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Föredragningslista Beslutsförslag

1. Sammanträdets öppnande - 

2. Närvaro - 

3. Val av protokollsjusterare 1. Lasse Jutemar
samt tid för protokollets justering 2. Marcus Nilsen

3. Magnus Persson
2018-05-24

4. Nya och pågående Initiativärenden

4.1 Pågående 

4.1.1  Alliansen 2018-01-30, §11 – Miljöförvaltningen ska utreda om       
”Rättviksmodellen” kan användas i framtiden för att fastställa taxor och avgifter 
inom tillsyn. Deadline: 31 augusti 2018.  

4.1.2 Alliansen 2017-10-24, §190 - Miljöförvaltningen ska utreda ”ansvar för skrotbilar i 
naturen”. 

4.1.3 Alexander Andersson (C) 2017-08-22, §138 - Miljöförvaltningen får i uppdrag att 
informera nämnden om hur förvaltningen och kommunen arbetar med 
information och skyltning längst Sandvall plats.  

4.1.4 Den rödgröna gruppen, 2018-03-27, § 53 ”Redovisning av överprövade 
strandskyddsdispenser”. Miljöförvaltningen ska återkoppla överprövade 
strandskyddsärenen till Miljö- och konsumentnämnden. 

4.1.5 Per Månsson (M), 2018-04-24, § 80 ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. ” 

5. Fastställande av föredragningslista

6 Information 

6.1   Projekt hållbar landsbygd Sjuhärad Till handlingarna  
Mia Magnusson 

6.2   Uppföljning av strandskyddsärenden beslutade  Till handlingarna 
av nämnden Anna Karlsson 
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6.3   Information från avdelningen för Till handlingarna  
budget- och skuldrådgivning Annelie Johansson 

6.4   Budgetinformation Till handlingarna  
Annelie Johansson 

6.5   Förorenade områden Till handlingarna  
Mirjam Keskifrantti 

6.6 Medborgarundersökning 2017 Till handlingarna
Niclas Björkström 

6.7 Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 Till handlingarna 
Niclas Björkström 

7 Administration 

7.1 Tertialrapport 1 2018 Godkänna 
Ecos 2018-0130 Annelie Johansson 

7.2 Ungdomspolitisk plan – redovisning Godkänna 
Ecos 2018-1116  Andreas Zalewski 

8 Livsmedelskontroll 

- 

9 Alkohol & Tobak 

- 

10 Miljötillsyn 

- 

11 Miljöstrategiska 

11.1 *Strandskyddsdispens för gäststuga Bifall med villkor 
Viared 16:50 Anna Karlsson   
Ecos 2018-39 

11.2 *Strandskyddsdispens för bostadshus Bifall med villkor 
Vemmenhult 4:2 Anna Karlsson   
Ecos 2018-380 
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11.3 *Strandskyddsdispens för garage och bastu Bifall med villkor 
Mosstomt 1:10 Anna Karlsson   
Ecos 2018-711 

11.4 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad Bifall med villkor 
Tämta-kil 2:1 Anna Karlsson   
Ecos 2018-1214 

11.5 *Strandskyddsdispens för bostadshus Bifall med villkor 
Påtorp 1:41 Anna Karlsson   
Ecos 2018-1112 

11.6 *Strandskyddsdispens för renovering Bifall m.m 
bastu, gräsmatta, staket m.m  Anna Karlsson   
Asklanda 1:14 
Ecos 2017-2905 
Ecos 2018-427 

11.7 Storlek på utevistelseytor med god ljudkvalitet Tillstyrka  
på skolor och förskolor Pia Aspegren 
Ecos 2018-1431  

11.8 Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Tillstyrka 
Norrmalm 1:1 m.fl. Mia Magnusson 
Ecos 2018-1308 

12 Naturvårdsfonden 

12.1 *Yttrande till bidrag ur Borås Stads Godkänna 
naturvårdsfond, Bredareds-gravryd 2:8 Matilda Chocron 
Ecos 2018-1339 

13 Kurser och konferenser 
-  

14 Anmälningsärenden 

14.1 Delegeringsbeslut april 2018 Till handlingarna 

14.2 Inkomna skrivelser  

15 Information från förvaltningen 

 15.1  Personalärenden   Information 

 15.2  Övrig information från förvaltningen Information 
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033-35 70 00 vxl 
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SCB:s Medborgarundersökning 2017 

Förslag till beslut 
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 
områden där det är relevant.       
 

Sammanfattning 
Borås Stad har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, Medborgarundersökning 2017.  
131 kommuner har genomfört undersökningen under 2017.   

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett 
slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa 
besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer.  

 

Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 
på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 
beslut och verksamheter.  

Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar 
betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 
områden där det är relevant.  

         

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2017. Sammanlagt har 131 
kommuner genomfört undersökningen under 2017.  Sedan undersökningen 
genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets kommuner deltagit och 247 
av dessa har deltagit mer än en gång. 
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Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett 
slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa 
besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer. 

 

Undersökningens innehåll 
Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 
• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 
på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 
beslut och verksamheter. 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. 
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 
eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

 

Resultat 
Här redovisas ett urval av resultaten inom respektive område. Resultaten redovisas för 
de två senaste mätningarna och 2017 års resultat jämförs med även med genomsnittet 
för riket, (här avses de 131 kommuner som deltagit).  

Hela resultat för Borås Stad redovisas i SCB:s resultatrapport, bilaga 3. Alla 
kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten i 
SCB:s rapport är statistiskt säkerställda om inget annat anges.  

 

Nöjd Region-Index  Borås 
2015 

Borås 
2017 

Medel 
riket 2017 

Möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd 63 64 57 
Utbud av olika boendeformer och möjligheten att 
hitta bostad 

53 50 52 

Hur trygg och säker du kan känna dig hemma och i 
samhället 

54 48 57 

Rekommendation till vänner och bekanta att flytta till 
Borås 

69 65 64 

 
De medborgare som besvarat enkäten ger ett bra betyg till möjligheten att få arbete 
inom rimligt avstånd, men de är inte lika nöjda med utbudet av bostäder.  Medborgarna 
i Borås känner sig också mindre trygga än medelvärdet för riket.  En majoritet kan ändå 
rekommendera andra att flytta till Borås, vilket tyder på att Boråsarna är nöjda med sin 
stad.  
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Nöjd Medborgar- Index Borås 
2015 

Borås 
2017 

Medel 
riket 2017 

Vad tror eller tycker du om förskolan 56 58 65 
Vad tror eller tycker du om grundskolan 52 52 59 
Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen 46 45 52 
Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten 70 71 62 
Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten, 
(brandkåren) 

78 79 76 

 
Medborgarna i Borås ger ett lägre betyg till förskola, grundskola och äldreomsorg, 
jämfört med medelvärdet för riket. Det har under flera år varit mycket fokus på de 
verksamheterna, då det har varit brist på förskoleplatser och grundskolan fått kritik från 
Skolinspektionen för brister i verksamheten. Det har även funnits oro i äldreomsorgen, 
bl. a. relaterat till stadens arbete med att erbjuda heltidstjänster och borttagandet av 
delade schematurer. Detta har sannolikt påverkat medborgarnas uppfattning om 
verksamheterna. 

Andra områden som kulturverksamheten och räddningstjänsten får ett betyg över 
medelvärdet för riket. 

 

Nöjd Inflytande-Index Borås 
2015 

Borås 
2017 

Medel 
riket 2017 

Förtroende för politiker och högre tjänstemän 43 41 45 
Möjlighet att få kontakt med kommunens politiker 45 43 49 
Tillgång till information om kommunens 
verksamheter  

56 55 55 

 
Medborgarnas förtroende för kommunens politiker och högre tjänstemän samt 
möjligheten till kontakt med politiker får ett lågt betyg både i Borås och i riket som 
helhet. Samtidigt är medborgarna nöjda med informationen om kommunens 
verksamheter. Information till medborgarna förmedlas på många olika sätt, bl. a. via 
kommunens webbsida, genom sociala medier och genom utskick av informations-
tidningen Så Klart Borås till alla hushåll i kommunen.  

Medborgares kommentarer 
Utöver de förutbestämda frågorna i SCB: enkät, kan medborgarna även lämna 
fritextkommentarer. Det har lämnats mer än 200 kommentarer inom flera olika 
områden. De områden som fått flest kommentarer är Samhällsplanering och 
infrastruktur och Gator, vägar och parker.  Mängden kommentarer tyder på att detta är 
områden som är av betydelse för de medborgare som besvarat enkäten. (Bilaga 4)  

 Hur kan resultatet användas? 
Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar 
betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

När det gäller medborgarundersökningen är det viktigt att komma ihåg att den är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera 
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verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför 
behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de områden som 
undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar, 
Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen, Öppna Jämförelser och 
nationell statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 
områden där det är relevant.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag  
2. KS- skrivelse  
3. SCB:s rapport  
4. Medborgares kommentarer  
                    

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden  
2. Fritids- och folkhälsonämnden  
3. Förskolenämnden  
4. Grundskolenämnden  
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  
7. Kulturnämnden  
8. Lokalförsörjningsnämnden  
9. Miljö- och konsumentnämnden 
10. Samhällsbyggnadsnämnden  
11. Servicenämnden  
12. Sociala omsorgsnämnden  
13. Stadsrevisionen  
14. Tekniska nämnden  
15. Vård- och äldrenämnden  
16. Överförmyndarnämnden  
17. BorasBoras  
18. Borås Energi och Miljö AB   
19. Borås Elnät AB  
20. Borås Parkerings AB  
21. Borås Djurpark AB  
22. AB Bostäder i Borås  
23. Fristadbostäder AB  
24. Viskaforshem AB  
25. Sandhultsbostäder  
26. Toarpshus  

 
 
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 
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 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

SCB:s medborgarundersökning 
hösten 2017 
Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner 
att delta i SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Sedan undersökningen 
genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets 
kommuner deltagit och 247 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Borås Stad. Undersökningen 
genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett 
slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades 
och av dessa besvarade 36 procent enkäten. Jämförelser med 
resultat för samtliga kommuner avser de 131 kommuner som var 
med i undersökningen 2017. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala 
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av 
den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar 
till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland 
kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om
kommunen som en plats att bo och leva på.

• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om
kommunens olika verksamheter.

• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om
invånarnas inflytande på kommunala beslut och
verksamheter.

Mer om modellen 

• Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.

• Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg
och 10 är högsta betyg.

• Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka
kan variera mellan 0 och 100.

• Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen
för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket
nöjd”.

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 
genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget 
annat anges. Läs mer om felmarginaler i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur 
kommunens invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att 
även inhämta kunskap från andra håll om de områden som under-
sökningen tar upp.  

1



 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 
helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan 
finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen 
med NKI, anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, 
enkäten och deltagande kommuners svarsfrekvenser.  

Tabell- och diagrambilaga 

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. 
Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram för Borås Stad som 
använts till analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och 
undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktig-
het, då verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika 
kommuner. Det kan finnas skillnader mellan kommunerna som i sin 
tur förklarar skillnader i nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. 
Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen nu och 
från 2010 och framåt är tillgängliga via 
www.scb.se/medborgarundersokningen. 
Den 20 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 
statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Borås Stads invånare i åldrarna 18–84 år. 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs 
ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare 
i åldrarna 18–84 år, 1 200 personer i kommuner med 10 000–59 999 
invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 eller fler 
invånare i dessa åldrar. 

Insamling 

Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om 
undersökningen och dess syfte. I förbrevet trycktes inloggnings-
uppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via internet. På 
webben fanns enkäten tillgänglig på svenska, engelska, finska och 
spanska. Efter förbrevet skickades enkät och informationsbrev ut. 
Pappersenkäten fanns även tillgänglig på arabiska att beställa från 
SCB. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny 
enkät. Insamlingen pågick mellan 16 augusti och 27 oktober 2017. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Borås Stad blev 36 procent. Borås Stad deltog även i 
medborgarundersökningen hösten 2015. Svarsandelen blev då 41 
procent. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga 
deltagande kommuner 2017 blev 40 procent. 
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 
Hur ser medborgarna på Borås Stad som 
en plats att bo och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Borås Stad samt för samtliga  
131 kommuner i undersökningsomgången hösten 2017. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 
medborgarna bedömer Borås Stad som en plats att bo och leva på blev 
62.  

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Bostäder samt Trygghet som kan höja helhetsbetyget 
Nöjd-Region-Index.  

44 procent av medborgarna i Borås Stad kan starkt rekommendera 
vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-
gradiga skalan) medan 15 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 
10-gradiga skalan). 

NRI för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten  
2017 blev 60. NRI för Borås Stad är inte säkerställt högre eller lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation inte säkerställt högre eller lägre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommunikationer högre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter högre. 

… Trygghet lägre.  

Samtliga 
kommuner 

Betygs- 
index

Fel- 
marg.

Betygs- 
index

NRI 62 ±2,0 60
Rekommendation 65 ±2,5 64
Utbildningsmöjligheter 77 ±1,9 61
Kommersiellt utbud 70 ±2,0 62
Fritidsmöjligheter 69 ±1,6 61
Arbetsmöjligheter 64 ±2,3 57
Kommunikationer 64 ±1,9 61
Bostäder 50 ±2,0 52
Trygghet 48 ±2,4 57

Borås Stad
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Borås 
Stad? 
 

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Borås Stad hösten 2017. 

 
 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor 
påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex 
och har förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på 
helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar 
uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har 
förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriterings-
matrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga 
betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan 
Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effekt-
måttet ökar och frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av 
matrisen. 

Frågeområden som bör prioriteras 

Bostäder, Trygghet 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Kommunikationer, Fritidsmöjligheter 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 

Inget frågeområde har hamnat här. 

Frågeområden som bör bevaras 

Arbetsmöjligheter, Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter   
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Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Jämförelser med tidigare år 
 
Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och fråge-
områdenas betygsindex för Borås Stad. De tre senaste omgångarna kommunen 
deltagit. 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 
2011, hösten 2013 och hösten 2015. 

NRI för Borås Stad blev 62 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2015 då NRI var 64.  

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Borås Stad hösten 
2015 har frågeområdet Trygghet fått lägre betygsindex. 

Indexet Rekommendation blev 65 för Borås Stad i årets undersökning. 
Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2015, då indexet 
Rekommendation var 69. 
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
Hur ser medborgarna i Borås Stad på 
kommunens verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet     
samt verksamheterna efter sina betygsindex för Borås Stad samt för samtliga    
131 kommuner i undersökningsomgången hösten 2017. 

 
 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur 
medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Borås Stad blev 55.
      

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för 
verksamheterna Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Gator och vägar, 
Äldreomsorgen samt Förskolan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-
Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur 
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de 
får i sin kontakt med kommunen, blev 54 i Borås Stad. 

NMI för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 
2017 blev 55. NMI för Borås Stad är inte säkerställt högre eller lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet 
är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan lägre. 

… Grundskolan lägre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen lägre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten högre. 

… Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gator och vägar lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar högre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete högre. 

… Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. 

… Vatten och avlopp inte säkerställt högre eller lägre. 

Samtliga 
kommuner 

Betygs- 
index

Fel- 
marg.

Betygs- 
index

NMI 55 ±2,7 55
Bemötande och tillgänglighet 54 ±2,5 56
Vatten och avlopp 80 ±2,1 78
Räddningstjänsten 79 ±1,9 76
Kultur 71 ±2,0 62
Renhållning och sophämtning 68 ±2,3 67
Idrotts- och motionsanläggningar 67 ±1,9 61
Miljöarbete 64 ±2,7 57
Gymnasieskolan 63 ±2,2 59
Förskolan 58 ±2,3 65
Gång- och cykelvägar 53 ±2,6 55
Grundskolan 52 ±2,3 59
Gator och vägar 52 ±2,6 55
Stöd för utsatta personer 47 ±2,2 49
Äldreomsorgen 45 ±2,7 52

Borås Stad
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Vilka verksamheter bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Borås 
Stad? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Borås Stad hösten 2017. 

 

 

Verksamheter som bör prioriteras 

Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Gator och vägar, Äldreomsorgen, 
Förskolan 

Verksamheter som bör förbättras om möjligt 

Miljöarbete, Vatten och avlopp 

Verksamheter som kan ges lägre prioritet 

Gång- och cykelvägar 

Verksamheter som bör bevaras 

Gymnasieskolan, Renhållning och sophämtning, Idrotts- och 
motionsanläggningar, Kultur, Räddningstjänsten  
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Borås Stad.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 
2011, hösten 2013 och hösten 2015. 

NMI för Borås Stad blev 55 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med hösten 2015 då NMI var 57.  

För Borås Stad har inga verksamheter fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med hösten 2015. 

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 54 för Borås Stad i årets 
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 
2015, då indexet Bemötande och tillgänglighet var 55. 
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
Hur ser medborgarna i Borås Stad på sitt 
inflytande i kommunen? 
 

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdena efter sina       
betygsindex för Borås Stad samt för samtliga 131 kommuner i 
undersökningsomgången hösten 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 
medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Borås Stad blev 37.  

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget 
Nöjd-Inflytande-Index. 

NII för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 
2017 blev 40. NII för Borås Stad är inte säkerställt högre eller lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet… 

… Kontakt lägre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan lägre. 

… Förtroende lägre. 

 

  

Samtliga 
kommuner 

Betygs- 
index

Fel- 
marg.

Betygs- 
index

NII 37 ±2,9 40
Information 55 ±2,5 55
Kontakt 43 ±2,6 49
Förtroende 41 ±2,9 45
Påverkan 36 ±2,8 40

Borås Stad
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Borås 
Stad? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Borås Stad hösten 2017. 
 

 
 

Frågeområden som bör prioriteras 

Påverkan, Förtroende 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Inget frågeområde har hamnat här. 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 

Kontakt  

Frågeområden som kan bevaras 

Information   
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för 
Borås Stad. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, 
hösten 2011, hösten 2013 och hösten 2015. 

NII för Borås Stad blev 37 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2015 då NII var 39.  

För Borås Stad har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med hösten 2015.
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1  Inledning 
Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt 
med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. 
Behovet ökar också i takt med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, 
kommun och landsting. Erfarna inspektörer rekryteras ofta över till näringslivet vilket medfört en 
personalomsättning på 19, 14 respektive 12 procent personalomsättning 2015-2017 och hittills 2018 
knappt 15 procent. De som slutat uppger lågt löneläge som huvudskäl. En så stor personomsättning 
påverkar både verksamhet, kostnader och intäkter negativt. 

Tjänsten som ekonomiassistent på förvaltningen ligger för närvarande som en halvtidstjänst på en 
person. Vid frånvaro leder det direkt till förseningar när andra förvaltningar inte har resurser att avvara 
vilket medfört att debiteringen av årsavgifter inom såväl livsmedel, miljötillsyn samt tillsåndsenheten 
(alkohol och tobak) inte är gjorda ännu. 

I dagsläget prognostiseras inget underskott men det finns en stor osäkerhet avseende ersättning från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för nedlagd tid vid granskning av planer. Tillfälligt kan dessa kostnader 
täckas av byggbonus men beslut om fördelning av byggbonusmedlen inom Borås Stad är ännu inte 
fattade av Kommunfullmäktige. Hyreskostnaderna överstiger budget på grund av att underlaget vid 
budgeteringstillfället inte var korrekt. Personalkostnaderna ligger lägre än budgeterat på grund av de 
vakanser som uppstår på grund den höga personalomsättningen. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 
2018 

Utfall T1 
2018 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 0 0 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 
Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är 
en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Med medborgardialog avses här när förtroendevalda tar 
initiativ till och medverkar i en dialog. Miljöförvaltningens arbete med att utveckla sitt stöd till nämnden 
kring vilka former och frågor som är mest lämpade för dialog, och ambitionen att genomföra en dialog 
skjuts upp på grund av bristande resurser 2018. 
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2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har god medvetenhet och 
har detta kriterium under beaktande vid 
val av konferensanläggningar etc. Vi 
efterfrågar alltid miljömärkta alternativ 
inom kommunen. Vid externa 
genomförande har ibland 
kostnadsaspekten och avståndet viktats 
högre. Miljöförvaltningen är 
Miljödiplomerad och har ett snarlikt eget 
miljömål för 2018. 
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Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i 
samverkan med Borås Energi och Miljö 
utreda ett system för enkel insamling av 
textilier för återvinning. 

 Genomfört Uppdraget att samla in textilier i Borås 
ligger hos Borås Energi och Miljö 
(BEMAB) sedan länge. Det finns 
insamling i containers på alla fem 
återvinningscentraler där allmänheten kan 
lämna det de vill skänka. BEMAB 
observerade att mycket textilavfall/kläder 
ändå hamnade i brännbart fraktionen och 
införde därför ”tömma säcken projektet” 
samt satte ut kärl för insamling av textilier 
i direkt anslutning till container för 
brännbart avfall, vilket visade sig vara 
framgångsrikt. 
Parallellt har BEMAB samlat in textilier på 
sina anläggningar och på Norrby i ett 
källsorteringsprojekt med Högskolan. 
Textilier är ofta blandmaterial och svåra 
att materialåtervinna och det finns idag 
ingen effektiv sortering för att särskilja 
olika textilmaterial. BEMAB och 
miljöförvaltningen deltar i eller följer olka 
forsknings- och utvecklingarbeten, 
exempelvis Re:Textile som är ett projekt 
inom Science Park Borås som syftar till att 
utveckla nya designprinciper, 
affärsmodeller, och produktionssystem 
som möjliggör cirkulära flöden i 
textilbranschen, http://retextile.se/. 
Naturvårdsverket har på uppdrag av 
regeringen tagit fram förslag för hur 
hanteringen av textilier kan göras mer 
hållbar: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbe
te-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Hanterin
g-av-textilier/. 
 
Miljö- och konsumentnämnden och Borås 
Energi och Miljö AB arbetar alltså för att 
öka förutsättningarna för textilåtervinning, 
men har inte utrett något ytterligare 
insamlingssystem. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 
2018 

Utfall T1 
2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,2 5,3 4,5 5,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,2 0,1 0 0,1 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

34,6 39,6 42 27,3 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
För hela 2017 låg sjukfrånvaron på 5,3% för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är en något lägre 
nivå än 2016 då frånvaron var 6,2%. Första tertialet 2018 ligger sjukfrånvaron på 5,6%, dvs något högre 
än 2017. Genomsnittet för Borås Stad totalt var första tertialet 7,4%. I de fall det är aktuellt bedrivs ett 
rehabiliteringsarbete genom företagshälsovården. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av 
olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. 

 
 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 
Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 
12-månadersperioden. Trenden under första tertialet 2018 är negativ, utfallet blev 27,3%. Vid årsskiftet 
låg siffran på 39,6%. Utfallet för Borås Stad totalt var 28,7% första tertialet. Den höga 
arbetsbelastningen på kvarvarande personal, som är en konsekvens av hög presonalomsättning, har 
bidragit till färre medarbetare utan sjukfrånvaro. 
Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser. 
 

 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 
tertial 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbedömning 

2018 Direkt åtgärd 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbedömning 

2018 Direkt åtgärd 

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. 

16 Extra lönemedel 
 
Kommentar 
Förvaltningen har beviljats 
extra lönemedel för att 
kunna behålla kompetent 
personal och på så sätt 
minska svårigheten med 
att rekrytera kompetent 
personal. 

Dåliga lokaler 
 
Kommentar 
Förvaltningen har lyft 
behovet av gemensamma 
lokaler till LFF. 

Praktikanter och 
examensarbetare 
 
Kommentar 
Förvaltningen har en 
positiv syn på praktikanter 
och examensarbetare och 
erbjuder praktik resp. 
examensarbeten. 

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

16 Verksamhets- och 
tillsynsplaner 
 
Kommentar 
Förvaltningens 
avdelningar har tagit fram 
verksamhetsplaner med 
prioriteringar för vad som 
ska göras 2018 inom de 
befintliga ramarna. För 
avdelningarna 
Livsmedelskontroll och 
Miljötillsyn har nämnden 
beslutat om tillsynsplaner 
med syfte är att prioritera 
inom nämndens olika 
myndighetsuppdrag. 

Vakanshållning 
 
Kommentar 
Förvaltningen 
vakanshåller ett par 
tjänster för att klara det 
ekonomiska uppdraget. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2017-
04 

Utfall 2018-
04 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 32 31 1 979 1 979 0 

Avgifter och övriga intäkter 4 795 1 998 17 363 17 363 0 

Summa intäkter 4 827 2 029 19 342 19 342 0 

Personal -9 411 -11 648 -36 722 -36 322 400 

Lokaler -676 -714 -1 787 -2 137 -350 

Övrigt -1 682 -1 307 -4 125 -4 125 0 

Kapitalkostnader -116 -34 -40 -90 -50 

Summa kostnader -11 885 -13 703 -42 674 -42 674 0 

Buffert (endast i budget)   -228 -228 0 

Nettokostnad -7 058 -11 674 -23 560 -23 560 0 

Kommunbidrag  7 600 22 800 22 800 0 

Resultat efter kommunbidrag -7 058 -4 074 -760 -760 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat  253 760 760 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -7 058 -3 821 0 0 0 

Ackumulerat resultat   -1 348 -3 458 -2 110 

Nämnden har fått lov att disponera 760 tkr av det ackumulerade resultatet under 2018 (byggbonus 480 tkr samt klimatkompensationsfond 
280 tkr). Nämndens totala ackumulerade resultat är negativt och uppgick i bokslut 2017 till - 1348 tkr. Om nämnden håller sin budget och 
använder de godkända 760 tkr så ökar det negativa ackumulerade resultatet till - 2 108 tkr. 

Resultatanalys 
Till och med april månad redovisas ett underskott på drygt 3 800 tkr jämfört med periodens tillgängliga 
medel.  Det är intäkterna som understiger budget vilket beror på att debiteringen av årsavgifter inom 
såväl livsmedel, miljötillsyn samt tillståndsenheten (alkohol och tobak) inte gjorts ännu.  Debitering 
kommer att ske i maj månad. Tillståndsenheten har en ny taxa medan övriga verksamheters taxor har 
uppräknade taxor. 

Statsbidragen för Miljöstrategiska har ännu inte inkommit men prognosen är att budgeten kommer att 
hålla då förvaltningen fått positiva besked om LONA-ansökningar och medel från Energimyndigheten. 

Förvaltningen har budgeterat 1 400 i intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen för ersättning av 
nedlagd tid vid granskning av diverse planer. Det finns inget som i dagsläget tyder på att dessa intäkter 
kommer att infrias. Förvaltningen har informerat tidigare om att man inte kommer att kunna 
genomföra denna typ av arbete om inte finansieringen kan garanteras. För 2018 skulle underskottet 
kunna hanteras med hjälp av tillförda medel från byggbonusen. Beslut är ännu inte fattade avseende 
fördelning av medel för byggbonus. 

Personalkostnaderna ligger något under budget och beror framförallt på vakanser. En tjänst som 
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konsumentvägledare kommer inte att tillsättas och en tjänst inom energiområdet kommer att 
samfinansieras med Energimyndigheten. Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och 
ibland blir det glapp mellan det att någon slutar och någon börjar vilket leder till att 
personalkostnaderna inte följer den lagda budgeten. Vidare har ibland den nyanställde en högre 
tjänstgöringsgrad än den som slutar vilket också påverkar prognosen då budgeten inte alltid är lagd 
utifrån heltidstjänster. Totalt sett är prognosen för närvarande att förvaltningens personalkostnader 
kommer att understiga budgeten något pga vakanser. 

Hyreskostnaderna överstiger periodens budget och kommer på årsbasis innebära ett underskott på 
350 tkr. Anledningen till detta är att förvaltningen i samband med budget fått felaktiga uppgifter från 
Lokalförsörjningsförvaltningen avseende hyran för den nya lokalen Nornan. Jämförelse med utfallet 
förgående år blir missvisande då hyran för Orangeriet fanns med i budget 2017 men inte Nornan som 
förvaltningen började hyra senare under 2017. 

Nämnden har inte fattat något beslut om att använda sin buffert på 228 tkr. Fattas inte något sådant 
beslut så kommer bufferten att mildra det förväntade negativa resultatet. 

  

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2017-
04 

Utfall 2018-
04 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -285 -278 -1 091 -1 091 0 

Nettokostnad -285 -278 -1 091 -1 091 0 

Förvaltningen gemensamt      

Intäkt 34 119 1 500 1 500 0 

Kostnad -2 140 -2 361 -6 620 -7 020 -400 

Nettokostnad -2 106 -2 242 -5 120 -5 520 -400 

Livsmedelskontroll      

Intäkt 3 565 691 7 772 7 772 0 

Kostnad -2 627 -2 750 -9 057 -9 057 0 

Nettokostnad 938 -2 059 -1 285 -1 285 0 

Miljötillsyn      

Intäkt 753 489 6 100 6 100 0 

Kostnad -2 283 -3 725 -11 235 -11 235 0 

Nettokostnad -1 530 -3 236 -5 135 -5 135 0 

Miljöstrategiska inkl. energi- 
och konsumentrådgivning      

Intäkt 312 414 2 594 2 594 0 

Kostnad -2 685 -3 122 -10 140 -9 590 550 

Nettokostnad -2 373 -2 708 -7 546 -6 996 550 
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Tkr Utfall 2017-
04 

Utfall 2018-
04 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Miljöstrategiska, Orangeriet 
(exkl. KLIV)      

Intäkt 0     

Kostnad -470     

Nettokostnad -470     

Budget- och skuldrådgivning      

Intäkt 164 315 1 376 1 376 0 

Kostnad -1 396 -1 467 -4 531 -4 681 -150 

Nettokostnad -1 232 -1 152 -3 155 -3 305 -150 

Buffert      

Intäkt 0 0    

Kostnad 0 0 -228 -228 0 

Nettokostnad 0 0 -228 -228 0 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      



Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2018 11(17) 

Tkr Utfall 2017-
04 

Utfall 2018-
04 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 4 828 2 028 19 342 19 342 0 

Kostnad -11 886 -13 703 -42 902 -42 902 0 

Nettokostnad -7 058 -11 675 -23 560 -23 560 0 

Miljö- och konsumentnämnden 

Den politiska verksamheten bedöms hålla sin budget. För perioden uppvisar verksamheten en 
marginell budgetavvikelse. 

  

Förvaltningen gemensamt (Förvaltningsledning och verksamhetsstöd)  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Hos förvaltningschefen har intäkter för ersättning av förvaltningens arbete med diverse planer från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen budgeterats. I dagsläget ser det inte ut som om att dessa intäkter 
kommer att erhållas. 

Hyran för Nornan skulle enligt uppgifter uppgå till 250 tkr enligt Lokalförsörjningsförvaltningen men 
det visade sig senare vara felaktiga uppgifter. Hyresbudgeten kommer att överstiga budget med cirka 
350 tkr och denna kostnadsökning redovisas hos förvaltningschefen. 

Åtgärder 

Det befarade intäktsbortfallet kan eventuellt hanteras med hjälp av medel från byggbonus. Beslut om 
byggbonusen har dock inte fattats ännu så det är fortfarande osäkert. En sådan hantering av 
byggbonusen skulle i så fall lösa finansieringsproblematiken för 2018 men inte för kommande år. 

Den ökade hyreskostnaden har förvaltningen ingen möjlighet att hämta hem. I samband med 
budgetarbetet 2018 äskade förvaltningen 250 tkr för Nornan som sedan visade sig kosta drygt 600 tkr. 
Förvaltningen kommer lyfta frågan i samband med bokslut 2018 samt budget 2019. 

Analys av verksamheten 
En sjukskrivning har medfört att bl.a. debiteringar ut till kund är försenade. Avdelningen har under maj 
och juni en inhyrd ekonomiadministratör till hjälp. 

Omprioriteringar av tjänster på avdelningen medför att arbetsbelastningen för administratörerna och 
övrig personal på avdelningen är hög just nu. Konsekvensen blir bland annat att 
handläggare/inspektörer får göra administrativa uppgifter själva. Ett möte med verksamhetsstöd samt 
representanter från Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Tillståndsenheten är inplanerat i syfte att 
kartlägga arbetsmiljön/arbetssituationen genom en risk- och konsekvensanalys. 
 
På grund av en tjänstledighet har IT- och kvalitetssamordnaren fått hoppa in som nämndsekreterare, 
vilket innebär att arbetet med framför allt kvalitet inte prioriteras under denna period. 
 
Rekrytering av Nämnd- och ekonomiadministratör pågår, tre personer är kallade till intervju. 

  

Livsmedelskontroll inkl tillståndsenheten 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

En sjukskrivning på verksamhetsstöd har medfört att bl.a. debiteringar ut till kund är försenade för alla 
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enheter (Livsmedelskontroll, Tillståndsenheten och tobakstillsyn) på avdelningen för 
Livsmedelskontroll. Underskottet på intäkterna syns tydligt i ovanstående tabell. Det är svårt att exakt 
bedöma hur eventuella avvikelserna kommer att se ut då. Med tanke på att fakturor skickas så sent på 
året finns risk att vi tappar en del intäkter, särskilt på verksamheter som har upphört eller bytt ägare. 

Åtgärder 

Förvaltningen avvaktar med eventuella åtgärder tills samtliga fakturor skickas ut. 

Analys av verksamheten 

Flera sjukskrivningar och frånvaro för vård av barn på avdelningen under första tertialet samtidigt som 
Livsmedelskontroll tappat två mycket erfarna inspektörer under de senaste 7 månaderna ytterligare en 
slutar inom en månad medför att avdelningen måste lägga mycket tid på introduktion av nyanställda 
och försöka hinna med ordinarie uppdrag som legat på de som slutat. Arbetssituationen är ansträngd 
även på grund av begränsat administrativt och jurisdiskt stöd för närvarande. 

Tillståndsenheten ligger någorlunda i fas med planerat arbete men tobakstillsyn ligger efter. Enheten 
saknar administrativt stöd för tillfället. 

  

Miljötillsyn  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Debiteringar till årsbetalande kund är försenade och timdebiteringar sker inte i smma omfattning som 
tidigare år på grund av den höga personalomsättningen vilket syns på intäkterna i ovanstående tabell. 

Analys av verksamheten 

Avdelningen har fortsatt hög personalomsättning och svårt att rekrytera miljöinspektörer med 
efterfrågad erfarenhet av miljöfarliga verksamheter. De som anställts har haft kompetens inom 
hälsoskydd men behöver lära sig miljöskydd. Nyanställningar är alltid förenat med ett svinn i löpande 
tillsynsarbete beroende på att tid åtgår för introduktion, inlärningsperioder och längre 
handläggningstider. Avdelningen har fortsatt fokus på att tillsyna verksamheter med störst risk och årlig 
tillsynsavgift för att uppnå målen i myndighetsutövningen. Det som blir bortprioriterat är tillsyn på så 
kallade behovsprioriterad tillsyn på miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd. Det innebär att några 
tusen verksamheter i kommunen med varierat tillsynsbehov, får nämnden ingen kännedom om. 
Exempel på sådana verksamheter är verkstadsindustrier, trasnportörer av avfall, diatermi, 
laserbehandlingar etc. 

Miljöstrategiska  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningen har under årets första tertial intäkter som uppgår till 300 tkr (mot budgetandel 900 tkr) 
vilket ger en avvikelse på 600 tkr mot budgeterade intäkter. Beslutet från Energimyndigheten om att 
bevilja bidrag för 2018-2020 har inkommit, men intäkterna har ännu inte periodiserats. Intäkter från 
Ulricehamn kommun avseende konsumentrådgivning inkommer normalt kvartalsvis, men har på grund 
av personalbrist inom Verksamhetsstöd inte fakturerats ännu. Avtal med Tranemo kommun om köp av 
konsumentrådgivning är under tecknande och kommer i drift från 1 juni. På årsbasis kommer detta att 
generera 95 tkr. Likaså saknas intäkt från Sveriges ekokommuner för delad kommunikatör, fakturering 
ska också i detta fall ske kvartalsvis, men släpar av samma skäl.  Samtliga sökta LONA-projekt har 
beviljats vilket säkrar de prognostiserade intäkterna för detta område. Rekvisition avseende projektet 
Hållbar Landsbygdsutveckling skickas 30 april, inga intäkter finns avdelningen tillgodo för tertial 1. 
Besked om Byggbonus saknas fortfarande. 

Personalkostnaderna ligger något lägre än budget pga att ersättare för de personer som slutat sina 
anställningar inte finns på plats ännu, utfall 2 600 tkr mot budgeterade 2 800 tkr. 

Åtgärder 
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Upphandling av luftutredning pågår för att kunna tillvarata "byggbonusmedel" när dessa finns 
beslutade. Rekrytering av en kombinerad samordnare/rådgivare inom området energi och klimat är 
färdig, start 1 aug, vilket möjliggör ett bättre utnyttjande av beslutade medel från Energimyndigheten 
(för 2017 fick vi återbetala 370 tkr). En kort projektanställning görs under sommaren för att minska på 
arbetsbelastningen i projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad. Rekrytering av en miljöutredare 
påbörjas nu, med målet att ha en ny resurs på plats från 1 september. 

Analys av verksamheten 

Den resursminskning som skett inom konsumentrådgivningen med en person har inte haft några 
negativa effekter på verksamheten. Kön är obefintlig och ärendemängden densamma som tidigare. 
Miljöutredarkapaciteten är desto mer ansträngd och är för närvarande begränsad till en person, 
samtidigt som arbetet med stadens fysiska planering rullar på i oförminskat tempo och avdelningen 
förväntas koordinera stadens miljöstrategiska arbete, inklusive uppföljningen av Borås Stads nyligen 
fastställda miljömål. 

  

Budget och skuldrådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningen bedöms göra ett underskott i förhållande till budget på cirka 150 tkr. Anledningen till 
underskottet är att en handläggare valt att gå upp i tid vilket är möjligt i och med Borås stads heltid för 
alla. Personalbudgeten är lagd utifrån tjänstgöringsgrad och inte anställningsgrad vilket leder till att 
budgeten kommer att överskridas. 

I övrigt bedöms avdelningen hålla budgeten, både på intäktssidan och kostnadssidan. 

Åtgärder 

Avdelningen har små möjligheter att hämta in det förväntade underskottet då budgeten mestadels 
består av personalkostnader och andra fasta kostnader. 

Analys av verksamheten 

Under årets första kvartal har avdelningen haft ett större inflöde av inkomna ärenden jämfört med 
samma period året innan. 

I dagsläget klarar vi av, delvis tack vare den utökade tjänstgöringsgraden hos en medarbetare, att följa 
Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. Antingen via den 
öppna mottagningen eller via en bokad tid efter inskickad blankett. Fortsätter ökningen av antalet 
ärenden kan det komma att bli svårt att leva upp till detta. Arbetsbelastningen är för närvarande hög 
och handläggningstiden för enskilda ärendena förlängs delvis nu när inflödet är så högt. 

Den utåtriktade verksamheten har startat upp väl och vi har haft föreläsningar på BREC 
(Boråsregionens etableringscenter) familjecentraler och gymnasieskolor. Samverkan med olika aktörer 
inom staden är viktig och fortgår löpande. 

Avdelningen har genomfört dialogmöten med Ulricehamn, Tranemo och Bollebygd som köper 
verksamhet. Svenljunga har valt att avstå i avvaktan på att vår kontaktpersons tjänst tillsätts. 

  

Buffert 

Nämnden har inte fattat beslut om att fördela ut bufferten ännu. Fattas inte några sådana beslut under 
året så kommer bufferten att förbättra nämndens resultat med 228 tkr. 
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5 Jämställdhetsperspektivet 
Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och 
avdelningarna belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter på varje avdelnings APT utifrån 
stadens arbete med SAM-hjulet. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

  

6  Verksamhetsmått 

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Antal ärenden 1 622  1 502 

Antal händelser (Ecos) 5 890  4 650 

Antal delegationsbeslut. 318  286 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Utfallet för samtliga mått har minskat något jämfört 
med föregående år vilket kan förklaras med vakanser och svårigheter att rekrytera. Utfallet kan slå över 
åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella. 

6.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Antal livsmedelsverksamheter 790 770 790 

Antal inspektioner 422 800 182 

Antal revisioner 23 100 20 

Antal delegationsbeslut 109 200 107 

Klagomål 15 50 21 

Registrering 32 100 28 

Antal livsmedelsverksamheter 
Livsmedelskontroll: 
Verksamheten ligger efter avseende antalet genomförda inspektioner och någorlunda i fas när det gäller 
antalet revisioner jämfört med motsvarande period under 2017. Anledningen till det lägre utfallet på 
inspektioner är att avdelningen tappat två erfarna inspektörer samt att många ärenden under början av 
2018 varit betydligt mer komplexa jämfört med tidigare år. Utöver detta kommer nyanställda att 
introduceras under våren vilket också tar tid från ordinarie uppdrag. Händelsestyrda ärenden såsom 
registreringar, antal beslut ligger på ungefär samma nivå som under samma period 2017. Antal 
inkommande klagomål är är betydlig fler. Till många verksamheter måste numera två inspektörer gå på 
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inspektion av både rättsäkerhets- och säkerhetsskäl. Behovsutredningar, tillsynplaner, 
statistikframtagande, uppföljning med mera har tagit mer tid i anspråk än tidigare år beroende på 
nämndens nya ansvar för alkohol och tobak och ambitionen att arbeta alltmer enhetligt inom alla 
avdelningens myndighetsområden. 

Antal inspektioner 
Tillståndsenheten: 
Med tanke på att halva personalstyrkan på enheten är ny sedan i höstas har Tillståndsenheten fungerat 
bra under första tertialet 2018. Verksamheten handlägger inkommande ansökningar och försöker ligga i 
fas. Utöver det görs det fler tillsynsbesök ute på restauranger än tidigare år . Enheten har arbetat fram 
både en tillsyns- och verksamhetsplan. 

Antal revisioner 
Tobakstillsyn: 
Enheten arbetar bra utifrån de resurser som finns. Samarbetet tillsammans med andra myndigheter och 
avdelningen för Livsmedelskontroll fungerar bra. Inom kort påbörjas projekt för "kontrollköp". 
Enheten har arbetat fram både en tillsyns- och verksamhetsplan. 

6.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Antal delegationsbeslut 195 700 164 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

66 250 123 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

57 200 0 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

26 50 69 

Antal kundkontakter miljötillsyn 1 720 5 000 1 620 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 745 2 500 715 

Antal kundkontakter hälsoskydd 368 1 500 597 

Antal delegationsbeslut 
Antalet delegationsbeslut är marginellt färre än förra årets första tertial. Budget med verksamhetsmått 
beslutades innan före beslut om en tillsynplan med nödvändiga prioriteringar. 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 
Årets Tematillsyn på miljöskydd på farligt avfall kom igång tidigare än tematillsynen 2017. Tematillsyn 
introducerades som arbetsmetod och under inledningen av 2017 och då inledningsvis tid på 
metodutfromning, nya rutiner samt testa av den nya arbetsmetoden. I tematillsynskonceptet ingår 
numera samtliga medarbetare på avdelningen. Första tertialets ufall av antal inspektioner och personliga 
möten - miljöskydd (123 st) har nästan dubblerats jämfört med nivån förra året (66 st). 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 
Inventeringar på enskilda avlopp har kommit igång först under maj månad. Antalet inventeringar har i 
tillsynsplanen dragits ner jämfört med budgeten för att istället prioritera årsbetalande verksamheter. 
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Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 
Årets Tematillsyn på hälsoskydd startade tidigare jämfört med föregående år, eftersom arbetsmetoden 
då prövades för första gången i praktiken. I mars påbörjades årets tematillsyn på städning på 
grundskolor och gymnasium. Detta avspeglas i utfallet av antal inspektioner och personliga möten - hälsoskydd 
(69 st) där antalet insatser redan överträffats jämfört med nivån i budgeten. I detta mått ingår 
händelsestyrda tillsynsinsatser vilket gör det svårare att förutspå hur årligt utfall blir.   

Antal kundkontakter miljötillsyn 
Antalet kundkontakter inom miljöskyddsområdet ligger i ungefärlig nivå som föregående tertial. Kundkontakt 
är ett mått på antal telefonsamtal, möten och e-post som avdelningen tar emot från medborgare och 
verksamheter i kommunen. Måttet är inte förknippat med pågående ärenden eller ansökningar, utan 
visar på generella förfrågningar. 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 
Antalet kundkontakter för enskilda avlopp ungefär i samma nivå som förra året. Trots att ingen 
inventering genomförts i fält ännu är avdelningen tjänster efterfrågade inom detta arbetsområde. 

Antal kundkontakter hälsoskydd 
Antal kundkontakter - hälsoskydd (597st) under det första tertialet är väsentligt fler än förra året (368 st). 
En förklaring är att avdelningen utfört tobakstillsyn på skolgårdar på undervisningverksamheter, att 
media uppmärksammat ett flertal ärenden, fler bostadsklagomål, medarbetarna har synts mer ute hos 
verksamheter, bra rådgivning via telefon samt att rutinen för kundkontakter gjorts känd hos nya 
medarbetare och detta har sammantaget medfört ökad efterfrågan på rådgivning och avdelningens 
expertis, både externt och inom Borås stads verksamheter. 

6.4 Miljöstrategiska 

6.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Konsumentkontakter 1 133 3 000 958 

Informationsaktiviteter. 26 100 43 

Konsumentkontakter 
Konsumentkontakterna för årets första tertial uppgår i antal till 958 (att jämföra med 1133  för samma 
period 2017). Vi har under samma period hanterat 455 konsumenträttsliga ärenden (jämfört med 505 
samma period 2017). 

Informationsaktiviteter. 
Jämfört med tertial 1 2017 har vi fler registrerade utåtriktade aktiviteter, 46, jämfört med 26. En stor del 
av årets aktiviteter är utskick av olika slag. Under perioden har 10 föreläsningar/informationstillfällen 
genomförts. Dessa är till innehåll likvärdigt balanserade mellan konsumenträtt och hållbar konsumtion. 
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6.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Rådgivningskontakter 18 300 35 

Rådgivningskontakter 
Av de rådgivningsaktiviteter som gjorts inom energi- och klimatområdet avser majoriteten solenergi, 
följt av värmepumpar, byggnation och ventilation. Under mars månad genomfördes Earth hour, där 
vårt bidrag var en quiz på Café Nära i vilken 25 deltagare deltog.. 

6.5 Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Klientkontakter 1 014 3 000 1 338 

Förhandlingsärenden 175 490 200 

Informationsaktiviteter 28 50 29 

Klientkontakter 
Jämfört med samma period föregående år så har klientkontakterna (telefonsamtal, spontanbesök, e-
post, informationsinsatser) ökat. Målvärdet kommer ändå sannolikt vara svårt att nå och det nåddes 
inte heller 2017. Måttet består av flera olika händelser och behöver ses över inför budget 2019. 

Förhandlingsärenden 
Inkommande ärenden har ökat med cirka 15 procent jämfört med föregående år. Målvärdet kommer 
sannolikt nås även om inflödet av ärenden är svårt att förutspå och brukar gå ned under 
sommarmånaderna.  

Informationsaktiviteter 
Antalet informationsinsatser ligger på en hög nivå även om antalet ärenden har ökat. Sannolikt kommer 
målet för i år att nås. Informationsinsatserna har under perioden främst riktats mot ungdomar, 
nyanlända samt barnfamiljer. Flera samverkansmöten med andra instanser inom och utom kommunen 
har genomförts. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ungdomspolitisk plan - redovisning 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden ska redovisa de aktiviteter som enligt ungdomspolitiska 
handlingsplanen skulle följas upp under 2016 och 2017. I redovisningen ska det framgå 
vad och hur arbetet med aktiviteterna genomförts. Aktiviteterna sammanställs och bildar 
grunden för arbetet med nästa handlingsplan. Redovisningen ska efter beslut i nämnd 
skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna redovisningen av aktiviteter som 
enligt ungdomspolitiska handlingsplanen skulle följas upp under 2016 och 2017 samt 
översänder redovisningen till Kommunstyrelsen. 
 

 
 
Agneta Sander  Andreas Zalewski 
Miljöchef   Kvalitets – och IT samordnare 
 

Bilaga 
1. Redovisning åtgärder Ungdomspolitisk plan, 2017 Miljöförvaltningen 
2. Borås Stads Ungdomspolitiska program 2016 
3. Borås Stads Ungdomspolitiska plan 2016 
 

 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 



Redovisning åtgärder 
Ungdomspolitisk plan, 2017 
Miljöförvaltningen 
(Bilaga) 

 
Redovisningen omfattar året 2017. 

 
Samla och sprida information om utbildning och arbete, fritid och kulturliv, hälsa och 
möjligheter till inflytande till unga i grundskolans senare del och gymnasiet. 

 
För barnens bästa 
Borås Stad arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön för barn och unga. Miljökrav i 
upphandling av mat, införande av Grön Flagg i förskolor och skolor, och kemikalieinventering av 
skolmiljön är några exempel på det arbete som görs för att förbättra livsmiljön.  
 
Grön Flagg är skolornas ansvar, men den påverkar barn och ungdomar i att det finns fokus-
områden i utbildning/beteendeförändring inom miljö. Miljöförvaltningen har varit initiativtagare till 
detta miljömål och det följs upp årligen. Miljöförvaltningen är även med i samarbetsorganisationen 
Borås Rent och snyggt, och bidrar till att Skräpplockardagarna genomförs i skolorna runt om i 
Borås (maj månad varje år), dvs. barnen får plocka skräp och inse att inget försvinner.  

 
Föreläsningar, utbildning och aktiviteter 

• Under 2017 hade föreläsningar, workshops, aktiviteter, rådgivning genomförts och 
besökare fått möjlighet att diskutera hållbar livsstil, stadsutveckling, hållbart 
resande, klimat, miljö och energi. Både permanenta och tillfälliga mötesplatser hade 
skapats där hållbarhetsfrågor stått i fokus. Några exempel på olika forum är 
Orangeriet, Skördefesten 2017, Kretsloppsveckan 2017, Bomässan 2017, Earth 
Hour, SM-veckan 2017 och aktiviteter under temat Globala Borås med Agenda 
2030-målen i fokus. Aktiviteterna har vänt sig till en bred målgrupp där även barn 
och unga ingår. 

 
Grön flagg 

• En andel om 85 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Borås 
Stad, var till och med augusti 2017 anslutna till Grön Flagg. Detta kan jämföras 
med år 2012, då 16 procent var anslutna. Med 85 procent ligger Borås på topp fem 
i Sverige avseende andel anslutna förskolor och skolor. Grön Flagg innebär 
systematiskt arbete med miljö utifrån olika temaområden och all personal på 
skola/förskola samt barn och ungdomar är med och deltar. 

 
KRAV-certifiering 

• Samtliga kök inom förskola, skola, gymnasieskola och äldreomsorg KRAV-
certifierades under 2017. Det innebär en garanterad lägsta inköpsnivå av ekologiska 
livsmedel på 25 procent (under 2017 utgjorde ekologiska livsmedel 30 procent av 
inköpen inom Borås Stad). Förutom ekologisk mat i köken ska KRAV-
certifieringen garantera att inga genmodifierade livsmedel eller rödlistad fisk 
serveras i verksamheterna. I samband med KRAV-certifieringen sprids information 
om KRAV-märkning till skoleleverna. 

 
 
 
 
 



 
Kemikalieinventering 

• Mellan 2015-2017 hade 21 av kommunens 92 förskolor inventerats med avseende på 
material och leksaker som kan innehålla skadliga kemikalier.  Förskolepedagoger och 
förskolechefer hade under 2017 följt med på sex stycken inventeringar och fått 
fördjupad rådgivning och information som en förlängning på den miljöutbildning 
som förskolepersonal deltog i under 2015-2016. Information om kemikalie-
inventeringen och ”plastbantning” har sedan spridits till förskolebarnen. 

 
Ökad medvetenhet om matsvinn 

• Tre uppmärksammade och framgångsrika projekt för minskat matsvinn inom 
kostorganisationen har lett till framtagande av handlingsplan för minskat matsvinn. 
Handlingsplanen innebär ett systematiskt arbetssätt för minskat matsvinn och 
styrdokumentet uppdateras årligen. Delaktigheten från elevernas sida är stor. 
Eleverna har mätt tallrikssvinnet dagligen. Resultatet av matsvinnet har skrivits upp 
och ska motivera eleverna till att tänka efter hur mycket mat de tar nästa gång. 
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Ungdomspolitiskt 
program

Den svenska ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar når välfärd och inflytande. Den 
har synen att ungdomar är en resurs, att ungdomar har rättigheter, och att ungdomar är 
olika och att deras självständighet och oberoende ska stödjas.

Riksdagen har tagit en strategi för barns rättigheter som grund för arbetet i bland annat 
kommunerna. Här ingår att respektera barns integritet och att de ska få uttrycka sina åsikter 
i frågor som rör dem. Både barn och vuxna ska känna till barns rättigheter, och beslut som 
rör barn ska utvärderas i barnrättsperspektiv.

Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att fler vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt 
och lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. 
Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i 
samhället.

Ungdomspolitiskt program
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning, försörjning, 
hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det 
ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns och ungas inflytande och delaktig-
het. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter 
att utvecklas. 

Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna uppfattningar och natio-
nella utgångspunkter. Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt-
ningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal ungdomspo-
litik. 
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Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag osäkra på 
möjligheter till arbete och försörjning, vilket innebär en stressfaktor. Unga behöver stöd in i 
vuxenvärlden.

För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning ska vi

» Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som ger både möjlighet  
 och lust att lära.

» Öka möjligheterna till inflytande och ansvar över sitt eget lärande.

» Uppmuntra entreprenörskap och innovation.

» Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former.

» Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg i demokratisk 
fostran.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar 
mångfald, kreativitet och engagemang ska vi

» Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan föreställningar om kön, förutsätt-
 ningar eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och ut- veckla sina idéer.

» Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.

» Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.

» Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.
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Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av 
utanförskap och att vara mindre värd.

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga 
ska vi

» Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

» Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.

» Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.

» Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och 
kan utvecklas mer positivt. De känner sammanhang och utvecklar sin förmåga att uttrycka 
sig, samarbeta och ta ansvar för sitt eget liv och samhället.

Delaktighet och inflytande är dels en rätt för barn och unga, dels en resurs i ett 
demokratiskt samhälle. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka och ha 
kunskap om sina rättigheter.

För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga ska vi

» Utveckla arbetet med att säkerställa barns bästa.

» Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.

» Öka kunskapen om ungas möjligheter för inflytande.

» Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos både personal och de unga själva.

» Ge unga reella möjligheter att delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen,  
 från initiativ till uppföljning.

» Arbeta aktivt för att öka inkluderingen av unga med funktionsnedsättning.
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Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, tillgänglighet
Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt arbete. 
Vi ska arbeta med unga utifrån ett perspektiv där flera variabler samspelar. Det ger bättre 
förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla barn och unga, oavsett psykiska, fysiska, 
ekonomiska och sociala förutsättningar. Riktpunkten för arbetet är att alla ska ha lika stora 
möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Barnkonventionen
Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som rör barn och ungdomar ska följa FN:s 
konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Alla verksamheter ansvarar  för 
att efterleva konventionen, särskilt de artiklar som är mer angelägna för den egna 
verksamheten.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2019 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program.
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Handlingsplan 2016

Vad
Vad ska göras för att 
bidra till målen i 
programmet?

Varför
Varför ska vi 
göra just det?

När
När ska 
det vara 
klart?

Vem
Vem bär ansvaret?

Uppföljning
När och hur ska uppfölj-
ning ske?

Löpande utbilda per-
sonal i Borås Stad om 
barns rättigheter.

I syfte att öka 
kunskap om 
barns rättigheter 
och säkerställa 
barnperspekti-
vet.

2016 Kommunstyrelsen Redovisas till Kommun-
styrelsen senast novem-
ber 2016.

Öka möjligheterna 
till delaktighet och 
inflytande för unga 
med funktionsned-
sättning. 

I syfte att se till 
att alla unga 
har lika stora 
möjligheter till 
delaktighet och 
inflytande. 

2016 Kommunstyrelsen, 
stadsdels-
nämnderna och 
Utbildnings-
nämnden

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast novem-
ber 2016.

Samla och sprida in-
formation om utbild-
ning och arbete, fritid 
och kulturliv, hälsa 
och möjligheter till 
inflytande till unga i 
grundskolans senare 
del och gymnasiet. 

I syfte att göra 
satsningar för 
barn och unga 
kända och till- 
gängliga.

2017 Kommunstyrelsen 
i samverka med Fri-
tids- och folk-hälso-
nämnden, Kultur-, 
Arbetslivs- och 
Sociala omsorgs- 
nämnden, Miljö 
och konsument-
nämnden, stads- 
delsnämnderna

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast 2017.

Hälsofrämjande 
insatser för unga som 
tar upp frågor som 
förväntningar, studie-
teknik och livsstil.

I syfte att öka 
ungas kunskap 
om hur livsstil 
och vanor på-
ver- kar hälsan 
och stödja dem i 
att bli vuxna.

2017 Fritids- och folk- 
hälsonämnden och 
stadsdelsnämnd-
erna

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast 2017.

Utreda möjligheter 
till feriearbete på 
andra delar av året än 
sommaren.

I syfte att ge fler 
unga feriearbete 
och uppmuntra 
lärande utanför 
skolan.

2016 Arbetslivsnämden Redovisas till Kommun-
styrelsen senast novem-
ber 2016.

Utveckla det norm-
kritiska och inklu-
derande arbetet i 
fritidsverksamheten. 

I syfte att ta 
bort hinder för 
ungas möjlighe-
ter till fritid och 
kultur.

2017 Kommunstyrelsen,
Fritids- och folk-
hälsonämnden och 
stadsdelsnämn-
derna

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast 2017.
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga 
Sökande:  
Fastighet:  Viared 16:50 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en gäststuga på ca 15 m2 på fastigheten Viared 16:50. Miljöförvaltningen konstaterar 
att gäststugan kommer att uppföras på en plats som redan är i anspråktagen. För att 
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går bedömer Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i norr. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
gäststuga, med måtten 4,4 x 3,4 meter, på fastigheten Viared 16:50, Borås kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt norr, enligt bilaga 2, markeras med staket, mur, häck eller 
motsvarande. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en gäststuga på ca 15 m2 på fastigheten Viared 16:50. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 januari 2018. Karta har bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 19 april 2018 besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade gäststugan ligger inom Bosjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § 
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 
kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
På den aktuella fastigheten finns en stuga, ett uthus och ett växthus. Tomten utgörs 
av naturtomt med risvegetation och berg i dagen. Fastigheten nås via en grusad stig i 
öst, från intilliggande lägergård. Den planerade gäststugan kommer att placeras i nära 
anslutning till befintliga byggnader. Miljöförvaltningen konstaterar att gäststugan 
kommer att uppföras på en plats som redan är i anspråktagen. 
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går, och minska risken att en 
komplementbyggnad i utkanten av tomtplatsen ökar den upplevda hemfridszonen, 
bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
tomtplatsavgränsning i norr (se bilaga 2). 
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av byggnaden. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
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 
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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 från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 

 
Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Tomtplatsavgränsning 
3. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Viared 16:50
Dnr 2018-39
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Viared 16:50
Dnr 2018-39
 

Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska i norr markeras med staket, mur, häck eller motsvarande



 

 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

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

 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus  
Sökande:   
Fastighet:  Vemmenhult 4:2 
 

Sammanfattning 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt fritidshus med ett nytt bostadshus på fastigheten Vemmenhult 4:2. 
Miljöförvaltningen bedömer att det nya bostadshuset kommer att uppföras på redan i 
anspråktagen mark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går, och 
minska risken att en större byggnad utökar den upplevda hemfridszonen, bedömer 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
tomtplatsavgränsning i syd och väst. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 12,5 x 6,5 meter, på fastigheten Vemmenhult 4:2, Borås 
kommun. 
 

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

1. Tomtgränsen ska åt syd och väst, enligt bilaga 3 och 4, markeras med staket, 
mur, häck eller motsvarande.  

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt fritidshus med ett nytt bostadshus på fastigheten Vemmenhult 4:2. Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 februari 2018. Karta och 
situationsplan har bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade bostadshuset ligger inom Abborratjärns 
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område 
får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är 
förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Området genom väg är väl avskilt från strandlinjen 
 
I södra delen av fastigheten Vemmenhult 4:2 leder en infartsväg in till ett fritidshus. 
Runt fritidshuset är marken i anspråktagen som tomt. I norr avgränsas tomten av en 
häck och i öst av en mindre väg. I väst och syd angränsar tomtplatsen till skog och 
naturmark. Det befintliga fritidshuset kommer att rivas och ersättas av ett nytt. Det 
nya bostadshuset kommer att placeras strax norr om befintligt bostadshus. 
Miljöförvaltningen bedömer att det nya bostadshuset kommer att uppföras på redan i 
anspråktagen mark.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större 
byggnad utökar den upplevda hemfridszonen, bedömer Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i syd och väst. 
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av byggnaden. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
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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 från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Tomtplatsavgränsning 
4. Förtydligande till tomtplatsavgränsningen 
5. Hur man överklagar 

 

Kopia till 
  

Länsstyrelsen 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Vemmenhult 4:2
Dnr 2018-380
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

AD242
Linje  



AD242
Textruta
Bilaga 2. SituationsplanDnr 2018-380



Vemmenhult 4:2
Dnr 2018-380
 

Bilaga 3. Tomtplatsavgränsning

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska åt väst och syd markeras med staket, mur, häck eller motsvarande



Bilaga 4. Förtydligande till tomtplatsavgränsningen 
 

 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

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

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Mosstomt 1:10 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

ett garage och en bastu på fastigheten Mosstomt 1:10. Miljöförvaltningen bedömer att 
byggnaderna kommer att uppföras inom etablerad tomtplats. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om fortsatt tomtplatsavgränsning. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 6 x 4 meter, och bastu med måtten 2,2 x 2,2 meter, på fastigheten 
Mosstomt 1:10, Borås kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
Villkor  
 

1.  Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markeras med staket, häck, mur 
eller motsvarande åt öst och syd, enligt bilaga 2.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

ett garage och en bastu på fastigheten Mosstomt 1:10. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 13 mars 2018. Karta har bifogats ansökan. 
Ansökan har den 18 april 2018 kompletterats med en fasadritning på bastubyggnaden. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 18 april 2018 besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Store Sjöns strandskyddsområde 
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya 
byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
(7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med 
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Platsen för det planerade garaget utgörs av en mindre grandunge utan högre 
naturvärden. Bastun kommer att placeras ca fyra meter från strandlinjen, på en plats 
som utgörs av klippt gräsmatta. Bastun kommer vara enkelt utformad med endast ett 
mindre fönster åt syd (se bilaga 3). Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 
kommer att uppföras inom etablerad tomtplats.  
 
Utmed tomtplatsen i öst och syd finns ett befintligt staket. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att byggnaderna utökar den 
upplevda hemfridszonen bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen 
med villkor om fortsatt tomtplatsavgränsning. 
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av byggnaden. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken. 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
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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 från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Tomtplatsavgränsning 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Mosstomt 1:10
Dnr 2018-711
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Mosstomt 1:10
Dnr 2018-711
 

Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Bildtext
Bastu

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Garage

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markerad i syd och öst





 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

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

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus  
Sökande:  
Fastighet:  Tämta-kil 2:1 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

befintligt fritidshus på fastigheten Tämta-Kil 2:1, Deragårdsvägen 75. 
Miljöförvaltningen konstaterar att tillbyggnaden kommer ske på redan i anspråktagen 
mark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en 
större byggnad utökar den upplevda hemfridszonen, bedömer Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om fortsatt tomtplatsavgränsning. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad på 38 m2 på fastigheten Tämta-Kil 2:1 (Deragårdsvägen 75), Borås 
kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska i öst även fortsättningsvis vara markerad med staket, mur, 
häck eller motsvarande.  

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

fritidshus på fastigheten Tämta-Kil 2:1, Deragårdsvägen 75. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 11 april 2018. Situationsplan har bifogats 
ansökan.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom Sävens strandskyddsområde som 
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader ändras 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
(7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med 
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
 
Fastigheten Tämta-Kil 2:1 utgörs av flertalet arrendetomter. På den aktuella 
arrendetomten (Deragårdsvägen 75) finns ett befintligt fritidshus på 57 m2. Detta hus 
planeras att byggas till på bak- och framsida med total 38 m2. Arrendetomten 
avgränsas i norr, öst och syd av staket. I väst sluttar marken brant ner mot Säven. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att tillbyggnaden kommer ske på redan i anspråktagen 
mark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en 
större byggnad utökar den upplevda hemfridszonen, bedömer Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om fortsatt tomtplatsavgränsning. 
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av byggnaden. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
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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 från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 

 
Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Tomtplatsavgränsning 
3. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Påtorp 1:41 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

nytt bostadshus och garage på fastigheten Påtorp 1:41. Länsstyrelsen har 2010 
meddelat dispens för ett bostadshus på den aktuella platsen. Länsstyrelsen bedömde 
att den befintliga bebyggelsen mellan Påtorp 1:41 och sjön var tillräcklig för att utgöra 
avskiljande bebyggelse i enlighet med de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 
miljöbalken. Miljöförvaltningen finner ingen anledning att göra en annan bedömning 
än den Länsstyrelsen gjorde 2010. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen 
går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
tomtplatsavgränsnings i väst/sydväst, mot intilliggande naturmark. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus på 220 m2 och garage på 50 m2 på fastigheten Påtorp 1:41, Borås 
kommun.  
 
Enligt tidigare beslut från Länsstyrelsen (dnr 521-7255-2010) får hela fastigheten tas i 
anspråk som tomtplats. 
 
Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt väst/sydväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 
mur eller motsvarande. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

nytt bostadshus och garage på fastigheten Påtorp 1:41. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 april 2018. Situationsplan har bifogats 
ansökan. Företrädare för Miljöförvaltningen har den 11 april 2018 besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade bostadshuset och garaget ligger inom Ärtingens 
strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område 
får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är 
förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
- Området genom bebyggelse är väl avskilt från strandlinjen. 
 
Länsstyrelsen har den 7 september 2010 beviljat dispens för ett bostadshus på den 
aktuella fastigheten (dnr 521-7255-2010). I samband med prövning av ärendet har 
handläggaren besökt platsen. Följande noterades. Påtorps 1:41 är en obebyggd 
fastighet som ligger i direkt anslutning till befintligt villaområde. Fastigheten är lätt 
kuperad och bevuxen med gles lövskog. På östra sidan finns bebyggda tomter och 
framför mot sjön till ligger tre bebyggda fastigheter på rad. Mellan de tre tomterna 
och Påtorp 1:41 finns en smal asfaltera väg som sedan övergår i en gräsbevuxen stig. 
På södra sidan är det helt obebyggt och utgörs av ett större skogsområde. 
Länsstyrelsen bedömde att den befintliga bebyggelsen mellan Påtorp 1:41 och sjön 
var tillräcklig för att utgöra avskiljande bebyggelse i enlighet med de särskilda skäl 
som anges i 7 kap 18 c § miljöbalken.  
 
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 11 april 2018 besökt platsen och 
instämmer i Länsstyrelsens beskrivning, med tillägg att det i den sydöstra delen av 
fastigheten finns en lite bäck där det även noterades rikligt med lummer. 
  
Miljöförvaltningen finner ingen anledning att göra en annan bedömning än den 
Länsstyrelsen gjorde 2010. Miljöförvaltningen bedömer därmed att det finns särskilda 
skäl att bevilja dispens för nytt bostadshus och garage.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings i väst/sydväst, mot 
intilliggande naturmark.  
 
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnationen. Dispensen är därmed förenligt 
med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
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Upplysningar 
I den sydöstra delen av fastigheten finns en lite bäck där det även noterades rikligt 
med lummer. Vid planering av infartsväg ska hänsyn tas till dessa naturvärden. För 
kulvertering eller arbete i vatten kan anmälan om vattenverksamhet krävas, vilket görs 
till Länsstyrelsen. Alla arter av lummer är fridlysta i Sverige enligt 
Artskyddsförordningen (2007:845). Kontakta Länsstyrelsen med förfrågan om 
dispens/tillstånd krävs för anläggandet av infartsväg. 
 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
 
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan  
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Påtorp 1:41
Dnr 2018-1112
 

Bilaga 1. Översiktskarta
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Tomtplatsen ska i väst/sydväst markeras med staket, häck, mur eller motsvarande
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för renovering av 
fritidshus, friggebod och verkstad, samt bastu, staket, 
gräsmatta, trädgårdsland och infartsväg 
Utövare:  
Fastighet: Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) 
 

Sammanfattning 
Via ett anonymt tips har Miljöförvaltningen fått kännedom om att byggnader 
renoverats och staket satts upp runt arrendetomten på fastigheten Asklanda 1:14 
(Strandvägen 24).  som arrenderar tomten och äger byggnaderna har i 
efterhand sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga 
hus (fritidshus, friggebod och verkstadsbyggnad), ändrad användning av friggebod till 
bastu, utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta och 
trädgårdsland. Miljöförvaltningen har kommunicerat avslag och föreläggande om 
återställande. Efter inkomna synpunkter från  har Miljöförvaltningen 
reviderat sin skrivelse. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att 
bevilja dispens för renovering av fritidshuset och bastu, under förutsättning att 
tomtplatsen markeras. Vad gäller staket, gräsmatta och trädgårdsland bedömer 
Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens saknas. För att åter göra området 
allmänt tillgängligt finner Miljöförvaltningen det befogat att meddela  
föreläggande att återställa marken.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
renovering av fritidshus och bastu på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i 
Borås kommun. 
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats 
(totalt ca 1100 m2). 
 
Villkor:  
Dispens är förenad med följande villkor: 

• Tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande åt 
samtliga väderstreck, enligt bilaga 2 och 3. 
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Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för gräsmatta, trädgårdsland och staket på fastigheten 
Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun. 
 
Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken 
(MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,  
19520313-1668, vid vite av 20 000 kronor per åtgärd, att utföra följande åtgärder på 
fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun (se även bilaga 2 och 3): 
 

1. Ta bort staket och staketstolpar runt arrendetomten. 
2. Återställa marken utanför tomtplatsen till naturmark. Det vill säga ta bort 

makadam, fruktträd och odlingsyta samt ingen fortsatt skötsel av gräsmatta. 
 

Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att S  

 
 

• senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1 och 2 ska vara färdiga, 
ska skicka bilder till Miljöförvaltningen som styrker att föreläggandet utförts 
på ett tillfredställande sätt.  

 

Redogörelse för ärendet 
Den 27 juni 2013 har ett klagomål inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Enligt anmälaren förekom bråk och festande på den aktuella tomten och ungdomar 
hade slagit sönder inredning och fönster. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 
februari 2014 inspekterat tomten (se foton i bilaga 4). Vid inspektionen konstaterade 
man att det fanns tre byggnader i mycket ovårdat skick. Även tomten uppfattades 
som ovårdad på grund av den omfattande växtligheten och den uppställda skrotbilen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 juni 2014 kommunicerat ett förslag på 
föreläggande till dåvarande ägare att återställa byggnaden och de två 
förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva dem, forsla bort skrotbilen samt 
avverka sly på tomten för att åter ställa tomten i vårdat skick (se bilaga 5).  
 
Under 2015 har träd avverkats på tomten och skotbilen forslats bort.  
 
I december 2016 förvärvade  byggnaderna och tog över arrendet. Den 3 
februari 2017 har   ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta 
befintlig byggnad på 55 m2 med ett fritidshus. Företrädare från Miljöförvaltningen har 
den 14 februari 2017 besökt platsen. Vid platsbesöket konstaterades att huset stått 
obebott en längre tid. Flera fönster saknades, virket i väggarna var murket och det 
fanns ett stort hål i fasaden. På insidan saknades delar av golvet. Naturen hade tagit 
över trädgården (se foton i bilaga 6). Miljöförvaltningens preliminära bedömning var 
att hemfridszon inte längre fanns och att något särskilt skäl för dispens därmed inte 
förelåg. Efter Miljöförvaltningens preliminära bedömning valde  att 
återkalla ansökan om strandskyddsdispens. 
 
Miljöförvaltningen har den 31 oktober 2017 fått kännedom om att huset håller på att 
renoveras, att en mindre förrådsbyggnad ersatts med bastu samt att staket uppförts i 
skogen runt den aktuella arrendetomten.  
 
Den 2 november 2017 besökte företrädare från Miljöförvaltningen åter platsen. På 
platsen konstaterades att det fritidshus som handläggare på Miljöförvaltningen 
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tidigare bedömt som övergivet höll på att renoveras. Vidare hade en 
komplementsbyggnad byggts om till bastu och verkstadshuset byggts ut. Staketstolpar 
och grind hade satts upp runt arrendetomten, en infartsväg och trädgård, med 
gräsmatta, odlingar och fruktträd, hade anlagts (se bilaga 7).  
 
Miljöförvaltningen har den 7 november skickat ut en begäran om förklaring. Den 29 
december 2017 har S , via ombud, inkommit med yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat att  förvärvade byggnaderna och tog över arrendet i 
december 2016. Den förra ägaren och arrendatorn drabbades av en stroke vilket 
medförde att han inte kunde underhålla tomten och byggnaderna. Under 2015 har 
han röjt träd på tomten. Även om underhållet av tomten och byggnaderna varit 
eftersatt anser  inte att byggnaderna var i övergivet skick. Efter 
information från plan- och bygglovsavdelningen har  rätt, och 
skyldighet, att rusta upp de befintliga byggnaderna. Istället för att riva och bygga nytt, 
har befintligt hus renoverats.  anser inte att området är tillgänglig för 
allmänheten. Den aktuella tomten ligger i ett stugområde och hela fastigheten 
Asklanda 1:14 utgörs av privat mark.  anser därför inte att någon dispens 
krävs för de vidtagna åtgärderna. Om kommunen ändå bedömer att någon eller några 
av åtgärderna som vidtagits skulle vara otillåtna enligt 7 kap 15 § miljöbalken har 

 begärt att kommunen beviljar dispens.  
 
Utefter fältbesöket den 14 februari 2017 bedömer Miljöförvaltningen att fritidshuset 
haft en begränsad hemfridszon. Huset och den igenväxta tomten har inte i någon 
nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. Efter 
renovering ger huset intryck av att vara nyuppfört och under användning. Enligt 
Miljöförvaltningens bedömning har byggnaden genom renovering ändrats på ett sätt 
som avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten av den.  
Miljöförvaltningen anser även att anläggandet av gräsmatta och trädgård samt 
uppförande av staket runt arrendetomten verkar avhållande på allmänheten och 
privatiserar området. De åtgärder som vidtagits omfattas alltså av förbudet i 7 kap. 15 
§ andra punkten miljöbalken.  
 
Den 15 februari 2018 har  inkommit med en ansökan om 
strandskyddsdispens för renovering av befintliga hus (fritidshus, friggebod och 
verkstadsbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, utbyte av staket, 
borttagning av sly och anläggande av gräsmatta, trädgårdsland och infartsväg.  
 
Miljöförvaltningen har den 16 mars 2018 meddelat att man överväger att avslå 
ansökan om dispens och förelägga om återställande. Den 4 april 2018 har  

, via ombud, inkommit med synpunkter och fotografier. När  
förvärvade huset och arrendetomten var tomten inte helt igenväxt. Tidigare 
arrendator har, i enlighet med krav från kommunen röjt upp på tomten. De skador 
som fanns på huset när  förvärvade byggnaderna berodde på yttre 
åverkan. Golvet på insidan var intakt, de hål som tidigare noterats var nedgången till 
källaren. Samtliga åtgärder som  vidtagit har hon gjort i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad. 
 
Miljöförvaltningen har beaktat inkommet yttrande från den 16 mars 2018. 
Företrädare för Miljöförvaltningen har därefter åter besökt platsen den 11 april 2018 
för förnyad bedömning och uppmätning av tomtplats. 
 

 har, via ombud, den 23 april och 4 maj 2018 inkommit med 
förtydligande gällande staketet. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet.  Inom detta område får inte byggnader eller byggnaders användning 
ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap. 15 
§ MB). 
 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § MB). 
 
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens 
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte 
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 
1975. 
 
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål 
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten 
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det 
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 
 
Motivering för beslut 
När en ansökan, som i detta fall, gäller redan utförda åtgärder, ska prövningen av 
ansökan ske med utgångspunkt i de förhållanden som förelåg när åtgärderna utfördes 
(jfr dom MÖD mål M4216-03). 
 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Renovering av fritidshuset (A) 
På arrendetomten finns ett fritidshus och två komplementbyggnader. Samtliga 
byggnader har haft eftersatt underhåll. 2014 bedömde Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att det fanns en hemfridszon runt byggnaderna och förelade dåvarande ägare att rusta 
upp fritidshuset.  har handlat i enlighet med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens föreläggande.  
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Miljöförvaltningen konstaterar att platsen som fritidshuset upptar redan är 
ianspråktaget. Den hemfridszon som funnits runt byggnaderna har dock varit 
begränsad. Skicket på byggnaderna tillsammans med den igenväxta tomten har inte i 
någon nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. För att 
minska risken att en nyrenoverad byggnad utökar den upplevda hemfridszonen och 
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går bedömer Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt samtliga 
väderstreck, enligt bilaga 2 och 3.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs, bedömer Miljöförvaltningen att 
renoveringen inte utökar det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon 
mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. 
Miljöförvaltningen bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller 
tillgängligheten för allmänheten påverkas av att dispens ges.  
 
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.  
 
Komplementbyggnad B (verkstadsbyggnaden) 
Utmed den norra gaveln har en tillbyggnad gjorts på 5 x 2 meter. Tillbyggnaden ligger 
inom ianspråktagen tomtplats och bedöms inte utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. På platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. 
Miljöförvaltningen bedömer därmed att tillbyggnaden inte kräver dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
Komplementbyggnad C (bastu) 
Befintlig komplementbyggnad har ersatts med en bastubyggnad. Den tidigare 
komplementbyggnaden var enkelt utformad med endast ett fönster åt syd. Den nya 
bastubyggnaden ersätter befintligt byggnad med samma placering och är uppförd med 
samma enkla utförande, men med två mindre fönster åt syd. Miljöförvaltningen 
konstaterar att byggnaden uppförs på en plats som redan är ianspråktagen. Med den 
enkla fasaden åt syd bedömer Miljöförvaltningen att den nya komplementbyggnaden 
inte nämnvärt påverkar hur allmänheten uppfattar byggnaden eller utökar den yta 
som kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnaden. Dispens är därmed förenligt med 
strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med 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. 
 
Infartsväg 
Enligt uppgifter har det tidigare funnits en infartsväg till arrendetomten. Denna väg 
har enligt bilder från 2014 varit kraftigt igenväxt.  har sökt dispens för 
att grusa upp vägen. På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Under 
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förutsättning att inga skyltar eller staket uppförs vid vägen anser Miljöförvaltningen 
att vägen inte avhåller allmänheten. Det krävs därför ingen dispens för infartsvägen. 
 
Staket 

 har sökt dispens för att uppföra ett staket runt arrendetomten, som är 
på ca 3700 m2. Staketet kommer att utgöras av gröna stolpar med nät emellan och 
ersätter tidigare staket av ståltrådstyp.  har den 23 april 2018 
kompletterat ansökan med intyg från 12 personer med olika anknytning till området 
(bilaga 8). Samtliga intygar att staket funnits runt hela arrendetomten sedan innan 
1975. Den 4 maj 2018 har  även skickat in en kommunicering med 
tidigare arrendator där han uppger att staketet uppfördes på 1960-talet (bilaga 9).  
 
Miljöförvaltningen bedömer att staketet hindrar och avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Staketet är således 
dispenspliktigt, om det inte funnits på platsen i motsvarande omfattning sedan 1975 
då strandskyddsbestämmelserna infördes. Det är upp till sökande att visa att 
förutsättning för dispens föreligger. 
 

har i sin kommunicering med tidigare arrendator uppgett att några 
stolpar rasat/brutits av (bilaga 9). Enligt bilder från Samhällbyggnadsförvaltningen 
2014 lutar flera staketstolpar kraftigt och är i dåligt skick. På flera ställen saknas vajer 
mellan stolparna. Enligt Miljöförvaltningens bedömning har  inte visat 
att staketet kontinuerligt funnits runt hela arrendetomten sedan 1975. Staket är 
således dispenspliktigt. Det finns enligt Miljöförvaltningens kännedom ingen beviljad 
dispens. 
 
Miljöförvaltningen bedömer, vid en avvägning mellan  intresse av att 
avskilja området och det allmänna intresset av tillträde till området, att det allmänna 
intresset har företräde. Dispens kan därför inte medges. 
 
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela  föreläggande om att 
ta bort staketet runt arrendetomten, så att området åter blir allmänt tillgängligt. 
 
Trädgård 
Utefter bilder från 2014 konstaterar Miljöförvaltningen att arrendetomten varit 
kraftigt igenväxt. Marken runt byggnaderna har utgjorts av naturmark. Skicket på 
byggnaderna tillsammans med den igenväxta tomten har inte i någon nämndvärd 
utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. Den hemfridszon som 
funnits runt befintliga byggnader har varit begränsad. På bilder från den 13 juni 2014 
syns tät vegetation i arrendetomtens östra del, vilken nu består av klippt gräsmatta, 
fruktträd och odlingsyta. Utfyllning har även gjorts vid tomtplatsens norra gräns. Här 
har naturmark tagits i anspråk som parkeringsplats. Miljöförvaltningen bedömer att 
den anlagda trädgården och utfyllnaden har utvidgat tomtplatsen. Mark som tidigare 
var allmänt tillgänglig har tagits i anspråk. Den anlagda trädgården och utfyllnaden har 
en privatiserande och avhållande effekt på allmänheten, vilket strider mot syftet med 
strandskyddsbestämmelserna. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de 
omständigheter som får beaktas i prövning utgör särskilt skäl för dispens.  
 
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela  föreläggande om att 
ta bort makadam, fruktträd och odlingsyta samt låta gräsmattan utanför tomtplatsen 
återgå till naturmark så att området åter blir allmänt tillgängligt. 



 
Sida 
7(8) 

Datum 
2018-05-08 

Dnr 
2017-2905 
2018-427 

 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre 
veckorna.  
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten d.v.s. 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. 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning endast i det fall någon 
av punkterna i föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven tid. 
 

Avgift 
För handläggning i ärendet tas en timavgift ut. För 2017 var timavgiften 1085 kronor. 
För 2018 är timavgiften 1116 kronor. Avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige. 
Den totala handläggningstiden sammanställs och faktureras när ärendet avslutas. Den 
totala handläggningstiden uppgår för närvarande till 18 timmar.  
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilagor 

1. Översiktskarta 
2. Tomtplatsavgränsning 
3. Förtydligande till tomtplats och föreläggande 
4. Fotodokumentation från Samhällsbyggnadsförvaltningen (3 februari 2014, 13 

juni 2014, 20 augusti 2014) 
5. Kommunicering från Samhällsförvaltningen, 13 juni 2014 
6. Fotodokumentation 14 februari 2017 
7. Fotodokumentation 2 november 2017 och 11 april 2018 
8. Intyg gällande staket 
9. Kommunicering med tidigare arrendator 
10. Tidredovisning för tillsyn 
11. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
Monika Vulin 
Länsstyrelsen 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Asklanda 1:14 (del av)
Dnr 2017-2905

Bilaga 1. Översiktskarta
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande i samtliga riktningar
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Bildtext
Komplementbyggnad (C)

AD242
Bildtext
Komplementbyggnad (B)
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Bildtext
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Bilaga 3. Förtydligande till tomtplatsavgränsning och föreläggande 

Tomtplatsens sydvästra hörn

 

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande



Tomtplatsens norra gräns

Vid tomtplatsens sydöstra hörn finns en äldre brunn

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Odlingsytan och fruktträden ska tas bort. Gräsmattan utanför tomtplatsen ska återställas till naturmark.

AD242
Bildtext
Makadam ska tas bort utanför tomtplatsen och marken återställas till naturmark.

AD242
Bildtext
Staketet utmed hela  arrendetomtgränsen ska tas bort.
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Skrivelse angående storlek på utevistelseytor med god 
ljudkvalitet på skolor och förskolor  
 
Naturvårdsverket kom med vägledning Riktvärden för buller på skolgård från väg- 
och spårtrafik september 2017. Vägledningen tar upp riktvärden för buller på 
skolgårdar från väg och spårtrafik och riktar sig till tillsynsmyndigheter enligt 
miljöbalken som besvarar remisser, handlägger anmälningar och bedriver tillsyn över 
barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem. 
 
Det är upp till varje kommun att besluta om hur stor del av utevistelseytan som ska 
klara riktvärdena. Som exempel kan nämnas att Uppsala och Göteborgs har egna 
ljudkrav för nya skol- och förskolegårdar som bygger på Naturvårdsverkets 
vägledning. Dessa anger att minst 80 procent av skol- och förskolegårdens yta ska ha 
högst 50 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå. För befintliga 
skolgårdar ska 55 dBA klaras. 
 
I planeringskedet och i bygglovskedet av förskolor och skolor i Borås stad är ett 
fastställt värde starkt efterfrågat avseende hur stor del av utevistelseytorna som ska ha 
en god ljudkvalitet. 
 
 
Förslag till beslut: Miljö-och konsumentnämnden beslutar att Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller på skolgård från väg och spårtrafik ska uppfyllas på minst 75 % 
av de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
 
 
Ur vägledningen: 
Den operativa tillsynen, enligt miljöbalken, över barns miljö i skolor utövas av en eller 
flera kommunala nämnder. Undervisningslokaler är en av de lokaler eller anläggningar 
som kommunen ska rikta särskild uppmärksamhet mot enligt 45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Innan skola, förskola och 
fritidshem startar ska den anmälas till den kommunala nämnd som har tillsynsansvar 
enligt miljöbalken. Detta enligt samma förordnings 38 §. Vidare har konstaterats att 
sådana lokaler i många fall omfattar även utomhusmiljöer. 
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Ny skolgård 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 
dygn (dBA) 

Maximal 
ljudnivå   (dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet 50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70I 

I. Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 
 
 
 
 
Äldre skolgård 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal 
ljudnivå     (dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet 

55 70I 

I. Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolan eller förskolan nyttjas (exempelvis 07-18). 
 
 
 
 
 

Pia Aspegren 
Miljöutredare 
 

Bilaga 
Riktvärden för buller på skolgård från väg och spårtrafik september 2017 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 
m.fl. – samråd 
(BN2015-2097) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Syftet med planprogrammet är att 
möjliggöra ny bostadsbebyggelse, 
eventuell förskola och utveckla 
rekreations- och naturområdet.  
 
Miljöförvaltningen anser att 
planprogrammet är bra och ser positivt 
på den hänsyn som tas till de gröna 
strukturerna och natur- och 
rekreationsvärdena på Tokarpsberg. 
Tokarpsberg fungerar även som 
spridningslänk mellan andra 
grönområden söder om Borås djurpark 
med flera viltstråk in och ut ur området. 
Samtliga spridningsvägar är viktiga att 
behålla och förstärka. De gröna stråken 
är tydligt markerade på karta, i 
illustrationer och i text.  
 
 
Miljöförvaltningen tillstyrker planprogrammet. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planprogrammet 

 
Ärendet 
Planprogrammets syfte är att studera möjligheterna för ny bostadsbebyggelse, 
eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg. Samt möjligheterna till att 
utveckla rekreations- och naturområdet. Delarna med höga natur- och 
rekreationsvärden samt skolskog undantas från exploatering. Övriga ingrepp i 
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grönområden kompenseras genom utveckling av natur- och rekreationsvärden på 
Tokarpsberg. Kompensationsåtgärder bekostas av exploatören och genomförs i 
samråd med kommunen.  
 
Miljöförvaltningen har varit delaktiga i hela processen från planbesked. Vi har tagit 
fram upphandlingsunderlag till naturinventering, gjort fältbesök och deltagit i 
plangruppsmöten. Miljöförvaltningen är positiv till den hänsyn som tas till de gröna 
strukturerna och natur- och rekreationsvärdena på Tokarpsberg. Det är positivt att de 
gröna stråken är markerade på karta, i illustrationer och i text.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Natur och rekreation  
Tokarpsberg är ett naturområde som används som rekreationsområde och i vissa 
delar som skolskog. Enligt en inventering finns det både naturvärden och 
rekreationsvärden i området. På flera platser utmed områdets västra del sammanfaller 
biotoper med ett påtagligt eller visst naturvärde med stigar och promenadstråk. 
 
Tokarpsberg fungerar även som spridningslänk mellan andra grönområden söder om 
Borås djurpark med flera viltstråk in och ut ur området. Samtliga spridningsvägar är 
viktiga att behålla och förstärka. Västerut, mellan bebyggelsen längs Engelbrektsgatan, 
finns det enbart en enda spridningskorridor. Där ska djur ha företräde framför 
människor då åtgärder görs i stråket.  
 
Kompensationsåtgärder förlorade naturvärden 
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden kompenseras. 
Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, så 
att en balans uppnås. Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en 
kompensationsåtgärd.  
 
Den planerade bebyggelsen vid område A kommer att nagga i kanten på ett viktigt 
grönstråk. Vid exploatering måste möjligheten att nå grönstråket för djur säkerställas.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på planprogrammets intentioner att utveckla 
möjligheter till naturupplevelser och rekreation på Tokarpsberg.  
 
Parkering 
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till att parkeringar föreslås lösas i källare och inte 
ta någon ny mark och grönytor i anspråk.  
 
Geoteknik och Buller 
Behöver utredas vidare, vilket står i planprogrammet.  
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Agneta Sander  Mia Magnusson 
Miljöchef   Miljöutredare 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
 
Sökanden:  
Fastighet:  Bredareds-gravryd 2:8 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling på 

fastigheten Bredareds- Gravryd 2:8.  ansöker om ett bidrag på 8000 kronor. 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 8000 kronor för 
inköp av bikupor och bisamhällen för biodling.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektetstart och 3000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen! 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för Biodling på 

fastigheten Bredareds-Gravryd 2:8. Platsen för biodlingen är godkänd av 
Länsstyrelsen; Gravryd Sandhem, Bredared. Linda Eng söker bidrag på 8000 kronor.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet Rikt odlingslandskap och det 
lokala miljömålet Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur.  
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Bidrag för biodling är att se som startbidrag för att komma igång med verksamheten. 
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är 
därför rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 8000 kronor.  
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 8000 kronor för biodling.  

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
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APRILDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-002852 20180403 Yttrande över detaljplan, granskning Inbjudan till samråd för detaljplan för del 
av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad

Detaljplan Kyllared 1:90 Kyllared 1:90 Pia Aspegren

2017-002501 20180403 Avgift för handläggning av anmälan Miljötillsyn, anmälan om miljöfarlig 
verksamhet lastbilsverkstad och tvätthall

Borås Bil Viared AB Haglet 1 Sofie Bengtsson

2017-003166 20180404 Föreläggande om faroanalys Livsmedelskontroll, revision Le Chalet Semele 6 Linda Karlsson

2018-000978 20180404 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Ulla & Göran Carlén Sälgered 2:4 Roger Johansson

2018-000476 20180405  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Anton Larsson Råslätt 1:45 Karin Görjevik

2017-003013 20180406 Beslut om miljösanktionsavgift Hälsoskydd, anmälan om hygienlokal Care of M skönhet och hälsa Pluto 4 Karin Görjevik

2017-002222 20180406 Åtalsanmälan Miljötillsyn, klagomål på schaktmassor Åsa Erixon Rångedala-Gravryd 
1:17

Johannes Stolt

2018-000320 20180406 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

OKQ8 Viskafors Rydboholm 1:303 Anna Karlsson

2018-000977 20180409 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Susanne Lövgren & Oscar 
Rehn

Seglora 1:2 Roger Johansson

2016-003105 20180410 Vitesföreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, bilvårdsprojetk 2016 Auto 7H BMW Vindbryggan 7 David von Sydow

2017-003112 20180410 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan Tandläkargruppen Trappen 9 Frida Strand

2016-003443 20180410 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel SKAF Försäljningsaktiebolag 
AB

Bosnäs 3:4 Sevil Selimov

2018-000791 20180410 Beslut om dispens från spridningsreglerna Ansökan om dispens för gödselspridning Bengt och Göran Larsson Holmryd 2:2 Mirelle Hedström

2018-001030 20180411  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Alistair Shojaei Mjöshult 1:84 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001088 20180411 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation SÄS (Borås Lasarett) (39634) Samariten 4 Roger Johansson

2018-001108 20180411 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Göran Johansson Stora Borhult 1:12 Roger Johansson

2018-000766 20180411 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Borås Arena AB Ryda 9:10 Anna Ljunggren

2018-001086 20180411 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Klara Földes & Christian 
Hellemar

Osdal 2:66 Roger Johansson

2018-001218 20180411 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Stars And Stripes Pallas 1 Annelie Gustafsson

2018-001165 20180412 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Robert Jansson Sik 1:104 Roger Johansson

2018-001161 20180412 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Magnus Jason Brämhult 1:8 Roger Johansson

2018-000338 20180412 Förbud med vite att tina upp livsmedel 
under icke kontroller

Livsmedelskontroll, inspektion Lavender Restaurang AB Carolus 4 Maryam Kasehchi
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2018-001162 20180412 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Ola Johansson Dannike-Bosgården 
1:22

Roger Johansson

2018-001193 20180413 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Jesper Sténhoff Brämhults-Ön 1:156 Roger Johansson

2018-001226 20180413 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Christer Lennartsson Lindsås 1:15 Roger Johansson

2018-000727 20180413 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Star Livs Skräddaren 3 Annelie Gustafsson

2018-000524 20180413 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, inspektion Pizzeria Tellus Juno 10 Christina Källberg

2018-000524 20180417 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pizzeria Tellus Juno 10 Christina Källberg

2018-001316 20180417 Förbud vid vite att bereda och hantera 
livsmedel

Livsmedelskontroll, inspektion Mainland Mjölskivlingen 12 Linda Karlsson

2018-000545 20180417 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Elin Kendov och Manuel 
Mortensen

Dannike-Rölle 1:18 Sanna Olsson

2018-001259 20180417 Åtalsanmälan Miljötillsyn, otillåten eldning av avfall Torbjörn Claesson Falskog 2:3 Mirelle Hedström

2017-001206 20180418 Beslut om att avsluta ärende Köldmedia, årsrapport 2015 Dalhem Restaurang Kerstinsgärde 1:84 Maria Steinmetz

2018-001312 20180419 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Per Torstensson Sundshult 1:35 Roger Johansson

2017-003256 20180419 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
miljöfarlig verksamhet

Sobacken Rydboholm 1:451 Mirelle Hedström

2018-001104 20180419  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Börje Henriksson Stora Borhult 1:17 Karin Görjevik

2018-001123 20180419 Föreläggande om skyddsåtgärder Mijötillsyn, ansökan om dispens körtider 
och tävlingar

Borås Miniracingklubb Rydboholm 1:402 Carin Christensen

2018-001131 20180419 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Norra Sjöbo Servicebutik Nagelskivlingen 10 Annelie Gustafsson

2017-001109 20180420 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Viskaforshem AB Rydboholm 1:176 Sevil Selimov

2017-001108 20180420 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Fagersro Servicehus Kinnarumma-
Fagerhult 10:24

Sevil Selimov

2017-001107 20180420 Besut om MSA Köldmedia, årsrapport 2015 Viskaforshem AB Viskarhult 17:3 Sevil Selimov

2017-001111 20180420 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Viskaforshem AB Rydboholm 1:380 Sevil Selimov

2018-000198 20180423  Nordvästra anlägg. - Tillstånd för WC till 
minireningsverk

Avlopp, ansökan WC Magnus Johansson Osdal 2:77 Maria Steinmetz

2017-002497 20180423 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, revision Druveforshörnan Solrosen 1 Linda Karlsson

2018-000198 20180423  Nordöstra anläggning -Tillstånd för WC till 
minireningsverk

Avlopp, ansökan WC Magnus Johansson Osdal 2:77 Maria Steinmetz

2018-001319 20180423 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Roger Georgsson Mossbäckakärr 1:5 Karin Görjevik

Sida 2 av 3

AM918
Rektangel



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-002086 20180424 Nytt beslut om förbud (ändring av 
föregående)

Hälsoskydd, klagomål på inomhusmiljö 
samt dåligt dricksvatten

Spetsfabriken Gingri-Nygården 2:5 Sevil Selimov

2018-001336 20180424 Föreläggande om att ta bort upplag av snö Miljötillsyn, upplag av snö inom VSO Uponor Infra AB Fristads Hed 1:69 Sofie Bengtsson

2018-001405 20180425 Förlängt intervall för slamtömning Avfall, ansökan om förlängt intervall 
slamtömning

Stig-Olof Jaselius Sjögabo 1:10 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001461 20180427 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Magnus Pettersson Brämhults-Ön 1:236 Roger Johansson

2018-001412 20180427 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan gällande 
efterbehandlingsåtgärd av dentalklinik

Tandläkare S. Larsson Midas 13 Frida Strand

2018-001225 20180427 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Roger Georgsson Mossbäckakärr 1:5 Roger Johansson

2018-001352 20180427 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Britt-Inger Jonsson Räveskalla 1:69 Roger Johansson

2018-000732 20180427 Åtalsanmälan Otillåten användning av biocider för 
råttbekämpning

Godisladan Räveskalla 1:84 Lena Jonsson

2018-001123 20180427 Föreläggande om skyddsåtgärder Mijötillsyn, ansökan om dispens körtider 
och tävlingar

Borås Miniracingklubb Rydboholm 1:402 Sofie Bengtsson

2018-001473 20180430 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Johan Skyldeberg Selen 6 Roger Johansson
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Diarienr Datum Beslutstyp Ärende Objekt Handläggare
22-2018-00299 2018-04-05 15:10 Godkännande av lokal för catering Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap The Food Company Marlene Tenbrink
15-2018-00301 2018-04-06 09:28 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd Sven Erik Anna Karlsson
15-2018-00025 2018-04-06 09:38 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd Borås Deli, c/o Borås Saluhall Anna Karlsson
60-2018-00300 2018-04-06 09:41 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Anmälan om upphörande Phoenix, Café Restaurang Bar Anna Karlsson
50-2017-00332 2018-04-09 08:53 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall Nytt tillstånd Restaurang Orangeriet Anna Karlsson
55-2018-00118 2018-04-11 10:51 Godkännande av lokal för catering Anmälan catering Gastronomi Elva Anna Karlsson
50-2017-00230 2018-04-12 14:18 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall Nytt tillstånd VK Restaurang Marlene Tenbrink
51-2018-00061 2018-04-18 14:27 Ändrat tillstånd, delvis bifall Ändrat tillstånd Räven o Rönnbären/Pizzeria Roma Nicklas Selin
15-2018-00317 2018-04-18 15:22 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd Restaurang Orangeriet Anna Karlsson
55-2018-00308 2018-04-26 13:56 Godkännande av lokal för catering Anmälan catering Gastronomi Elva Anna Karlsson
15-2018-00332 2018-04-27 13:57 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd Il Vinacciolo Anna Karlsson
52-2018-00330 2018-04-30 09:15 Avskrivning Tillfälligt tillstånd allmänheten Café Nära Marlene Tenbrink
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