process Riskbild 

Riskbed 
ömning
2021 

Till 
plan
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Kundfakturor- Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 8 Ja Kontroll att rätt belopp debiteras 
avgiftsdebitering Beskrivning 

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

och/eller skickas till rätt person. 

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

6 Ja Kontroll att ramavtal tillämpas och 
att leverantör som ej är upphandlad 
korrekt ej används för inköp i 
verksamheten. Kontroll av 
avtalstrohet. 

Uppföljning budget Risk att det ekonomiska utfallet ej följer budget utan att 12 Ja Kontroll att det ekonomiska utfallet 
månadsvis åtgärder vidtas. 

Beskrivning 
Kontroll att det ekonomiska utfallet följer budget med 
åtgärder. 

följer budget. 

Kontroll av avtal och 
taxor 

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

6 Ja Kontroll att taxor och avtal är 
korrekta och följs. 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet /
Process Riskbild 

Riskbed 
ömning
2021 

Till 
plan
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 
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4 

Posthantering/Diariefö 
ring 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter att söka 
dokument. 

6 Ja Kontroll att gällande regelverk följs 
avseende posthantering och 
diarieföring av allmänna handlingar. 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att beslut inte gäller vid överprövning. 

6 Ja Kontroll att beslut gäller vid 
överprövning. 

Utskick av beslut Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att handläggningen av ärenden inte försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser 

6 Ja Kontroll att handläggning av ärenden 
inte försenas och orsakar sökande 
eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

Dokumenthanteringsp 
lan 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

4 Ja Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan är aktuell 
och följs. 

Dataskyddsförordning 
en (GDPR) 

Risk att personuppgifter eller annan känslig 
information röjs. 
Beskrivning 
Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet. 

6 Ja Kontroll att ny lagstiftning förs in i det 
dagliga arbetet. 

8 Riskmatris 
4 

3 

 

 
          

  
 

         
 

       
   

    

 

 
 

          
  

 
       

       
 

 

             
  

 
       

     
  

       
     
   

 

 

 
          

  
 

     
   

     
   

  

 

  
      

  
 

         

          
  

 

  
    

   
    

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

        
    

     
    

    
   

  

      
     

8 

6 

1 

2 3 6 7 12 

13 14 

12 

9 

8 10 15 16 

17 18 

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

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

12 
4 21 

Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt Sannolik (det är mycket troligt 
enkelt inte får inträffa) att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som Möjlig (det finns en möjlig risk 
besvärande för intressenter för att fel ska uppstå) 
och kommunen) 
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2 Lindrig (uppfattas som liten Mindre sannolik (risken är 
av såväl intressenter och mycket liten för att fel ska 
kommunen) uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för Osannolik (risken är praktiskt 
de olika intressenterna och taget obefintlig för att fel ska 
kommunen) uppstå) 

2 
9 11 19 20 

4 
5 

6 8 

1 2 3 4 

2 

1 

1 2 3 4 

Sannolikhet 

8 13Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 21 

Verksamhet /
Process 

Risknum 
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

Riskbed 
ömning
2021 

Till plan
2021 Kommentar 

Leverantörsfakturo Risk för felaktiga utbetalningar till Nej 
r oegentliga leverantörer 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs Nej 

Kundfakturor- 1 Risk för att felaktiga kundfakturor 4.Allvarlig 2.Mindre 8 Ja Kontroll att rätt belopp debiteras 
avgiftsdebitering skickas ut sannolik och/eller skickas till rätt person. 

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

Nej 

2 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Kontroll att ramavtal tillämpas och 
att leverantör som ej är upphandlad 
korrekt ej används för inköp i 
verksamheten. Kontroll av 
avtalstrohet. 
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Verksamhet /
Process 

Risknum 
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

Riskbed 
ömning
2021 

Till plan
2021 Kommentar 

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

Nej 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. Nej 

Delegation 3 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Kontroll av behörig delegation i 
myndighetsbeslut. 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. Nej 

Verksamhetskontr 
oller 

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

Nej 

Bisyssla 4 Förtroende 3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja Kontroll att bisyssla anmäls till 
arbetsgivaren. 

Posthantering/Diar 
ieföring 

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Kontroll att gällande regelverk följs 
avseende posthantering och 
diarieföring av allmänna handlingar. 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Kontroll att beslut gäller vid 
överprövning. 

Utskick av 
svarskort 

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

Nej 

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

Nej 

Utskick av beslut 7 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Kontroll att handläggning av ärenden 
inte försenas och orsakar sökande 
eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

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

Nej 

Pågående 
ärenden i ECOS 

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

Nej 

Uppföljning budget 
månadsvis 

8 Risk att det ekonomiska utfallet ej följer 
budget utan att åtgärder vidtas. 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Kontroll att det ekonomiska utfallet 
följer budget. 

Dokumenthanterin 
gsplan 

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

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan är aktuell 
och följs. 
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Verksamhet /
Process 

Risknum 
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

Riskbed 
ömning
2021 

Till plan
2021 Kommentar 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

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

Nej 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

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

Nej 

Kompetens- och 
resursbrist 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Kontroll att förvaltningen klarar sitt 
uppdrag trots svårigheter att 
rekrytera, utspridda lokaler etc. 

Kontroll av 
styrdokument 

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

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej 

Kontroll SAM Risk att SAM-hjulet inte följs. Nej 

Kontroll av avtal 
och taxor 

12 Risk att avtal och taxor inte följs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Kontroll att taxor och avtal är 
korrekta och följs. 

Förvaltningsövergr 
ipande 

Risk att den politiska intentionen som 
föreligger ett beslut faller bort/misstolkas 
och beslutet får en annan innebörd än 
avsikten 

Nej 

Risk att en otydlig och genomhastad 
beslutsprocess av ordförande resulterar 
i missförstånd med felaktigt beslut som 
resultat 

Nej 

Risk att alla ledamöter/partier ej får alla 
utskick från förvaltningen 

Nej 

13 Risk att rutiner vid krissituationer inte 
följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Kontroll att rutiner vid krissituationer 
är kända av medarbetarna. 

Dataskyddsförordn 
ingen (GDPR) 

14 Risk att personuppgifter eller annan 
känslig information röjs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Kontroll att ny lagstiftning förs in i det 
dagliga arbetet. 

Måluppfyllelse 15 Risk att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom ekonomiska ramar. 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Kontroll att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och verksamhet 
från nämnden uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
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Verksamhet /
Process 

Risknum 
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

Riskbed 
ömning
2021 

Till plan
2021 Kommentar 

16 Uppföljning verklig tillsyn jämfört med 
planerad tillsyn 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn enligt beslutade 
tillsynsplaner 

Arbetsmiljö - hot 
och trakasserier 

17 Risk att personal hotas och trakasseras 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Kontroll att rutiner, information och 
stöd finns upprättat. 

Social arbetsmiljö 18 Risk att den sociala arbetsmiljön 
påverkas på grund av Covid 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den 
sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 

Fysisk arbetsmiljö 19 Risk att den fysiska arbetsmiljön 
försämras vid distansarbete på grund av 
Covid 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej 

20 Risk att lokaler och rum på 
arbetsplatsen ej är anpassade och 
utrustade för säkra fysiska möten. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej 

21 Risk att kvalitet och produktivitet 
försämras vid eventuell sjukfrånvaro 
samt vid distansarbete på grund av 
Covid 

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja Kontroll att kvalitet på utfört arbete 
upprätthålls vid eventuell hög 
sjukfrånvaro samt att produktiviteten 
vid distansarbete ej blir lidande på 
grund av Covid. 
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2020-11-30  

Dnr  
2020-3724  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Regler och anvisning  ar för   intern kontroll   2020  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner de uppdaterade reglerna och 
anvisningarna för intern kontroll 2020 (ersätter tidigare godkända regler och
anvisningar dnr 2016-2906 §133 vid nämndmöte 2016-10-25). 

Sammanfattning  
Nämnderna och bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en 
organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Ärendebeskrivning  
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(fastställt av KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare skall 
varje nämnd och bolag upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta
regler och anvisningar för denna. Godkända regler och anvisningar gäller som längst i 
4 år, därefter ska nämnden på nytt besluta om regler och anvisningar för den interna
kontrollen. 

Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. Cheferna 
ansvarar för att informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen,
och verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen
fungerar. 

Bilagor  
Regler och anvisningar för intern kontroll 2020, 2020-11-30 

Beslutet expedieras   till  
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Regler och anvisningar för Intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Fastställt av: Miljö- och konsumentnämnden 
Datum: 15 december 2020 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller för: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2024 
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Bakgrund 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (fastställt av KF 
2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje nämnd och bolag upprätta en organisation 
för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Organisation 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en 
organisation kring intern kontroll. 

Nämnderna och bolagens styrelser 
Nämnderna och bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Förvaltningarna och bolagen 
Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. Cheferna ansvarar för att 
informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen, och verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till närmaste överordnad. 

Förvaltningschefen/VD ska löpande rapportera till nämnden/styrelsen hur den interna kontrollen 
fungerar. 

Uppföljning 

Nämnderna och bolagens styrelser 
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. 

Rapportering 
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med budgeten redovisa riskanalys och plan för 
nästkommande år till Kommunstyrelsen. 

Nämndernas redovisning ska ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar. 

Kommunstyrelsen 
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera den interna 
kontrollen. 
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Ansvarsfördelning 

Miljö- och Konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet, och varje år anta 
en plan för denna uppföljning som baseras på en riskanalys av rutiner och processer. Riskanalysen är 
viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 

Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner 
att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina 
mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. 

Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen genomförs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ska se till att en väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som 
underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschefen ansvarar även för 
att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom alla 
verksamhetsområden. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen 
efterlevs. 

Varje år ska förvaltningschefen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll och även 
föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

Vid misstanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten ska 
förvaltningschefen omgående informera nämnden och nämnden ska utan dröjsmål vidta åtgärder. 

Avdelningschef verksamhetsstöd 

Avdelningschefen för verksamhetsstöd har som uppgift att samordna nämndens arbete med intern 
kontroll genom att ta fram förslag och anvisningar, samordna processerna för intern kontroll, utbilda 
och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll samt vara kontaktperson mot 
stadsrevisionen och andra gällande frågor som avser intern kontroll. Avdelningschefen för 
verksamhetsstöd ska vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god kontroll. 

Övriga avdelningschefer 

Övriga avdelningschefer på förvaltningen har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 

Medarbetare 

Alla anställda ska vara delaktiga i arbetet med intern kontroll och ha kännedom om vilka risker som 
finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på sitt eget verksamhetsområde. 
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Arbetsgång 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Eftersom det krävs väldigt mycket tid och resurser för att granska alla rutiner och system måste vissa 
kontrollmoment väljas ut. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 
Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka rutiner 
eller processer får inte gå fel?” 

När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. Arbetet med intern kontroll bör prioritera 
områden där det finns risk för fel med stora konsekvenser. För att göra en samlad bedömning gör 
man uppskattningar av två faktorer: konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet (risk), som graderas 
på skalan 1-4 enligt följande: 

Konsekvenser (väsentlighet) 

1.  Försumbar  
2.  Lindrig  
3.  Kännbar  
4.  Allvarlig  

Sannolikheter (risk) 

1.  Osannolik  
2.  Mindre  osannolik  
3.  Möjlig  
4.  Sannolik  

Risker ska identifieras och värderas utifrån: 

  Verksamhets, me dborgar- och  ett  politiskt/demokratiskt perspek tiv.  
  Ekonomiska,  politiska,  verksamhetsmässiga och fö  rtroenderelaterade parame trar.  

Intern kontrollplan 

Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas en intern kontrollplan. Det är de 
konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera identifierade 
risker. I planen specificeras riskbilden, vad som skall kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 

Uppföljning av intern kontrollplan 

Internkontrollplanen ska ligga till grund för uppföljning av intern kontroll. I den årliga uppföljningen 
för intern kontroll sammanställs dessa processer enligt samma uppställning som 
internkontrollsplanen. Uppföljningsplanen beskriver de processer som ska kontrolleras under året 
och varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska besvara följande frågor; 

  Vad  har vi gjort?    
  Hur många kontrol  ler/granskningar ge nomfördes?  
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 Vad kom vi fram till? 
 Vad behöver åtgärdas? 

Rapportering till nämnden 

Rapportering från förvaltningen till nämnden ska ske senast i samband med beslut om 
årsredovisningen. Riskanalysen ska bifogas till beslutsärendet. Rapporten ska sammanfatta de 
granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 

Resultatet skickas efter beslut i nämnd till kommunstyrelsen och stadsrevisionen för kännedom. 

System 

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering oh 
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, interna kontrollplaner samt uppföljningar att 
tillgå. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum  
2020-11-30  

Dnr  
2020-2914 

Johanna Bäckström 
Johanna.backstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Utredningsuppdrag  avseende kommunal samv  erkan  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om utredningsuppdrag 
angående utökad mellankommunal samverkan samt att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för beslut 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige i Borås Stad ger kommunstyrelsen
i uppdrag att, under 2021 tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad, utreda 
möjligheten för utökad samverkan avseende myndighetsutövning inom miljöbalkens
och livsmedelslagens områden. Samverkan kan ske på flera olika sätt. 

Utredningen bör visa vilka kommuner som kan utöka sin samverkan för bästa möjliga
effektivitet, kvalitet på myndighetsutövning och arbetsmiljö. Utredningen bör också 
visa för- och nackdelar med olika former av samverkan. 

Det är önskvärt om utredningen belyser nulägesbeskrivning med antal anställda, 
personalkostnader och lokalkostnader. Det är också önskvärt att utredningen
exempelvis lämnar förslag till: 

- Organisationsutformning och bemanning 
- Arbetssätt 
- Ekonomiska konsekvenser 
- Fördelar och nackdelar med olika typer av samverkan 
- Genomförande av ny samverkansform 
- Vilka myndighetsområden som ska omfattas av samverkan 
- Utredningen kan jämföras med ett noll-förslag, d v s att myndighetsutövningen 
finns kvar i respektive kommun och att endast samverkansavtal föreligger mellan 
parterna. 

Ärendebeskrivning  

Idag sker samverkan mellan kommunerna i olika nätverk inom de olika 
arbetsområdena; livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, enskilda avlopp och strandskydd.
Ett förslag på samverkansavtal är framtaget och är i process att godkännas i de olika 
kommunerna. Samverkansavtalet ska kunna underlätta för en kommun att låna ut 

Miljöförvaltningen 
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inspektörer mot självkostnadspris för att verksamheterna ska kunna fungera trots
brist på resurser. Det finns dock en tveksamhet om detta kommer att vara tillräckligt i 
framtiden. Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora
krav på kompetens och yrkeskunnighet hos personal. I mindre kommuner kan det 
vara svårt att säkerställa att de få tjänstepersonerna som finns har tillräcklig kunskap
inom samtliga områden som myndighetsutövningen omfattar. 

Statskontoret  bedömer i sin ut   redning  att  ingen kommunal kontro  llmyndighet  ska  ha 
färre  än tre   årsarbetskrafter ino m  livsmedelskontroll år 202  5 för att    klara  
rättssäkerhet,  effektivitet  och god ar  betsmiljö.1  Om kommune rna  inte  hittar for mer  
för att   säkerställa god livsme  delskontroll för eslår ut redningen konsek venser i   form  av  
statligt  tvång elle r  att  staten tar över tills   ynen.  

Naturvårdsverket har vid muntliga dragningar angett att mellan 8-10 årsarbetare är
nödvändigt för att klara miljöbalktillsynen rättssäkert, effektivt och med god 
arbetsmiljö. Motsvarande krav ställs redan i Finland och arbete pågår inom hela EU. 

Samtliga miljönämnder hos Sjuhäradskommuner arbetar med miljö- och
hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn, strålskyddslagen och strandskyddstillsyn. Alla 
utom en kommun arbetar med animaliska biprodukter, receptfria läkemedel och
strandskyddsdispenser. Alla utom två kommuner arbetar med alkohol, folköl, tobak, 
bygglovsprövning och miljöövervakning. De gemensamma nämnarna är många och
en utökad samverkan har diskuterats under en längre tid. 

Under år 2018 undersökte miljöcheferna i Sjuhärad olika samverkansformer för att 
reda ut vilka olika alternativ som finns. De tog även del av redan etablerade
samarbetens erfarenheter. Vid den tiden fanns totalt 27 kommunala 
samverkansorganisationer inom miljöbalkstillsynen, enligt SKR. De olika
samverkansformerna som undersöktes var gemensam nämnd med en gemensam 
förvaltning, separat nämnd med en gemensam förvaltning, enbart en gemensam
nämnd, kommunalförbund och samverkansavtal. Ett nytt samverkansavtal började 
arbetas fram men kring andra samverkansformer krävs vidare utredning. 

2018 presenterades fördelar och nackdelar med ett kommunalförbund för
kommunernas miljöpresidium. Fördelarna som presenterades var att kollegerna blir 
fler, specialkompetens möjliggörs, det blir ökad samsyn inom ett större geografiskt
område, enklare rekrytering, och en attraktivare arbetsplats. Därutöver konstaterades 
vissa samordningsvinster i form av att det endast krävs ett ärendehanteringssystem, en
behovsutredning, en tillsynsplan och en uppsättning av taxor istället för åtta. 
Samordningsvinster möjliggör ökad kvalitet och effektivitet för utåtriktat arbete,
rättssäkerhet och handläggningstider. 

Sonja Lejmark, som var med och grundade Miljösamverkans Östra Skaraborgs 
kommunalförbund, bjöds in till Sjuhärads miljöpresidiemöte den 18 maj 2018 för att
berätta om deras resa. Samma möte avslutades med att Sjuhärads miljöpresidier 
utförde en SWOT-analys om samverkan där det framkom att styrkor och möjligheter
överväger svagheter och nackdelar. Dåvarande miljöpresidier kom överens om att 
frågan skulle tas upp igen under kommande mandatperiod. 

1 1 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201709.pdf 

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201709.pdf
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Beslut togs på Sjuhärads miljöpresidiemöte den 13 november 2019 att varje nämnd
ska lyfta frågan om utökad samverkan till respektive kommuns fullmäktige. 
Respektive kommunfullmäktige behöver avgöra om den egna kommunen,
tillsammans med övriga intresserade Sjuhäradskommuner, ska utreda någon form av 
samverkan och i så fall hur den ska se ut. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   

Syftet med att utreda en ny samverkansform är att säkerställa att kommunerna i 
Sjuhärad även i framtiden klarar myndighetsutövningen inom miljöbalken och
livsmedelslagens område, samt att de klarar kravet på antal årasbetare som bedöms 
behövas för att upprätthålla rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö. Respektive
kommunfullmäktige behöver avgöra om den egna kommunen, tillsammans med 
övriga intresserade Sjuhäradskommuner, ska ingå i någon form av samverkan och i så
fall hur den ska vara uppbyggd. För att kunna veta detta behöver en utredning 
genomföras tillsammans med övriga intresserade kommuner. 

Kostnaden för utredningsuppdragen bör fördelas procentuellt mellan deltagande 
kommuner utefter kommunernas invånarantal för 2020. En sådan utredning bör
genomföras på kommunstyrelsenivå för att undvika alla former av jäv och partiskhet, 
då den egna rollen som nämndledamot i nuvarande miljönämnd eller som chef på
miljöförvaltningen kan komma att påverkas av en ny samverkansorganisation. 
Miljöförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda möjligheten 

Utredningen bör visa vilka kommuner som kan utöka sin samverkan för bästa möjliga
effektivitet, kvalitet på myndighetsutövning och arbetsmiljö. Utredningen bör också 
visa för- och nackdelar med olika former av samverkan. 

Det är önskvärt om utredningen belyser nulägesbeskrivning med antal anställda, 
personalkostnader och lokalkostnader. Det är också önskvärt att utredningen
exempelvis lämnar förslag till: 

- Organisationsutformning och bemanning 
- Arbetssätt 
- Ekonomiska konsekvenser 
- Fördelar och nackdelar med olika typer av samverkan 
- Genomförande av ny samverkansform 
- Vilka myndighetsområden som ska omfattas av samverkan 
- Utredningen kan jämföras med ett noll-förslag, d v s att myndighetsutövningen 
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finns kvar i respektive kommun och att endast samverkansavtal föreligger mellan 
parterna. 

Konsekvensbedömning  

Social dimension 
En utredning kan visa hur kommuninvånarna kan gynnas av en bättre samverkan 
mellan Sjuhäradskommunerna. 

Ekologisk dimension 
En utredning behövs för att bidra till en hållbar, stabil och gemensam utveckling av
bland annat miljö- och livsmedelsfrågor i Sjuhärad. 

Ekonomisk dimension 
Kostnaden för utredningsuppdragen bör fördelas procentuellt mellan deltagande 
kommuner utefter kommunernas invånarantal för 2020. Det kommer innebära en 
kostnad att utföra utredningen men utredningen kan också visa hur 
myndighetsarbetet kan bli mer kostnadseffektivt i framtiden. 

Beslutet expedieras   till  
Kommunfullmäktige 

Johanna Bäc kström  
Förvaltningsjurist  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Årlig reglering av timavgift i  
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollag, lag om 
tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2021 års timavgift till 1 225 tkr. 
 
Sammanfattning  
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
har Kommunfullmäktige i samband med fastställandet 2019-05-23 beslutat om årlig 
indexuppräkning av timavgiften i ”Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel” och överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta 
om denna indexuppräkning. 
(Från och med 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter av lag om 
tobak och liknande produkter.) 
 
Den uppräknade timavgiften avser verksamhetsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning  
För att kommunens taxeintäkter ska följa kommunens kostnadsutveckling har 
fullmäktige beslutat om årlig indexuppräkning av timavgiften i kommunens taxor. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller ett index som används vid 
uppräkning, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att 
priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett 
genomsnittligt pris. SKR rekommenderar att det index som ska användas är 
eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Inför 2021 har därför  indexet för 
2019, baserat på SKR:s hemsida under oktober månad, PKV-20201001, använts1. Det 
innebär att timtaxan är uppräknad med 2,7 procent.  
 
Konsekvensbedömning  
Indexuppräkningen får inga stora konsekvenser utifrån ekonomiskt perspektiv för 
medborgare, verksamhetsutövare eller nämnden. Det kommer inte heller påverka den 
sociala eller ekologiska dimensionen.  

                                                      
1 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html 
 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html
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Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Kristina Reinholdsson 
Förvaltningscontroller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Remissvar till Spelinspektionen  2020-11-06 Remiss från Spelinspektionen  73-2020-00314 
Remissvar till Spelinspektionen  2020-11-09  Remiss från Spelinspektionen  73-2020-00315 
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall 2020-11-10 10:19 Stadigvarande tillstånd slutet sällskap 27-2020-00304 



Dnr Anläggning eller fastighet Ärenderubrik BeslutsDatum Deleg.nr 
2020-3046 Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare 2020-11-17 2020-794 
2020-3357 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Hygienisk verksa2020-11-04 2020-754 
2020-3383 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-02 2020-743 
2020-3370 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-02 2020-744 
2020-3463 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-04 2020-750 
2020-3443 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-05 2020-757 
2020-3550 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-17 2020-792 
2020-3596 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-17 2020-793 
2020-3399 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-18 2020-807 
2020-3627 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-18 2020-808 
2020-3626 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-19 2020-810 
2020-3647 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-23 2020-816 
2020-3649 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-23 2020-818 
2020-3647 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-24 2020-821 
2020-3669 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-25 2020-832 
2020-3650 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-25 2020-833 
2020-3553 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-27 2020-842 
2020-3692 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-11-27 2020-844 
2020-3595 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2020-11-17 2020-795 
2020-3628 Anmälan av skrotning av cistern 2020-11-17 2020-797 
2020-3642 Anmälan av skrotning av cistern 2020-11-17 2020-798 
2020-3672 Anmälan av skrotning av cistern 2020-11-23 2020-814 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Borås  
2020-2520 bangårdsområde 2020-11-26 2020-837 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - 
Ansökan om tillstånd för avloppspumpstation inom  

2020-3371 Öresjö vattenskyddsområde 2020-11-30 2020-864 
2020-2436 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Avlop 2020-11-18 2020-805 
2020-2657 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-02 2020-745 
2020-3267 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-03 2020-747 
2020-3474 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-04 2020-748 
2020-3124 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-04 2020-749 
2020-2626 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-05 2020-761 
2020-3005 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-10 2020-771 
2020-2659 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-11 2020-773 

https://Deleg.nr


2020-2921 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-13 2020-780 
2020-2670 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-16 2020-791 
2020-3052 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-17 2020-800 
2020-2896 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-17 2020-801 
2020-2973 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-17 2020-802 
2020-2814 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-17 2020-803 
2020-3055 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-23 2020-819 
2020-2813 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-23 2020-820 
2020-3308 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-24 2020-823 
2020-2972 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-25 2020-835 
2020-3343 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-27 2020-845 
2020-2142 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-11-30 2020-849 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp,  
2017-608 Tillsyn Inventering 2017 2020-11-20 2020-811 
2020-3218 Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - Hästgödselhantering 2020-11-30 2020-853 
2020-2817 Klagomål på inomhusmiljö - Fuktskador i kök och badru 2020-11-25 2020-836 

Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på fukt och 
2020-2859 mögel i källare. 2020-11-30 2020-862 

Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn,  
2019-3429 Förorenade Områden 2020-11-24 2020-829 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
Redovisning massor samt ändring anmälan, Häljared 

2020-1306 1:2 Dnr 2015-2393 2020-11-06 2020-769 
Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - 

2020-3640 Inklassning av fordonsverkstad 2020-11-27 2020-846 
Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - 

2020-3244 Återvinning av rivningsavfall 2020-11-03 2020-746 
2020-3581 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2020-11-24 2020-824 
2018-2213 Planerad tillsyn - Strandskydd 2020-11-27 2020-847 
2018-2213 Planerad tillsyn - Strandskydd 2020-11-30 2020-848 
2020-3480 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-11-24 2020-825 
2020-2948 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd 2020-11-27 2020-841 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - 
2020-3235 Anläggning av damm 2020-11-24 2020-826 
2020-3578 Remiss vattenverksamhet - salamanderdammar 2020-11-24 2020-822 
2020-3665 Remiss vattenverksamhet - salamanderdammar på gol 2020-11-25 2020-834 



Information om köldmedieinstallation - Installation av  
2020-3470 aggregat 2020-11-23 2020-813 

 
2020-3000 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2018 2020-11-05 2020-758 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - Sent  
2020-2752 inkommen & Ej anmäld 2020-11-05 2020-755 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - Sent  
2020-2752 inkommen & Ej anmäld 2020-11-06 2020-766 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2018 - 
2020-2949 Utebliven kontroll 2020-11-05 2020-762 
2020-2688 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-11-04 2020-751 

 
2020-2768 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-11-04 2020-752 

 
2020-2758 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-11-05 2020-760 
2020-3185 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-11-12 2020-775 

 
2020-3332 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-11-19 2020-809 

 
2020-3338 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-11-30 2020-863 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 
2020-2952 Installation utan föranmälan 2020-11-05 2020-756 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 
2020-2598 Utebliven kontroll 2020-11-05 2020-763 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 
2020-2591 Utebliven läckagekontroll 2020-11-05 2020-759 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 
2020-2656 Överskridet kontrollintervall 2020-11-05 2020-764 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019,  
2020-2515 utebliven årsrapport 2020-11-04 2020-753 
2020-3452 Händelsestyrd tillsyn - Coronatillsyn 2020-11-11 2020-774 
2020-2607 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2020-11-11 2020-772 
2020-3502 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-06 2020-767 
2020-3601 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-13 2020-778 
2020-3599 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-13 2020-782 
2020-3593 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-13 2020-784 



 

 

 

 

 

 

 

2020-3614 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-13 2020-786 
2020-3613 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-16 2020-787 
2020-3612 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-16 2020-790 
2020-3680 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-23 2020-817 
2020-3737 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-27 2020-840 

2020-3695 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-30 2020-850 

2020-3697 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-30 2020-851 

2020-3712 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-30 2020-854 
2020-3715 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-30 2020-856 
2020-3719 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-30 2020-858 
2020-3721 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-30 2020-860 

2020-3739 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-11-30 2020-861 
2020-182 Planerad tillsyn 2020-11-17 2020-804 

2020-3127 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-11-06 2020-768 
2020-3266 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-11-17 2020-799 
2020-1904 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-11-18 2020-806 

2020-2171 
Planerad tillsyn - L - Inspektion - Pre export Mandlars 
sändning från USA 2020-11-27 2020-838 

2020-3213 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-09 2020-770 
2020-2819 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-13 2020-779 
2020-2794 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-13 2020-781 
2020-2835 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-13 2020-785 
2020-2974 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-16 2020-789 
2020-3478 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-23 2020-815 
2020-2953 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-27 2020-839 

2020-3644 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-27 2020-843 

2020-2841 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-30 2020-852 
2020-2905 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-30 2020-855 
2020-2913 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-30 2020-857 



2020-2928 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanlä 2020-11-30 2020-859 
Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil  

2020-2803 anläggning - EAP 999 2020-11-06 2020-765 
Registrering av livsmedelsanläggning - Tidsbegränsad 

2020-3552 anläggning 2020-11-13 2020-783 
Remiss bygglov - Bygglov - Tidsbegränsat bygglov för  
ändrad användning av Restaurangskola till Skola åk. F  

2020-3412 - åk 3. 2020-11-16 2020-788 
2020-3646 Remiss bygglov - Bygglov - Tidsbegränsat bygglov. 2020-11-24 2020-831 

Remiss planärenden - Underrättelse om granskning 
2020-3538 för detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44, Borås Stad. 2020-11-13 2020-777 

Remiss planärenden - Underrättelse om granskning 
för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera, Borås  

2020-3416 Stad. 2020-11-24 2020-827 
Remiss planärenden - Underrättelse om granskning 
för detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 15 och 

2020-3469 16, Borås stad. 2020-11-24 2020-828 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-11-02 01-2019-00055 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-11-09 01-2019-00109 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - partihandel 2020-11-11  02-2019-00155 Ansökan om tillstånd tobak partihandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-11-25  01-2020-00043 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 



 
 

    
   

 
    

  
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

                                                         
      

   
 

 
  

 
 

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

Hej på er! 

Här kommer ännu en möjlighet att medverka på en kostnadsfri konferens om barns 
rättigheter, denna gång från Länsstyrelsen Jönköpings län som äger rum 16 dec. 

Temat är: ”Barnet som rättighetsbärare – vad innebär det i praktiken?” och har en hel del 
valbara segment, exempelvis metoder för att lyssna på barn, stadsplanering med mer. 

Boka via länken: 
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---
jonkoping/2020-08-31-barnrattskonferens--barnet-som-rattighetsbarare---vad-innebar-det-i-
praktiken.html   

Ha det gott! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Yderhag 
Ungdomsstrateg 

Borås Stad - Stadsledningskansliet - Kvalitet och utveckling 
Kungsgatan 55 - 501 80 Borås 
033-358202 
0768-88 82 02 
boras.se 
facebook.com/borasstad 

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

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2020-08-31-barnrattskonferens--barnet-som-rattighetsbarare---vad-innebar-det-i-praktiken.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2020-08-31-barnrattskonferens--barnet-som-rattighetsbarare---vad-innebar-det-i-praktiken.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2020-08-31-barnrattskonferens--barnet-som-rattighetsbarare---vad-innebar-det-i-praktiken.html
https://www.boras.se/pub
https://facebook.com/borasstad
https://boras.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

§ 154 Dnr FOFN 2020-00131 3.4.1.2 

Lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar utifrån Kommunfullmäktiges 

”Samarbetsuppdrag Lokalt inflytande”, att tillskriva berörda nämnder och bolag 

att ta del av innehållet i den Lokala utvecklingsplanen för Fristadbygden, inom 

sina respektive ansvarsområden. 

Framtid Fristad uppmuntras i ett vidare skede att även bjuda in till en 

gemensam träff enligt konceptet ”Samrådsarena Landsbygd” – ett forum för 

dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån både enskilda- och 

gemensamma ansvarsområden och samarbeten. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 

tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och utveckling av Mötesplatser”. 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

formulerar mål för uppdraget 

resultatet mäts, utvärderas och redovisas 

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 

nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 

till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 

kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 

att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget skapades en organisation, bestående 

av tre separata delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk 

och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs 

fram för arbetet, varav arbetet med Lokala utvecklingsplaner ingår som en av 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

delarna i arbetet och formulerades enligt följande: ”Lokala utvecklingsplaner tas 

fram av respektive Intresseförening/Ortsråd och kan sedan ligga till grund för 

framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 

Genom den framtagna Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt”. 

Arbetet med Lokala utvecklingsplaner drivs av respektive Ortsråd och 

involverar en mängd olika aktörer från civilsamhället. Innehållet ska bygga på 

långsiktighet och fokusera på de frågor som respektive Ortsråd anser viktiga att 

prioritera. För att innehållet ska vara levande behöver de Lokala 

utvecklingsplanerna revideras emellanåt, i vilket Ortsråden styr omfattningen. 

Det ska föras kontinuerliga dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån 

både enskilda- och gemensamma ansvarsområden och samarbeten. Perspektiv 

av innehållet i de Lokala utvecklingsplanerna som ska tas i beaktan är: 

aktuella frågor/områden som Ortsråden enskilt ansvarar för 

aktuella frågor/områden som Borås Stad enskilt ansvarar för 

aktuella frågor/områden med ett gemensamt ansvar och intresse 

Fritids- och folkhälsonämnden ser mycket positivt på den omfattande 

samverkan som sker, mellan orterna inom Fristadbygden och med 

civilsamhället.                   

Beslutsunderlag 

 1. Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden  –  med bilagor    

Vid protokollet 

Jacob Ingvarsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2020-10-22. 

Håkan Eriksson (C) Christer Lundberg (S) 
Ordförande 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-10-23. 

Rätt utdraget intygar: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Lokal utvecklingsplan 
FRISTADBYGDEN 

1 of1 of 



                    

Innehållsförteckning 

1 Syfte med den lokala planen…………………………………………………………………. sid 3 
2 Vem har tagit fram planen och hur……………………………………………………………sid 3 
3 Beskrivning av Fristadbygden…………………………………………………………………sid 3 
4 Vad är det bästa med Fristadbygden?………………………………………………………. sid 3 
5 Trender………………………………………………………………………………………….. sid 4 
Bredared……………….…………………………………………………………………………. sid 5-6 

sid 7-8Kvarbo/Hästhagen…………………………………………………………….…………………. 
Vänga…………………..…………………………………………………………………………. sid 9-10 
Tämta…….……………………………………………………………………………………….. sid 11-12 
Borgstena………………………………………………………………………………………… sid 13-15 
Gingri….…………………………………………………………………………………………... sid 16-17 

sid 18-19Tärby………………………………………………………………………………………………. 
Frufällan……………………………………………………………………………………………sid 20-21 
Tosseryd……………………………………………………………………………………………sid 22-23 
Sparsör……………………………………………………………………………………………..Saknas 
Fristad……………………………….………………………………………………….………….sid 24-25 
SWOT-analys, Workshop i Fristad………………….…………………………………………..sid 26-28 
SWOT-analys, Av elever på Fristadskolan……………………………………………………..sid 29-31 
Prioriteringar & åtgärdsplan…………………………………………………………………….. sid 32 

Bilaga: 
1. Workshop Fristad 26 nov 2018 
2. Skolbesök med workshop 18 dec 2018 
3. LEA-analys från 2019 
4. Sammanställning från SAMSAM-projektet 
5. Otrygga zoner 
6. Trafikmätning i Fristad 
7. Trygghetsvandring i Fristad 



1 Syfte med den lokala planen 
Framtid Fristad bildades 2007 i samband med att det lokala kommundelskontoret lades ned. Boende 
och aktiva ideella krafter var oroade över Fristadbygdens framtid. Skulle klyftan mellan stad och 
landsbygd öka nu? Skulle viktiga frågor ramla mellan stolarna? 
Framtid Fristad har ett viktigt uppdrag. Vi ska samverka för en fortsatt positiv 
utveckling av Fristadbygden och aktivt medverka till att skapa en trygg och utvecklande miljö. 
En lokal utvecklingsplan är ett led i denna utveckling. Det är ett sätt att fånga upp viktiga frågor, 
samverka med kommunen och hålla viktiga frågor levande. 
Det finns en detaljplan för Fristadbygden som är från 1997. Mycket som står i den är inte aktuellt. 
En Lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden ersätter inte detaljplanen men kommer att beskriva hur 
Fristadbygden ser ut idag och lista upp förslag på prioriteringsområden. 
Syftet med den Lokala Utvecklingsplanen är att skapa ett dokument som följs upp, uppdateras och 
hålls levande år efter år. 

2 Vem har tagit fram planen och hur 
Denna lokala utveklingsplan har tagits fram av Framtid Fristad ekonomisk förening i samverkan med 
ortsbefolkningen. Uppdraget att skapa en lokal utvecklingsplan kommer från Fritid och 
folkhälsonämnden, Borås Stad. Projektet är finansierat med bidragspengar från Leader Sjuhärad. 

3 Beskrivning av Fristadbygden 
Fristad ligger vackert och naturskönt ca 1,2 mil norr om Borås. Trots att det är ett ganska litet
samhälle är det ganska utbrett till ytan. Öresjö sträcker sig från Sjöbo till Fristad. Järnvägen delar 
samhället i två delar. Riksväg 42 går genom samhället med mycket tung trafik som passerar flera 
gånger dagligen. 

Fristad är numer en del av Borås kommun/Borås Stad. Till gamla Fristad kommundel hör Vänga, 
Tämta, Kvarbo/Hästhagen, Bredared, Borgstena, Gingri, Tärby, Komlösa, Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd. Idag benämner vi detta område som Fristadbygden. 

4 Vad är det bästa med Fristadbygden? 

• Man bor nära naturen 
• Centrum med stort utbud av service, affärer, restauranger 
• Stort aktivt föreningsliv 
• Bra tåg- och bussförbindelser 
• Natursköna promenadstråk 
• Fantastisk och rogivande miljö längs med sjöarna 
• Väletablerade företag med många arbetsplatser 



                  

5 Trender 

Postitva trender som vi kan se idag är bl.a: 

• Få företag som lägger ner eller flyttar 
• Stor efterfrågan på hyreslägenheter, ca 2 års väntetid på lägenheter 
• Stor efterfrågan på bostadsrätter och villor 
• Många som uppskattar Fristadbygdens naturområden 
• Extremt höga priser på villor som säljs 
• Många barnfamiljer som vill flytta hit 

Negativa trender som vi kan se idag är bl.a 
• Järnvägen är ett stort orosmoment 
• R42 går genom samhällena med mycket tung trafik 
• Trafiken på R42 samt Nya Kyrkvägen ökar i oroväckande takt 
• Cykelvägar saknas till närliggande orter som t.ex Gingri, Vänga m.fl 
• Skolorna är trångbodda 
• Orättvist när det gäller drift av vägar, belysning mm. Vägföreningarna går på knäna. 
• Extremt höga priser på bostadsrätter och villor 
• Antalet driftiga eldsjälar minskar i samhället 



Workshop 18 november 2018 
Lokal utvecklingsplan Bredared 

Deltagande: 
Gunnar Grahn, SPF 
Bengt-Olof Olsson, SPF 
Magnus Fridén, Bredareds Golfklubb 
Lisbeth Grahn, Svenska Kyrkan 
Ingegerd Leandersson, Röda Korste 
Madeleine Rosenberg, Apoteksgruppen Fristad 
Monica Johansson, Centerpartiet i Bredared 
Helena Ödvall Enochsson, Bredareds Fiber 
Linda Bodén, Framtid Fristad 

Vilka problem finns det i Bredared idag? 
• Asfalt saknas, Hult 

• Farlig väg mot fotbollsplanen 

• Farlig korsning i centrum 

• Det byggs för lite trots stor efterfrågan 

• Busstrafik saknas till Fristad 

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 
• Asfaltera vägen, Hult 

• Göra gång/cykelväg samt sätta upp belysning på vägen mot fotbollsplanen 

• Bygga rondell i korsningen i Bredareds centrum 

• Bygga avsmalningar från alla fyra vägar som går in i Bredared 

• Sänka hastigheten 

• Kartläggning av lediga tomter, Borås Stad 

• Kan man skapa en ekonomisk förening och driva saker gemensamt. Tex 
hyresbostäder, utlämningsställe, mötesplats? 

• Borås Stad ordnar en landsbygdsbuss 



Hur vill du att Bredared ska utvecklas? 

• Landsbygdsbuss 

• Utlämningsställe för paket, mediciner, alkohol 

• Mötesplats för alla inkluderat kontorslandskap för uthyrning 

• 55+ Boende 

• Mer bostäder 

• Säkra promenadstråk 

• Föreningarna bör samarbeta mer 

• Stärka Bredared som varumärke och utflyktsmål. 

• T.ex genom Unos Djur och Bredareds Golfklubb 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt? 

• Trafiksituationen - trafikproblemet i korsningen och säkra gång/cykelvägar 
med belysning 



Workshop 10 sep 2019 
Lokal utvecklingsplan Kvarbo/Hästhagen 

Deltagande: 
Lars Högberg 
Vera Adolfsson 
Daniel Pettersson 
Hans-Åke Rosander 
Lars Dahlquist 
Lars-Göran Nyman 
Per Blixt 
Claes Hadarson 
Anders Backsell 
Lena Gabrielsson 
Linda Bodén 

Vilka problem finns det i Kvarbo/Hästhagen idag? 

• Saknar cykelbana till Fristad 

• Saknar gångstråk till Fristad 

• Dålig kommunikation till Fristad, saknar bussar på helgerna 

• Farliga utfarter till R42 

• Belysning saknas 

• Grönyta till bollspel och lekar saknas 

• Farlig väg till busshållsplatserna 

• R42 är en extremt farlig väg med höga hastigheter 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 

• Kontakta polis för hastighetsövervakning 

• Kontakta Västtrafik för att önska tätare bussavgångar både kvällar och helger 

• Skapa arbetsgrupp för att samverka kring enklare frågor 

• Försöka nå ut bättre till hushållen inom Kvarbo/Hästhagen för att få fler engagerade 
eldsjälar 

• Hålla ett möte / en samverkansarena kring drömmen om ett gång/cykelstråk mellan 
Fristad och Vänga 

Hur vill du att Kvarbo/Hästhagen ska utvecklas? 

• Man önskar en fotbollsplan, gungor, inte-nudda-marken-bana mm 

• Att hela Kvarbo/Hästhagen får någon form av belysning 

• Önskar att standarden höjs i hela området. Kanske asfalt och 
snygga till utmed vägarna 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt? 

⁃ Vandringsled/cykelstråk till Fristad 



Workshop 25 juni 2019 
Lokal utvecklingsplan Vänga 

Deltagande: 
Ruben Enochsson, Equmeniakyrkan 
Ingrid Haraldsson, Svenska Kyrkan 
Annika Isaksson, Sockenrådet 
Camilla Isaksson, Vänga BK 
Margaretha Hjalmarsson, Röda Korset, krets Vänga 
Anna-Karin Albertsson, Equmeniakyrkan 
E Josefsson, Vänga Hembygdsförening 
Hans Johansson, Vänga Hembygdsförening 
Karl-Erik Löfstrand, LRF 
Linda Bodén, Framtid Fristad 

Vilka problem finns det i Vänga idag? 

• Avsaknad av cykelbana till Fristad 

• Avsaknad av belysning på vägarna 

• Infarten till Vänga är farlig 

• Omkörningsförbud upphör vid Solviken 

• För smal väg till Fristad 

• Vänga mosse, hala spångar. Går det att sätta nät? 

• Önskar mer nybyggnation av villor 

• Årskalender för hela Fristadbygden 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 

• Kontakta Borås Stad för att se över spångarna på Vänga Mosse 

• Kontakta politiker angående problemet med vägarna + cykelväg 

• Samverka mer på orten, föreningar emellan 

• Gemensam hemsida 

Hur vill du att Vänga ska utvecklas? 

• Cykelbana till Fristad 

• Mötesplats för Vängaborna 

• Hemsida för Vänga 

• Vängaalmanacka 

• Byaloppis 

• Maleridagen 

• Digitalisera torpboken 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa 

så snart som möjligt? 

• Cykelbana till Fristad 



Workshop 28 mars 2019 
Lokal utvecklingsplan Tämta 

Deltagande: 
Karl-Eric Nilsson, Centerpartiet 
Medelen Glyckberg, Vägkommitté 
Iréne Stüven, Farstorp Vägförening 
Magnus Persson, Tämta Hembygdsförening 
Rune Samuelsson 
Linda Bodén, Framtid Fristad 

Vilka problem finns det i Tämtabygden idag? 

• Rivningshus mitt i centrum, gamla affären 

• Hela trafikproblematiken genom samhället med R42 

• R42 är för smal 

• Gång/cykelväg saknas till Fristad 

• Dåligt skick på busshållsplaster 

• Ingen belysning vid busshållsplats vid Tämta Ridklubb 

• Asfalt saknas, Vesenevägen väg 1791 

• Inga hyreslägenheter 

• Ingen brygga vid stranden i Tämta, Säven 

• För få avgångar med buss 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 

• Skapa en trafikplan 

• Ändra rutten för skolskjutsarna 

• Sätta upp fartkamera 

• Hastighetsbegränsning 50 km/h genom hela Tämta 

• Göra gång/cykelväg till Fristad 

• Asfaltera busshållsplats vid Tämta Ridskola 

• Sätta upp belysning vid Tämta Ridskola 

• Riva spökhuset mitt i centrum 

• Bygga en brygga, Borås Stad 

Hur vill du att Tämtabygden utvecklas? 

• Få lite fler företagare i Tämta 

• Samverkansarena för lokalproducerade produkter i Tämta 

• Marknadsföra det som finns i Tämta 

• Vandra runt Säven 

• Torpvandringar 

• Mer lägenheter 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt? 

• Trafiksituationen - trafikproblemen genom Tämta samhälle och säkra gång/ 
cykelvägar med belysning 



Workshop 2019 
Lokal utvecklingsplan Borgstena 

Deltagande: 
Kjell Claesson 
Gun-Britt Andersson 
Lise-Lotte Pyrén Englund 
Roger Johansson 
Herbert Eriksson 
Lars Lorén 
Gunnar Andreasson 
Yvonne Andersson 
Sauli Hakkanainen 
Anders Glemfeldt 
Martin Sörbom 
Linda Bodén 

Vilka problem finns det i Borgstena idag? 

• Saknar äldreboende 

• Saknar torg 

• Saknar konst 

• Förskolan saknar utbildade pedagoger 

• Saknar busskur mot Fristad 

• Finns invasiva växter i Borgstena 

• Oro att macken ska lägga ned 

• Saknar studentboende 



• Ont om unga eldsjälar till föreningsverksamheter 

• Oro för att skolan ska försvinna 

• Dåligt utmärkt gång/cykelbana vid tappen 

• Lera mittemot tappen 

• Dålig sikt vid Bregmos 

• Barnens skolväg är farlig och osäker 

• Alldeles för hög hastighet på fordonen genom samhället 

• LSS-boende har lagt ned, två tomma lokaler som förfaller 

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 

• Bygga säkra övergångsställen 

• Sätta upp fartkameror 

• Arbeta för att få 40 km/h genom hela samhället 

• Skapa arbetsgrupp som ser till att samverkan sker mellan föreningarna 

• Söka pengar för att rusta upp gamla Borgstenavägen till cykelled 

• FRIBO borde köpa de gamla LSS-boendena och göra fler lägenheter 



Hur vill du att Borgstena ska utvecklas? 

• Att de gamla detaljplanerna genomförs med att bygga ett torg som inkluderar ett 
konstverk 

• Bygga äldreboende 

• Allmänheten vill kunna äta lunch i skolan som man fick göra för ett par år sedan 

• Att skolmaten börjar lagas i köket i Borgstena så barnen slipper utkörd mat 

• Fler tågavgångar 

• Bygga studentboende 

• Att macken får en ny ägare och drivs vidare långsiktigt 

• Skapa ett gemensamt forum för Borgstena. Kanske ärFacebook en bra start? 
Gemensam hemsida? 

• Utvecklas till stationssamhälle 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt? 

• Att lösa trafiksäkerheten genom hela Borgstena 



Workshop 2 maj 2019 
Lokal utvecklingsplan Gingri 

Deltagande: 
Sören Ragnvaldsson, Gingri Bygdegårdsförening 
Kjell-Åke Karlsson, Gingri Hembygdsförening 
Marita Ryberg 
Niklas Eriksson 
Stefan Spånglund 
Emmy Bergstedt 
Maléne By 
Linda Bodén, Framtid Fristad 

Vilka problem finns det i Gingri idag? 

• Tung trafik genom samhället 

• Hög hastighet på många fordon genom samhället 

• Avsaknad av lekplats 

• Inbrottsförsök Gingri Bygdegård 

• Ingen gång/cykelväg till Fristad 

• Bygga gång/cykelväg till Fristad 

• Begränsa med maxvikt på vägen mellan Rångedala-Gingri-
Fristad. Undersöka om bron i Gingri klarar vikten från långtradare. 

• Lekplats. Finns det någon privat tomt som kan lämpa sig för 
lekplats. Kan föreningarna i Gingri söka bidrag till lekredskap? 

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 



Hur vill du att Gingri ska utvecklas? 

• Bevara naturen 

• Utveckla och kartlägga promenadvänliga leder 

• Samverka mer i Gingri 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt? 

• Den höga hastigheten på fordon genom samhället samt få bort 
den tunga trafiken 



Workshop 8 april 2019 
Lokal utvecklingsplan Tärby 

Deltagande: 
Markel Bertilsson, Tärby Fritidsförening 
Yngve Glans, Tärby Finnekumla Komlösa Fiberförening 
Per Flensburg, Tärby Fritidsförening 
Linda Bodén, Framtid Fristad 

Vilka problem finns det i Tärbybygden idag? 

• Stenvalvsbron, behov av underhåll/renovering 

• Vattenskyddsområde. Har Marsjöns slamproblem förflyttat sig till Viskan 
och vidare till Öresjö? 

• Kollektivtrafik saknas 

• Närtrafik, tider funkar inte 

• Avsaknad av cykelparkering vid Ingo 

• Cykelväg saknas till Fristad 

• Vägbelysning saknas vid den enskilda grusvägen i Tärby 

• Farlig korsning mitt i Tärby 

• För lite bussturer på kvällarna mellan Fristad - Borås 

• För få bostäder 

• Oro vid eventuell skogsbrand. Sammanställa en karta på tankningsplatser 
vid Viskan 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 

• Sätta upp en lämna företrädesskylt i korsningen i Tärby 

• Bygga hyresbostäder 

• Kommunikation med Borås Stad angående Närtrafik 

• Kommunikation med Västtrafik och Borås Stad angående linjebussar 

• Göra en undersökning/sammanställning av vattenförsörjningen från Marsjön - Viskan -
Öresjö 

• Gara en inventering av tänkbara vattentankningsplatser vid viskan vid eventuell 
skogsbrand. 

• Ta kontakt med Tekniska Förvaltningen angående cykelparkering vid Ingo 

• Göra en inventering över belysning och el på den enskilda vägen. Kan föreningen söka 
pengar och servitut för att lösa detta själva? 

Hur vill du att Tärby ska utvecklas? 

• Skapa en human resurspool, t.ex barnpassning. 

• Skapa en reparationsverkstad 

• Skapa en kreativ hantverkstad 

• Att hemsidan används mer 

• Grannsamverkan ökar 

• Landsbygdsbuss i stället för skolbuss som alla får åka med 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som möjligt? 

• Landsbygdsbuss samt utökad Närtrafik 



Workshop 2019 
Lokal utvecklingsplan Frufällan 

Deltagande: 
Colin Huey 
Erik Magnusson 
Jens Peterson 
Peter Ljunghager 
Linda Bodén 

Vilka problem finns det i Frufällan idag? 

• Saknar belysning vid lekplats, Klinten 

• Siesings vik växer igen med vass 

• Oro kring stängsel utmed tågbana genom Frufällan 

• Saknar av/påstigning till tågen som passerar 

• Orättvist mellan öst och väst gällande drift/underhåll av vägar mm 

• Saknar skylt. Vart börjar Frufällan? 

• Växten björnloka växer utmed banvallen 

• Efterlyser allmänna båtplatser 

• Badplatsen behöver fräschas upp, ligger gamla båtar där. 

• Akut behov av hjälp med bristande engagemang i vägföreningarna 

• Många och farliga utfarter utmed R42 

• Saknar säkra övergångsställen på R42. Bäst vore en tunnel. 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 

• Skapa erbetsgrupp ang vassen och se till att Borås Stad röjer/sågar bort vassen 

• Söka pengar till belysning (kanske solcellslampa) till lekplatsen 

• Fortsätta vara aktiva i Bryggföreningen. Kan man utöka med Fristad och Sparsör? 

• Skapa arbetsgrupp för vägföreningarnas akuta situation. 

• Bygga tunnel under R42 

Hur vill du att Frufällan ska utvecklas? 

• Skapa ett gemensamt forum för Frufällan. Kanske är Facebook en bra start? 
Gemensam hemsida? 

• Avlasta R42, för att minska antalet fordon på vägen 

• Utvecklas till tågsamhälle. Återskapa tågstation och perrong. 

Viktig klimatfråga. 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt? 

• Att lösa trafiksäkerheten utmed R42 genom hela Frufällan 



Workshop 25 september 2019 
Lokal utvecklingsplan Tosseryd 

Deltagande: 
Christoffer Johansson 
Hans Johansson 
Inger Dahlin-Ros 
Jenny Svensson 
Tomi Pitkänen 
Fredrik Kärrander 
Linda Bodén 

Vilka problem finns det i Tosseryd idag? 

• Lekplats saknas 

• Sopsortering saknas 

• Det saknas trottoar i centrala Tosseryd 

• Belysning saknas på vissa vägar 

• Oro kring nybygget ”Sjöbo Ängar” 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna? 

• Använda appen Borås Stad synpunkt & felanmälan mer 

• Uppvakta politiker & tjänstemän i Borås Stad 

• Anordna ett möte/ en samrådsarena kring ämnet ” Sjöbo Ängar” 

• Skapa en lokal arbetsgrupp som söker pengar 

• Skapa en arbetsgrupp som pratar med markägare angående 
trottoarfrågan 

Hur vill du att Tosseryd ska utvecklas? 

• Man är nöjda med hur Tosseryd är idag 

• Möjligen bygga ett 65+ boende eller radhuslänga som i så fall 
skulle ägas av Tosseryds intresseförening 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt? 

⁃ Stoppa de stora planerna på ”Sjöbo Ängar”. Att husen som ska byggas inte 
byggs över trädnivå, max två våningar totalt. 



Workshop 26 november 2018 
Lokal utvecklingsplan Fristad 

FRISTAD – år 2038 
• Fler mötesplatser 

• Västsveriges och Borås finaste Riviera finns i Fristad 

• Simhall 

• R42 är flyttad - tung trafik har minskat 

• Bättre pendeltrafik till Borås 

• Kallbadhus 

• Dansbanor 

• Badtåg till Skalle 

• Vuxenvandring 

• Kiosk vid Skalle 

• Lokal självkörande buss som går runt i Fristad, kör till tågstationen under hela dygnet 

• Stationshuset är levande, Butik & resecentrum 

• Väg 183 är flyttad 

• Mötesplats likt Simonsland 

• Nya lokaler till Musikskolan 

• Fristadskolan profilerar sig med musikprofil = nära samarbete med musikskolan 

• Radhus är byggda 

• Biblioteket och apoteket har flyttat fram till torget 

• Torglängan är borta och är ersatt med ett hyreshus med service/tjänster i botten 

• Stationsparken är utvecklad 

• Kullersten i hela centrala Fristad 

• Lokalt förankrad hemtjänst 

• Pendelparkeringen vid stationen är större och snyggare 

• Fristad har ”den tryggaste skolan” i Borås 



• Levande torg med bostäder och café 

• Fristad har en större idrottshall 

• Tryggt boende för äldre 

• Aktivitetsparken vid Sveba Dahlen och tunnel under järnvägen är byggd 

• Ishall 

• Gång- och cykelvägar är utvecklade i hela samhället 

• Hastighetsbegränsning vid Skalle, max 50km/h 

• Stort engagemang för att sysselsätta ungdomar 

• Förnyelsebar energi i alla hushåll 

• Pendelparkering vid Fristadhallen 

• Utvecklad kulturpark vid Mölarp 

• Trygga gång/cykelvägar under järnvägen vid Gula Skolan 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt? 
• Trafiken genom Fristad 

FRISTAD – Sammanställning Prioriteringslista 
1. Trafiken genom Fristad 

2. Cykelvägar i Fristad samt från Fristad till kringliggande orter som t.ex Gingri, Borgstena, 

Vänga mfl 

3. Bostadsbyggande med stor mix av hyres- samt bostadsrätter 

4. Bygga ut skolorna 

Komplettering till priolistan utan numrering 

• Ny idrottshall 

• Få bort torglängan - Levande torg 

• Pendelparkering 

• Ungdomsgym 

• Fler mötesplatser 

• Kiosk vid Skalle 



Lokal utvecklingsplan Fristad 
SWOT-analys 

Styrkor 
• Rikt föreningsliv 

• Handelsmöjligheter 

• Musikskolan 

• Fristad GoIF 

• Naturen 

• Många hyresrätter, bra hyror 

• Fristad Byggvaror 

• Torggården 

• Bostäder 

• Central mötesplats 

• Engagemang 

• Vandringslederna 

• Badplatserna 

• Ny hall 

• Fristad Express 

• Torglängan 

• Munkågården 

• Vårdcentral 

• Apotek 

• Framtid Fristad 

• Ica 

• Bibliotek 

• Gym 

• Nya häftiga bostadshus i trä i centrum 

• Företagstätt 

• Idrottsanläggningar 



Svagheter: 
• Trafiken genom samhället 

• Bostadsbrist 

• Torglängan 

• Munkågårdens öppettider - öppet för lite 

• Asklandabadet 

• Väntetid på hyresrätter 

• För få mindre lägenheter 

• För få bostadsrätter 

• Otrygg skola - vite 2 ggr 

• Tung trafik genom samhället 

• Trafiksituationen mot Vårgårda R42 

• Brist på tomtmark, bostäder och industri 

• Ödsligt torg 

• Avsaknad av café 

• Dåligt utnyttjat stationshus 

• Återvinningsstationen vid Ingo 

• Vassen i sjön och på stranden 

• Cykelvägar - saknas helt på många ställen 

• Thairestaurangen vid tågstationen 

• Felplacerat bibliotek 

• Avsaknad av varierat äldreboende 

• Brist på platser - äldreboendet 

• Hög hastighet vid skalle 

• Avgaser, luftföroreningar ökar pga trafiken? 

Hot: 
• 

• Droger 

• För få och dyra bostäder 

• Parkeringen/trafiken vid OKQ8 -
blomsteraffären 

• Ljungavägen 

• Avsaknad av cykelväg mot Tämta 

• Otrygga platser 

• Ingen polisnärvaro 

• Färre butiker 

• Färre arbetsplatser 

• Ointegrerat 

• Dåligt engagemang 

Trafiken • Sysslolöshet 

• Dålig belysning 

• Pendelparkering 

• Asklandavägen 

• Fristadskolan otrygg 

• Otryggt torg - sena kvällar 

• Torglängan dåligt utnyttjad 

• Ungdomarna flyttar in till stan 

• Tung trafik 

• Järnvägen 

• Cykelvägar 

• För många utfarter i centrum 



Möjligheter: 
• Bättre kommunikation med buss & tåg samt servicelinjer till kringliggande orter 

• Resecentrum 

• Turismen frodas i långa badtåg för att åka till Borås Riviera i Fristad. Kallbadhus, 
turbåtar, simhall, sportfiske 

• Musikskolan utökar med replokaler, scener, danspaviljonger 

• Fristad förtätas, växer på höjden. Fler bostäder, bättre underlag för handel, fler 
arbetsplatser 

• Större pendelparkering 

• Riva torglängan 

• Apotek och bibliotek i torglängan 

• Kvarterspolis - stöd vuxenvandring 

• Fler mötesplatser 

• Fribo utvecklar boendet 

• Lokalt förankrad hemtjänst 

• Idrottsanläggningar 

• Kartlägga ledig tomtmark 

• Snygga till torglängan 

• Bibliotek på torget 

• Apotek på torget 

• Göra torget attraktivare 

• Mötesplats på torget 

• Fritidsgård centralt 

• Övergångsställe vid stationsparken 



Skolbesök på högstadiet i Fristad 
Workshop med ca 75 st elever, december 2018 

Styrkor: 
• ICA 

• Bra och/eller många restauranger 

• Bra kommunikationer 

• Heden 

• Fuija 

• Badplatserna 

• Skalle 

• Idrottshallen 

• Pizzeriorna 

• Fristads innebandy 

• Sporten 

• Många olika och bra föreningar 

• Tandvården 

• Bra gym 

• Det finns bankomat 

• Tennisbanor 

• Chillers 

• Bra vägar 

• Vi har en tågstation 

• Bra skolor 

• Bra promenadstråk 

• Vi har frisörsalonger 

• Närheten: nära till centrum, till 
idrottshallar och planer. 

• Många banker 

• Vårdcentralen 

• Brandstationen 

• Bensinmackar 

• Lagom stort 

• Bra plats 



Svagheter: 
• Saknar simhall 

• Det saknas soptunnor. Inte minst på 
vägen mellan skolan och ICA. 

• Finns nästan inga aktiviteter 

• Inget McDonalds 

• Få affärer 

• Finns inget äventyrsbad 

• För få matställen 

• För få caféer 

• Skolan 

• För få lärare i skolan 

• Obehöriga lärare i skolan 

• Dåligt med bussar till och från 
glesbygden 

• För få bussar/kollektivtrafik 

• Fristad är litet 

• Låg hastighet utanför skolan 

• Farlig trafik 

• För liten idrottshall 

• Mindre fartgupp 

• Skalle 

• Mycket fylla vid Fujia 

• Ingen synagoga 

• Skolmaten 

Hot: 
• Droger, fyllan, pundare 

• Folk flyttar ut 

• Minskad befolkning 

• Alla andra lag i division 1.. 

• Skolan 

• Tandläkaren 

• Det saknas övergångsställe på nya Kyrkvägen. 

(där ungdomar går över från skolan till ICA) 

• Dåligt umgänge utanför ICA 

• Vandalisering av torget 

• Illegala handlingar 

• Fortkörningar 



Möjligheter: 
• McDonalds 

• Utveckla badplatserna 

• Badhus 

• Utöka kollektivtrafiken 

• Kiosk vid badplatserna 

• Man kan köpa mat i närheten 

• Man kan spela fotboll och innebandy 

• Ny snabbmatskedja 

• Köpcenter 

• Fungerande Wi-fi över hela Fristad 

• Busskur på Munkågården 

• Rusta upp Munkågården 

• Stadiebusskort (?) 

• Cykelväg längs stränderna 

• Fler aktiviteter 

• Bygga ut fler bostäder 

• Spelhall 

• Kranmaskiner 

• Bygga en bro för barnen över väg och järnväg (gula skolan) 

• Motell 

• Stor area att bygga på 

• Övergångsställe vid Ingo 

• Riktigt lång brygga med hopptorn 

• Bygga en större idrottshall 

• Större läktare på Heden 



Sammanställning, prioriteringar samt åtgärdsplan 
Uppdraget att skapa en lokal utvecklingplan är en fantastisk möjlighet för Fristadbygden att 
utvecklas. För att skapa en hållbar och långsiktig lokal utvecklingsplan krävs det en 
huvudman/ägare av dokumentet. 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen kommer att vara den part från Borås Stad som ser till att 
detta blir ett levande dokument. Framtid Fristad kommer fortsatt att vara en 
samarbetspartner och bollplank. 

Totalt besöktes 9 av 10 orter runtom Fristad. Utöver detta så hölls det en workshop i 
Fristad samt 3 besök i skolklasser på högstadiet. Den ort som saknas i detta arbete är 
Sparsör och deras lokala utvecklingsplan får därmed bli det första uppdrag år 2020. Detta 
för att hela den lokala utvecklingsplanen ska bli komplett. 

Nedan kommer en liten sammanställning/prioriteringslista samt ett förslag till åtgärdsplan. 
Genom det gemensamma arbetsdokument som användes vid workshopparna i de olika 
orterna kan vi utläsa en mycket viktig faktor. Frågan som ställdes var följande: 

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som möjligt? 

• Av de 9 orter som besöktes så var det 7 av 9 orter som vill åtgärda problematiken 
kring trafik samt lösa frågan med säkra gång/cykelstråk. Utöver dessa 9 orter så 
framkom samma fakta för Fristad som serviceort. Det är samma problematik med 
vägar och gång/cykelstråk för Fristad. 

Åtgärdsplan 
Den absolut viktigaste faktorn samt den 
gemensamma nämnaren är säker och 
trygg landsbygd. 

Vi uppmanar därför politikerna i Borås 
Stad att avsätta pengar samt starta en 
arbetsgrupp kring frågan om säker 
landsbygd, både när det gäller vägar 
och gång/cykelstråk. 

Ett kommunalråd bör utses som 
ansvarig och kalla till återkommande 
möten för att fortsätta bygga säkra vägar 
och gång/cykelvägar utanför Borås Stad. 

I detta arbete måste Trafikverket delta 
eftersom många av vägarna som går 
genom landsbygden är deras vägar. 
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