
 

 
 

 

 

 

 

  

   
  

    

 

  
    

 
  
  
  

   
  

   
  

  
  

  
  
   
   

  
  
   
 
 
 
  
  
    

   
  

 
  

 
 

 
 

KALLELSE  1 (4) 

2021-05-25  

Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2021-05-25  
Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande 

situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten. 

Tid  Tisdag 25e maj 2021, kl. 17.00 

Plats Nornan, plan 2. Stora Brogatan 45, Borås  

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

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

Miljöchef Agneta Sander 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Annelie Johansson 
Avdelningschef Elin Johnsson 
Avdelningschef Linda Gustafsson 
Tf avdelningschef Johanna Bäckström 
Personalföreträdare Anneli Nilsson 
Personalföreträdare Anna Ljunggren 

Karl-Eric Nilsson (C) Anette Bergqvist 
Ordförande sekreterare 

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

mailto:mknamnd@boras.se


      

 
 
     

 

 

 
 

 

  

 
  

  
 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
  

 

  
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

kl. 17.10

kl. 17.25

kl. 17.35

kl. 17.45

kl. 18.15

kl. 18.25

kl. 18.30

kl. 18.40

FÖREDRAGNINGSLISTA  2 (4) 

2021-05-25  

Föredragningslista Beslutsförslag 

1.  Sammanträdets öppnande    -

-

-

2.  Närvaro  

3.  Val av protokollsjusterare   
samt tid för protokollets justering  

 1. Katrine Andersson   
 2. Per Månsson  (M)  
 3.  Lena Sänd (S)  
 2021-05-28  

4.  Nya och pågående Initiativärenden  

4.1 Pågående  

4.1.1 2020-01-26, §2 -  
Miljö- och konsumentnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad 
analys inkl. ekonomi av 4-5 kommuners svar i rapporten ”Rapport – Serverings-
tillstånd” och att  detta skall redovisas senast på nämndsammanträdet 2021-06-21.  

5.  Fastställande av föredragningslista  

6.  Information  

6.1  Information – Chefoskopet  
    

Till handlingarna 
Organisationshälsa 

6.2  Information – Överklagade och överprövade  
 strandskyddsärenden   

Till handlingarna 
A Karlsson/ M Chocron 

6.3  Information – Lansering  av climate view  
    

Till handlingarna 
Lisa Nilsson 

6.4  Information – Åtgärd mot serveringstillstånd  
    

Till handlingarna 
Anna Karlsson 

6.5  Information – Ansökan om serveringstillstånd 
    

Till handlingarna 
Marlene Tenbrink 

6.6  Information – Tertial 1 2021   
    

Till handlingarna 
Kristina Reinholdsson 

6.7  Information – Ordförandebeslut   
    

Till handlingarna 
Karl-Eric Nilsson 

6.8  Övrig information från förvaltningen inkl.  
personalärenden 

Till handlingarna 
Agneta Sander 



 
                        

 
 

 
 

  

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (4) 

2021-05-25 

7  Miljöbalkstillsyn  

7.1  Strandskyddsdispens,  Viared 8:80  
 Ecos: 2021-792  

Bifall, avslag o föreläggande  
Matilda Chocron 

7.2  Yttrande samråd, bergtäkt Fristads Prästgård 1:115  
 Ecos: 2021-1885  

Godkänna  
Johannes Stolt  

8  Livsmedelskontroll  

-

9  Alkohol & Tobak  

9.1  *Ansökan om serveringstillstånd 
 Dnr: 50-2021-00029  

Avslag   
Marlene Tenbrink   

9.2  *Ansökan om cateringtillstånd  
 Dnr: 50-2021-00020  

Avslag   
Anna Karlsson 

9.3  *Åtgärd mot serveringstillstånd  
 Dnr:  72-2019-00686  

Återkallelse   
Anna Karlsson 

9.4  *Fullmakt att företräda nämnden i Kammarrätten  
 Dnr:  16-2020-00138/16-2020-00181  

Godkänna   
Johanna Bäckström  

10   Miljöstrategiska  

10.1  Revidering Visionen Borås 2025  
Ecos: 2020-2895  

Tillstyrka  med synpunkter  
Johanna Johansson  

11  Naturvårdsfonden  

11.1  Slutredovisning, Kobacka 1:21  
 Ecos: 2020-1408  

Godkänna   
Anna Karlsson 

12  Administration  

12.1  Kommunfullmäktiges uppdrag som ej igår  
 I budget, april 2021   
 Ecos: 2021-1852  

Godkänna  
Niclas Björkström  

12.2  Tertial 1  2021  
 Ecos: 2021-769  

Godkänna   
Kristina Reinholdsson 

12.3  Uppföljande granskning av samhällsplanering  
 Och bostadsbyggande i Borås Stad  
 Ecos: 2021-577  

Avstå från yttrande  
Elin Johnsson 



 
                        

 
 

 
 

     

  

  

  

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (4) 

2021-05-25 

13 Kurser och konferenser etc. 

-

14 Anmälningsärenden 

14.1  Delegeringsbeslut april 20 21  Till handlingarna 

14.2  Inkomna skrivelser  Till handlingarna 

* Revisionsredogörelse år 2020 Miljö- och konsumentnämnder  







 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

 
   

 
 

 
 

 

 
  

 

  

  

 

Sida 

BESLUT  1(1) 
Datum  

2021-05-06  
Dnr  

2021-1003 

Yttrande  på  remiss ”Ett förbättrat genomförande  av  MKB-
direktivet” 
KS 2021-00288  

Beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka remissen och översända sitt 
yttrande till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund  och  motivering  
Miljö- och konsumentnämnden har getts möjlighet att yttra sig på 
Miljödepartementets remiss ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet” där 
Borås Stad är en av remissinstanserna. Det som har remitterats är en promemoria 
gällande hur ett antal direktiv bättre ska efterlevas i svensk lagstiftning, detta efter 
kritik av EU-kommissionen. 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen. Bedömningen av de avvägningar 
som gjorts får övervägande anses som goda och ett alternativ att inte genomföra 
förändringar är ej möjligt utifrån den kritik från EU-kommissionen som initierat 
arbetet med remitterad promemoria. Miljö- och konsumentnämnden anser däremot 
att en avvägning bör göras gällande tröskelvärden för husbehovstäkter som får anses 
som ringa och inte bör anses utgöra betydande miljöpåverkan. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer också att det är viktigt att vägledningar och 
informationsmaterial utarbetas om förslagen blir gällande. 

Karl-Eric Nilsson 
Ordförande Miljö- och konsumentnämnden 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande till nämnd (yttrande) 

Beslutet  expedieras till  
Kommunstyrelsen ks.arende@boras.se 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

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


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

 
  

 
   

  
       

       
   

   
  

      
 

   
        

       
      

   
 

 

 

 

  

Sida
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE  

Datum  
2021-05-06  

Dnr  
2021-1003  

Johannes Stolt, 033-35 30 04 
johannes.stolt@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande på remiss ”Ett förbättrat genomförande av MKB-  
direktivet”  
KS 2021-00288  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka remissen och översända sitt 
yttrande till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen. Bedömningen av de avvägningar
som gjorts får anses som goda och ett alternativ att inte genomföra förändringar är ej 
möjligt utifrån den kritik från EU-kommissionen som initierat arbetet med remitterad 
promemoria. Miljö- och konsumentnämnden anser att en avvägning bör göras 
gällande tröskelvärden för husbehovstäkter som får anses som ringa och inte bör 
anses utgöra betydande miljöpåverkan. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att 
det är viktigt att vägledningar och informationsmaterial utarbetas om förslagen blir
gällande. 

Ärendebeskrivning  
Miljö- och konsumentnämnden har getts möjlighet att yttra sig på 
Miljödepartementets remiss ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet” där 
Borås Stad är en av remissinstanserna. Det som har remitterats är en promemoria 
gällande hur ett antal direktiv bättre ska efterlevas i svensk lagstiftning, detta efter 
kritik av EU-kommissionen. I promemorian lyfts en sammanfattning av de föreslagna 
ändringarna enligt nedanstående. 

  Den  myndighet som prövar frågan om en verksamhet eller åtgärd kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska redovisa sina slu tsatser i ett beslu t.   

  Den  myndighet som prövar om en verksamhet ska antas me dföra betydande 
miljöpåverkan ska tillgängliggöra beslutet för allmänheten.  

  Allmänhetens  möjlighet  att  överklaga beslu t där verksamhetens  eller åtgärdens 
miljöpåverkan har prövats  eller skulle ha prövats ska  tydliggöras. 

  Vissa tillk ommande  miljöfarliga verksamheter ska  alltid antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och  ska  därför genomgå en specifik  

Miljöförvaltningen 

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

mailto:johannes.stolt@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

        
        

 

 

 

 

 

       
 

             
            

          
         

           
        

 
          

           
           

          
           

 
 

         
          
           

         
          

          

Sida 
2(4) 

Datum Dnr 
2021-05-06 2021-1003 

miljöbedömning. Ett antal verksamheter som inte omfattas av MKB-
direktivet ska inte längre antas medföra betydande miljöpåverkan. 

  Ett  antal tillk ommande  verksamheter  och åtgärder som bedöms omfatt    as  av  
bilaga 2 till    MKB-direktivet  ska  genomgå fall till    fall-bedömning av  
verksamhetens  eller åtgärdens miljöp  åverkan.   

  Regleringen av mar  kinnehavarens an vändning av berg, na   turgrus, torv och   
andra jor darter för   husbehov sk a  i st örre ut sträckning mots vara de   krav som   
gäller för an  vändning av des  sa mate rial för an  dra an vändningsområden.   

  Kraven på att    prövningsmyndigheten sk a  identifiera, besk riva och gör  a  en  
samlad bedömnin g  av miljöeff ekterna vid pr  övningen av inr  ättande  av en  
allmän far led elle r en allmä  n ha mn  ska  förtydligas.   

  En ve rksamhet som avse  r  behandling  av avfall och är     anmälningspliktig sk a  få  
påbörjas  först ef ter  att  tillsynsmyndigheten ha r medde lat för eläggande om  
försiktighetsmått.   

  Vissa ve rksamheter  som behan dlar avfall och som i dag varken är         anmälnings- 
eller tills tåndspliktiga, ut an  s.k. U- verksamheter,  ska  bli an mälningspliktiga.  
Det sk a  införas tills tåndsplikt  för att   behandla ick e-farligt  avfall ge nom ke misk 
behandling  om den tillf  örda män gden avfall är    mer än 100 ton per dyg     n.  Viss  
behandling  av uppgr ävda för orenade  massor som i dag är      anmälningspliktig 
ska  bli tills tåndspliktig. Koderna för behan   dling  av avfall som uppkommit i      
egen ve rksamhet sk a  tas  bort  och des sa ve rksamheter  ska  prövas enligt   andra 
koder i 29    kap. miljöp rövningsförordningen.   

Miljöförvaltningens bedömnin g (yttrande på remiss   )  
Miljöförvaltningens bedömning är att remissen ska tillstyrkas. 

De förslag som lyfts på ändringar i lagstiftning och förordningar i den promemoria
som Miljödepartementet remitterat är sådana som är nödvändiga för att Sverige ska 
uppfylla gällande EU-direktiv. De avvägningar som gjorts och beskrivs i
promemorian anser Miljöförvaltningen är skäliga. Att inte genomföra några 
förändringar i linje med EU-direktiven och den kritik som EU-kommissionen riktat
mot Sverige bör inte ses som ett alternativ. 

För Miljö- och konsumentnämnden som en kommunal tillsynsmyndighet innebär de 
föreslagna ändringarna i promemorian att ändringar behöver göras i arbetssätt, rutiner
och taxa. Ett behov finns gällande inventering och informationsspridning mot sådana 
verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt förslagen och som
inte är det idag, detta för att uppfylla en informationsplikt gentemot 
verksamhetsutövare. 

Som beskrivs i promemorians konsekvensbedömning bör inte tidsåtgången öka
nämnvärt gällande de tillkommande verksamheter där behovsbedömning ska ske om 
betydande miljöpåverkan är aktuellt. I promemorian finns ett schablonvärde på en
timma för extra handläggningstid gällande bedömning om betydande miljöpåverkan 
eller ej. Utifrån uppskattning om antal verksamheter årligen som Miljöförvaltningen
handlägger som inbegrips av föreslagna ändringar, bör rimligen den ökade 



 
 
 

 
 

 
 

 

           
          

 
          
           

          
         

            
            

             
    

 
            
           

          
             
            
               

            
           

       
         

          
    

 
           

          
           

            
           

           
        

          
 

 
          

           
          

          
            

          
          

          
 

 
           

            
           

            
      

 
         

           

Sida 
3(4) 

Datum Dnr 
2021-05-06 2021-1003 

arbetsbelastningen vara ringa. Den tidsåtgång som krävs för att göra bedömningen
om betydande miljöpåverkan är sådan som kan finansieras av tillsynstaxa. 

De ändringar som föreslås gällande krav på föreläggande om försiktighetsåtgärder 
eller skyddsåtgärder för avfallsverksamheter innan dessa får påbörjas kan inte ses
utgöra en ökad arbetsbörda för Miljöförvaltningen. Idag finns en reglerad 
handläggningstid på sex veckor för anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, att
denna inte längre kommer vara gällande för ett antal avfallsverksamheter bör inte 
innebära att handläggningstiden i sig överstiger sex veckor. Detta kan erhållas genom
mindre översyn av interna arbetssätt och rutiner. På detta sätt uppstår ingen ökad 
handläggningstid mot stadens verksamhetsutövare. 

Ett förslag i promemorian som innebär en större förändring för Miljöförvaltningen är
det förslag gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål. Det förslag som 
lämnats gör att fler sådana verksamheter blir anmälningspliktiga då föroreningsnivåer
för ”mindre än ringa risk” inte blir gällande för bedömning om anmälningsplikt råder 
eller ej. Utifrån detta kan den totala handläggningstiden för sådana anmälningar öka.
Det är svårt att sia om detta blir en markant eller endast ringa ökad arbetsbelastning 
för Miljöförvaltningen då det finns ett stort mörkertal idag över sådana verksamheter
nationellt sett, vilket också lyfts i promemorian. Trots ett ökat antal 
anmälningspliktiga verksamheter gällande återvinning av avfall för
anläggningsändamål kan detta innebära en förenkling både för tillsynsmyndigheter 
och verksamhetsutövare utifrån det tolkningsutrymme som finns för nivåer för
”mindre än ringa risk”. 

Det lämnas ett förslag på undantag mot anmälningsplikt för icke-förorenat naturligt 
material som återanvänds i anslutning till utgrävningen. Detta undantag förenklar
ytterligare för verksamhetsutövare och även tillsynsmyndigheter i viss mån. Ett behov 
kan uppstå för tillsynsmyndigheten att sprida information kring ändringar i detta och
föregående stycke men Miljöförvaltningen har sedan tidigare planerat för en sådan 
informationsinsats som en fortsättning på de presentationer som hölls för vissa
verksamheter under 2019. En komplettering till Miljöförvaltningens egen 
informationsinsats bör även ske genom nationell och regional samverkan mellan
myndigheter. 

Gällande förslag på ändringar för husbehovstäkter kan Miljöförvaltningen se behov 
av förtydliganden och revidering av förslagen. Med föreslagna ändringar blir samtliga
husbehovstäkter för naturgrus, berg och torv anmälningspliktiga utan något nedre 
gränsvärde. Här kan Miljöförvaltningen se behov av förtydliganden eller avvägningar
för att inte sådana täkter av ringa betydelse faller under anmälningsplikten. Till 
exempel kan tröskelvärden anges i förordningstext gällande art, storlek eller
lokalisering så att sådana verksamheter inte anses kunna utgöra betydande 
miljöpåverkan. En sådan avvägning får anses underlätta för tillsynsmyndigheter och
verksamhetsutövare. 

Ett annat förslag i promemorian rör efterlevnad av Århuskonventionen som reglerar 
rätten för allmänhet att överklaga vissa beslut. Här ställer promemorian krav på
tillgängliggörande av beslut om betydande miljöpåverkan är aktuellt eller ej, till 
exempel på en webbsida. Detta innebär initialt en rimligen ringa arbetsbörda för
Miljöförvaltningen att upprätta en sådan funktion. 

Två utmaningar med promemorians föreslag som Miljöförvaltningen kan identifiera 
är, som ovan redan lyfts, den informationsspridning som behöver ske mot 
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Datum Dnr 
2021-05-06 2021-1003 

verksamhetsutövare. En löpande sådan informationsspridning sker redan i samband
med tillsynsmyndighetens rådgivande roll, men koncentrerade informationsinsatser 
behöver ske under de tidsperioder som blir gällande enligt övergångsbestämmelser.
Detta för att i största möjliga mån undvika tillämpning av straffbestämmelser utifrån 
okunskap. Den andra utmaningen är gällande den ökade mängd verksamheter där
Miljöförvaltningen kommer få pröva om betydande miljöpåverkan råder eller ej. 
Kunskapen om utförande av sådana bedömningar är idag låg, i likhet med många
andra kommunala tillsynsmyndigheter vilket också lyfts i promemorian. Därav är det 
ett stort behov av att vägledningsmaterial utarbetas av förslagsvis Naturvårdsverket
och Länsstyrelser om förslagen blir gällande. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension   
Förslagen i remitt  erad pr omemoria ha r en po  sitiv  påverkan  på det ta omr åde  eftersom  
rätten för allmä  nheten att   överklaga vis sa beslu t ty dliggörs och för  enklas.   

Ekologisk dimension 
En positiv påverkan på den ekologiska dimensionen kan åstadkommas eftersom ett
ökat antal verksamheter kommer genomgå prövning i samband med tillstånds- eller 
anmälningsplikt. Till exempel kan husbehovstäkter och återvinning av avfall för
anläggningsändamål med föroreningsnivåer under ”mindre än ringa risk” lyftas. 
Sådana verksamheter är ofta inte anmälningspliktiga idag enligt
miljöprövningsförordningen, trots att olägenheter för miljön och hälsan kan uppstå 
utifrån lokalisering bland annat. 

Ekonomisk  dimension  
Ekonomiskt kan det    främst initialt   bli en vis  s ökad ek  onomisk  belastning  som 
finansieras  av sk attekollektivet,  här se tt  till  upprättande  av rutiner, fu  nktion för   
tillgängliggörande av beslu  t,  och för ändrade  arbetssätt.  Den  ringa ökade ar  betsbörda 
som tillk ommer vid ha  ndläggning av vis  sa beslu t kan finan  sieras  genom tills ynstaxa.  

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Linda Gustafsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Promemoria, Miljödepartementet: Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, 
M2021/00596, (Mars 2021) 

Beslutet expedieras   till  
Kommunstyrelsen ks.arende@boras.se 

mailto:ks.arende@boras.se


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     
   

   
   

   
     
    

   
        

 

  
   

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  
Datum  
2021-05-12  

Dnr  
2021-792  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

1(7) 

Ansökan om ändring  av villkor gällande träd på fastigheten    
Viared 8:80  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om ändring  av villkor enligt   alternativ  
1. för att ta ner träd nr  2 och 3 placerade enligt  bilaga 2, på fastigheten Viared 8:80,
Borås  kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar ändring av villkor gällande nedtagning av träd 
nummer 1. 

Träd nummer 1 enligt bilaga 2 får vid behov tas ned eller beskäras så hårt att bara 
högstubben står kvar. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan om ändring av villkor enligt 
alternativ 2. 

- Träd nr 2 och 3 får beskäras så att döda grenar tas bort. 
- Grenar som hänger ut över byggnader får beskäras. 
- Byggnader och väg får placeras enligt beviljat bygglov och vid grävarbete ska 

rötter skyddas på det sätt som angetts i ansökan, alternativ 2. 

Villkor 
 Minst 50%   av träd numme r  1 ska lämnas som död ve  d, stående eller liggande, 

på fastigheten Viared 8:80 eller grannfastigheten  Viared  8:76. 

 Avverkning eller beskärning  av ek arna får inte ske under fåglar  nas 
häckningsperiod som är  1 mars  till  30  juni. 

 Beskärningsarbetena ska  utföras av certifierad arborist. 

 Mark som sk  a  skyddas runt träden sk a  markeras  ut  i fält  under bygg tiden för 
att  skydda träd och rötter  mot körskador och jor dkompaktering. 

I övrigt gäller tidigare meddelade strandskyddsdispensers villkor angående träden 
(2019-1930 samt 2020-1566) 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:matilda.chocron@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Lagstöd
      

       
                

                 
        

 och   har an sökt om än  dring av villkor i     
dispens  från st randskyddsbestämmelserna för att ta ner tre       ekar, tv å me d en  
stamomfång på 235    cm  i br östhöjd respek tive  ett  träd me d 300 cm    i st amomfång i   
brösthöjd på fast  igheten Viar ed 8: 80. Be dömning av   trädens vit alitet  har bifogats  
ansökan.  Företrädare  för Mi ljöförvaltningen ha r fle ra gånger besökt    platsen se nast  
den 4 no  vember  2020 tills ammans med   personal från Borå  s  Stads  parkavdelning  för 
att  bedöma trädens vit  alitet. Be rörd fast ighet  ligger ino m Vär detrakt för sk  yddsvärda  
träd,   vilket  är  ett  utpekande Länsst yrelsen gjor t  av omr åden me d många   skyddsvärda 
träd. Ekar na på fast  igheten  bedöms vara så kallade ”e    fterträdare”.  I et t  område  med  
många gamla och    skyddsvärda ek ar är   det  viktigt  att  också bevara   träd som ino  m en  
snar  framtid kan uppfylla krite   rierna för sk  yddsvärda träd.   

               
                

               
                  

  
 

 och   har ansökt om än   dring av villkor i    
dispens  från st randskyddsbestämmelserna för att ta ner tre ek      ar, tv å me d st amomfång  
på 235 cm    i br östhöjd respek tive  ett  träd med 30  0 cm i st   amomfång i br  östhöjd på  
fastigheten Viar ed 8:8 0. Ansö kan om än  dring av villkor från     
strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 mar    s  2020. Be dömning av   trädens vit alitet  
har bifogats   ansökan.  
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Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från

förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som 
anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning   

Träd 1 är i relativt dåligt skick och kan behöva en kraftig beskärning alternativt att
högstubbe lämnas eller att trädet tas ner o lämnas i närområdet som död ved för att 
inte utgöra en risk för människor. Träd 2-3 har något sänkt vitalitet men bedöms, om
de beskärs på rätt sätt och att dåliga grenar tas bort, kunna stå länge till utan att utgöra 
någon risk. 

Fastighetsägaren ha r tidig are  fått  strandskyddsdispens  för att på fast   igheten Via red 
8:80  ersätta det   gamla huse t samt   att  bygga yt terligare et t  nytt hus   under för utsättning  
att  de  grova ek ar  som st år på fast  igheten och gran  nfastigheten Via red  8:75 sk yddas 
från sk ador. I samban  d med   strandskyddsdispensen för huse  n  har sökanden ge  tts  
möjlighet  att  yttra sig över villkoren, men i kommunice      ring  framfört följan de: ”Vi ha  r 
låtit  mäta in befint  liga träd och    i tjänst eskrivelsen ha r ha ndläggaren besk rivit  art  och  
stamomfång.  Vi ha r inget   att  erinra avse ende  dessa träd och vill ocks    å bevara des  sa.” 
Se  ärende  2019-1930  handling 12 . I är  ende  2020-1566  ges st randskyddsdispens  för att   
ersätta befint ligt hus på fast   igheten med et  t  nytt hus.   Samma villkor för    träden följer  
med den dispense  n.   

Ärendebeskrivning   
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Under sommaren 2020 söks bygglov för två hus med fristående garage på fastigheten.
Dessa bygglov beviljas av Samhällsbyggnadsnämnden och medger byggnation inom 
trädens skyddszoner vilket gör att bygglovet inte går att genomföra utan att bryta mot
strandskyddsdispensens villkor. 

Därefter har sökanden tagit in en person som är jägmästare som gjort en
vitalitetsbedömning av träden. Den vitalitetsbedömning som sökanden har låtit en 
jägmästare göra anger att träd ett är en akut risk för skada på egendom eller person
och att träd 2 och 3 är hög risk för egendom och person. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har flera gånger besökt platsen i samband med
ansökan för strandskyddsdispens för hus och ansökan om tillstånd för avlopp, senast 
den 4 november 2020 tillsammans med personal från Borås Stads parkavdelning för
att bedöma trädens vitalitet. Personal på Tekniska förvaltningen har bedömt ekarna 
utifrån Standard för trädinventering i urban miljö, Version 2.0 och där har träd 1
bedömts till hög risk för egendom och person medan träd 2 är viss risk för egendom 
och person om inte beskäring av döda grenar görs, och 3 är låg risk för egendom och 
person. 

Ekarna på fastigheten bedöms vara så kallade ”efterträdare”. I ett område med många
gamla och skyddsvärda ekar är det viktigt att också bevara träd som inom en snar 
framtid kan uppfylla kriterierna för särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets
definition i rapport 5411, A-C, om Särskilt skyddsvärda träd. Detta för att det även i 
framtiden ska finnas skyddsvärda träd när de som är stora och gamla idag har dött.
Ofta brukar man ange att efterträdare är träd som är över 200 cm i omkrets eller som 
har begynnande håligheter i stammen. 

Berörd fastighet ligger inom Värdetrakt för skyddsvärda träd, vilket är ett utpekande 
Länsstyrelsen gjort av områden med många skyddsvärda träd. I åtgärdsprogrammet
för skyddsvärda träd nämns att värdetrakter ska pekas ut och att inom dessa är det 
extra viktigt att skyddsvärda träd och efterträdare bevaras och sköts för att det även i
framtiden ska finnas gott om grova gamla träd som är av betydelse för alla de arter 
som är beroende av gamla grova träd. 

Precis intill i angränsande fastighet till Viared 8:80 finns ett område som är utpekat i 
lövskogsinventeringen samt i skogsstyrelsens naturvärdesinventering. I närområdet 
finns fler områden som är med i lövskogsinventeringen samt i Skogsstyrelsens 
naturvärdesinventering. Det finns även minst 30 särskilt skyddsvärda träd inom en
1000 meters radie från Viared 8:80, antalet efterträdare är stort, vilket observerats i 
fält men inte inmätts med GPS. Se kommunens kompletterande inventering av
skyddsvärda träd juni 2020 samt data från trädportalen. 

Kommunicering   

Förslag till beslut skickades ut 2021-04-30. 

2021-05-10 inkom sökanden med följande synpunkter: 
- Vi vill förtydliga gällande sökandens yttrande över villkoren i den första 

strandskyddsdispensen ”Vi har låtit mäta in befintliga träd och i tjänsteskrivelsen har 
handläggaren beskrivit art och stamomfång. Vi har inget att erinra avseende dessa träd och 
vill också bevara dessa” – Detta var innan jägmästares bedömning, grannars 
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uttryckta oro, byte av fastighetsägare samt omständigheterna kring 
byggnationen. 

- Vi tycker att det är oproportionerligt att vi inte får nyttja vår egen mark till att 
bygga husen enligt gällande situationsplan. 

- Vi undrar vilken kategori ekarna på Viared 8:80 tillhör avseende 
Naturvårdsverkets rapport 5411 A-C? 

Sökanden inkom även med ett alternativ 2 i det fall inte den första ansökan beviljas.
Alternativ 2 innebär att de får placera husen inom skyddszonen för träden. Träd 1 tas 
ned men att träd 2-3 sparas genom att de beskär kronan samt beskär och skyddar
rötterna vid grävning enligt Länsstyrelsens broschyr Skydda träd vid arbete. 

Platsen där träden står ligger inom Viaredsjöns strandskyddsområde som är 200 meter 
från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras,
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar,
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap 
15 § 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. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   

Träd 1 är i relativt dåligt skick och kan behöva en kraftig beskärning alternativt att
högstubbe lämnas eller att trädet tas ner o lämnas i närområdet som död ved för att 
inte utgöra en risk för människor. Träd 2-3 har något sänkt vitalitet men bedöms, om
de beskärs på rätt sätt och att dåliga grenar tas bort, kunna stå länge till utan att utgöra 
någon risk. 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att: 

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

Grova träd är ovanliga i vardagslandskapet. De är viktiga för bevarandet av en mängd 
växt- och djurarter, såväl i svenskt som i europeiskt perspektiv. Eken är en av de
trädslag som har störst antal arter knutna till sig. Att bevara och vårda särskilt 
skyddsvärda träd utgör ett viktigt bidrag till att uppnå de av Riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt jordbrukslandskap, God 
bebyggd miljö och Levande skogar. I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt
skyddsvärda träd (Naturvårdsverket rapport 5411) framhålls att Sverige har ett av 
Europas största bestånd av jätteekar och att detta habitat är en värdefull, artrik och 
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tydlig ansvarsmiljö för Sverige. Naturvårdsverket har i åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd definierat särskilt skyddsvärda träd som: a) jätteträd, träd grövre än 
en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd; b) mycket gamla träd (bl a
ek äldre än 200 år); c) träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 
hålighet i huvudstam. I åtgärdsprogrammet påpekas också att jätteträdsbeståndet
minskar långsamt men kontinuerligt i flera regioner samtidigt som rekrytering är 
långsam eller saknas helt. Det är alltså av stor betydelse att värna om efterträdare som 
blir framtida jätteträd. 

Ekarna står visserligen inom mark som i ett tidigare strandskyddsdispensärende
bedömts vara inom tomtplatsen. I en dom från Mark- och miljödomstolen gällande 
ett ärende i Melleruds kommun (Mål nr M 4507-17) har det framkommit att även
efterträdare som står inom tomtplats kan leda till att en dispens för byggnation kan få
avslag. Även i Mellerud stod trädet inom värdetrakt för skyddsvärda träd. Man ansåg
även i domen att det var möjligt att bygga på annat sätt så att en konflikt med trädet 
inte skulle uppstå. Miljöförvaltningen menar att detsamma kan gälla i detta ärende. 

Gamla och grova träd, och särskilt när det är många av dem inom samma område, är 
en av de viktigaste företeelserna i naturen för biologisk mångfald. Det är idag väldigt
ont om gamla grova träd jämfört med hur det såg ut i den här delen av Sverige för 
100-200 år sedan. Det är också ont om träd som är relativt grova och som i detta
sammanhang kallas för efterträdare. Många arter kan inte leva på unga träd utan är 
beroende av riktigt gamla träd, det är därför viktigt att det i miljöer med gamla grova
träd också finns tillräckligt med efterträdare som är gamla och grova i framtiden. I 
områden som är utpekade som värdetrakter för skyddsvärda träd ska så många träd
som möjligt sparas för att det även i framtiden ska finnas träd som är grova och 
gamla. 

Att det finns ytterligare grova träd i närheten ökar värdet hos den enskilda eken. 
Organismer ges möjlighet till genutbyte och till att sprida sig. Flora och fauna knuten
till gamla ekar har därför goda förutsättningar för spridning och bevarande i området. 
Mot bakgrund av grova ekars stora betydelse för bevarandet av biologisk mångfald
måste nedtagning av tre ekar med 235-300 cm i omkrets anses vara en åtgärd som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter och därför är förbjuden enligt
7 kap 15 § miljöbalken. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att för träd nummer 1 är det ett angeläget
allmänt intresse att det åtgärdas så att det inte utgör en risk för människor som vistas i 
dess närhet. Miljöförvaltningen gör bedömningen att det vid en intresseavvägning
mellan det enskilda intresset att nytta beviljat bygglov och att hålla tillräckligt avstånd 
till träden så bedöms att de skyddsåtgärder som görs vid byggnationen vara
tillräckliga. Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som nekad 
dispens enligt alternativ 1, eller vad villkoren i alternativ 2 innebär i detta fall, inte går
längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med förbuden i strandskyddet (7 
kap 25 § miljöbalken). 

Miljöförvaltningen bedömer att avverkning av träd 2-3 i alternativ 1 inte är förenlig 
med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken, samt med den för området 
gällande översiktsplanen. 
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Många av de arter som är rödlistade är beroende av död ved både i stående och
liggande träd. I åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd anges att inom värdetrakter 
för skyddsvärda träd bör minst 50% trädet, om det måste tas ned, finnas kvar i
närområdet som död ved. 

Det är viktigt att beskärningar görs av certifierad arborist därför att det kan vara 
avgörande för trädets framtida vitalitet att beskärningen görs på rätt sätt och vid rätt
tid på året. 

Avverkning och beskärning av stora träd kan störa fåglar som häckar i trädet. Alla 
vilda fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen under sin häckningsperiod. 

Det är viktigt att inte skada rötter eller kompaktera marken kring rötterna. Rot-, och
markskador kan påverka ett träds vitalitet på sikt. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om ändring av villkor, 2021-03-09
Bedömning av ekar, sökanden, 2021-03-09 
Bedömning av ekar, Borås Stad 2020
Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd, rapport 5411 
Inventering av skyddsvärda träd i närområdet, Borås stad
Synpunkter inkomna 2021-05-10 
Alternativ två 2021-05-10 

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

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

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

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

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

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



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  
 

 

  
 

 
  

 
     

Agneta San der 
Förvaltningschef  Elin Johnsson 

Avdelningschef 

Bilagor   

Bilagor till beslu  tet  
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta  
3.  Information om hur du överklagar nä     mndens beslu t  

Bilagor till nämnd  en   
4.  Bedömning av ek  ar, sökanden.   
5.  Bedömning av ek  ar, Borå s  stad  
6.  Inventering  av sk yddsvärda träd   

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Visuell  bedömning av vitalitet samt risk av tre ekar invid cykelväg på fastigheten  
BORÅS,  VIARED 8:80  

Bedömningen är gjord utifrån inventering sommar och höst 2020. 

VISUELL BEDÖMNING AV VITALITETSKLASS FÖRESLAGEN STANDARDPARAMETER 

Vitalitet är ett mått på trädets livskraft. Vitaliten anges som en visuell bedömning av trädets 
kronstruktur efter tabellen och bildexemplet nedan. Vitalitetsbedömningen kommer från en tysk 
manual (Roloff, 2001). 

Anges som Benämningar Förklaring 
1 God vitalitet Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är 

ändå god. Tät krona med god skottillväxt. Kronans 
ljusgenomsläpplighet: 0-10% 

2 Måttlig vitalitet Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1-träd kan tidvis vara i 
denna vitalitetsnivå på grund av bland annat torka. 
Kronans ljusgenomsläpplighet: 11-25% 

3 Dålig vitalitet Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans 
till återhämtning utan genomgripande insatser. Kronans 
ljusgenomsläpplighet: 26-60% 

4 Mycket dålig vitalitet Trädet är i mycket dåligt skick. Kronans 
ljusgenomsläpplighet: 61-99% 

RISK FÖR PERSONSKADA ELLER MATERIELLA SKADOR 

Anges som Benämningar Förklaring 
1 Låg risk Trädet visar inga tecken på risk för person eller egendom 

under överskådlig tid. 
2 Måttlig risk Trädet kan innebära viss risk för egendom eller person. 
3 Hög risk Trädet innebär en hög risk för egendom eller person. 
4 Akut risk Trädet innebär en mycket hög risk för egendom eller 

person. 



 

 

   
   

    
 

 

 

      
   

        
     

  

  
     

    
    

  

 

 

 

  

Bedömning av träd 1-3 

Träd Vitalitet Risk 
Träd 1 4 4 
Träd 2 & 3 3 3 

Träd 1 har tydliga tecken på avdöende grenar och har mycket stor risk att åsamka skada på 
gående/cyklister på angränsande cykelväg. Angränsande hus på fastigheten Viared 8:82 löper stor 
risk för skada pga nedfallande grova grenar. Troligen kan rotsystemet vara skadat av tidigare arbeten 
med anläggning av angränsande cykelväg. 

Träd 2 & 3 har tecken på vikande vitalitet och flera grövre grenar som är döda/avdöende. Troligen 
kan rotsystemet vara skadat av tidigare arbeten med anläggning av angränsande cykelväg. 

Förslag på åtgärder: 

Träd 1-3 bör tas ned för att minimera risker för gående/cyklister/egendomsskada och det gäller i 
synnerhet träd nr 1 som ger mycket stora risker för personskada. 

I området finns flera grova ekar som har liknande kvalitéer vad gäller naturvärde. När ekarna tas ned 
bör de lämnas kvar i närheten av växtplatsen för att ge struktur som kan förstärka naturvärdet på 
kort och lång sikt. 

Jägmästare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 Trädens ungefärliga placering 



  

  

 

 

Bilaga 2 Foton på ek 1-3 

Ek nr 1 

1 



12 
3 

 

  
 



Bedömning av 6 ekar på Fastigheten Viared 8:80 och Viared 8:75 av Emma Parfält på Borås stads 
Skog- och parkavdelning, enligt Standard för trädinventering i urban miljö, Version 2.0, Johan 
Östberg, SLU Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 

1 

2 3 

4 

5 
6 

Ek 
Omkrets: ca. 3 meter 
Diameter: 95 cm 
Vitalitet: 3 

Risk 3 Trädet innebär en hög risk för egendom eller person 

Krona: 4 
Rot: 1 
Stam: 3 
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2  
Ek 
Omkrets: 235 cm 
Diameter: 75 cm 
Vitalitet: 2 
Krona: 2 
Rot: 2 
Stam: 1 
Risk: 2, Trädet kan innebära en viss risk för egendom eller person, utan åtgärd av döda grenar 

3 
Ek 
Omkrets: 235 cm 
Diameter: 75 cm 
Vitalitet: 2 
Krona: 2 
Rot: 1 
Stam: 1 
Risk: 1 trädet innebär låg risk 

4 
Ek 
Omkrets: 220 cm 
Diameter: 69 cm 
Vitalitet: 3 
Krona: 3 
Rot: 1 
Stam: 1 
Risk: 1 trädet innebär låg risk 

5 
Ek 
Omkrets: 205 cm 
Diameter: 65 cm 
Vitalitet: 1 
Krona: 2 
Rot: 1 
Stam: 1 
Risk 1 trädet innebär låg risk 

6  



 
   
   

  
  

  
  

      
 
 

Ek 
Omkrets: 195 cm 
Diameter: 58 cm 
Vitalitet: 2 
Krona: 2 
Rot: 2 
Stam: 2 
Risk 1 trädet innebär låg risk 
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Dokumenterade skyddsvärda träd 
Röd prick – registrerade träd i trädportalen/artportalen
Grön prick- Jätteträd inventerade av Borås Stad 2020, ej inlagda i trädportalen ännu. 
Gul prick- Ekar på Viared 8:80 och Viared 8:75
På bilden syns även grönt fält, värdetrakt skyddsvärda träd, och med grön linje till 
höger, randig, värdekärna skyddsvärda träd. 

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

Inom en radie på 1000 meter från Viared 8:80 finns ca 30 skyddsvärda träd. Det finns
ett stort antal efterföljare som är över 200 cm i omkrets i området kring 
Lyckebovägen som inte är inmätta med GPS men som har observerats i fält. 
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Datum  

2021-05-07  
Dnr  

50-2021-00029 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om serveringstillstånd  –   

Förslag till beslut  

- Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan från 
,  om stadigvarande  tillstånd att till allmänheten servera 

alkoholdrycker i Brödernas Knalleland med uteservering, Bergslenagatan 8, 
Borås. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 

, ansöker om stadigvarande tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten i Brödernas Knalleland med uteservering, 
Bergslenagatan 8, Borås. Serveringstiden önskas bestämd till kl. 11.00-23.00.  

När det gäller bedömning av lämplighet enligt alkohollagen så påverkas denna även av 
sådan misskötsamhet som inte sker med uppsåt, utan till exempel på grund av misstag 
eller oaktsamhet. De brister som framkommit i utredningen är av olika karaktär, men 
bedöms sammantaget och utifrån dess omfattning, utgöra allvarlig, och i vissa fall 
systematisk, misskötsamhet. Flera grundläggande ekonomiska delar som en 
näringsidkare, och enskild person, ska sköta, har inte skötts. Den ekonomiska 
misskötsamheten som utredningen visat medför att bolaget inte bedöms lämpligt att 
inneha serveringstillstånd. Eftersom bolaget inte visat sig lämpligt enligt 8 kap. 12 § 
alkohollagen ska ansökan om serveringstillstånd avslås. 

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
https://11.00-23.00
mailto:marlene.tenbrink@boras.se
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Datum Dnr 

2021-05-07 50-2021-00029 

Tidigare kommunicering 
Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts; se Kommunicering av 
utredning 2021-04-23. 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Johanna Bäckström 
Tillförordnad avdelningschef 

Bilagor 

Beslut från Skatteverket gällande 2019-12-17  
Beslut från Skatteverket gällande  2020-11-12  
Utlåtande från Skeppsbron Skatt 2020-07-15  

Beslutet expedieras till  

Sökanden  
 

Länsstyrelsen  (vastragotaland@lansstyrelsen.se)   
Polismyndigheten  (registrator.vast@polisen.se)  
Folkhälsomyndigheten  (servering@folkhalsomyndigheten.se)  

mailto:servering@folkhalsomyndigheten.se
mailto:registrator.vast@polisen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(7) 
Datum  

2021-04-19  
Dnr  

50-2021-00020 

Anna Karlsson, 033-35 81 69 
anna.y.karlsson@boras.se 

Ansökan  om cateringtillstånd  –  

Förslag  till  beslut  
- Miljö- och konsumentnämnden avslår 

, ansökan om stadigvarande tillstånd att till slutna sällskap servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 
cateringverksamhet i Borås. 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
, ansöker om stadigvarande tillstånd att till 

slutna sällskap servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 
cateringverksamhet i Borås. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen visat på en ekonomisk 
misskötsamhet, i vissa delar systematisk, som medför att bolaget inte kan anses 
uppfylla de högt ställda kraven om lämplighet i 8 kap. 12 § alkohollagen. Bolagets 
ansökan ska därför avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:anna.y.karlsson@boras.se
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Datum Dnr 

2021-04-19 50-2021-00020 

Kommunicering  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Johanna Bäckström 
Tillförordnad avdelningschef 

Beslut  skickas  till  
Sökanden 
Länsstyrelsen  
Folkhälsomyndigheten  
Polismyndigheten  
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(21) 

Datum  

2021-05-07  
Dnr  

72-2019-00686  

Anna Karlsson, 033-35 81 69 
anna.y.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd  mot serveringstillstånd  –  

Förslag till beslut  

- Miljö- och konsumentnämnden återkallar  
 serveringstillstånd i  Oliven Restaurang & Bar, Lilla Brogatan 11, Borås.  

Beslutet gäller från och med 2021-05-28.  

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 9 kap. 18 § första stycket tredje punkten alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning  

, är sedan 1998 innehavare av stadigvarande  
serveringstillstånd till allmänheten i Oliven Restaurang & Bar, Lilla Brogatan 11,  
Borås. I november 2018 anmäldes ändrade ägarförhållanden till  
tillståndsmyndigheten. Av anmälan framkom att samtliga aktier i bolaget överlåtits till  
ny ledamot i bolagets styrelse. Tillståndsmyndigheten initierade en rutinmässig  
prövning av den anmälda  ägarens ekonomiska och personliga förhållanden, i syfte att  
säkerställa att det lämplighetskrav som alkohollagen ställer på en tillståndshavare  
alltjämt var uppfyllt. Under lämplighetsprövningen framkom inga brister  och ärendet  
avslutades kort därefter.  

Under 2019 inkom ett anonymt tips om pågående  bulvanförhållande vid Oliven  
Restaurang & Bar. Utifrån mottaget tips inledde tillståndsmyndigheten en inre tillsyn.  
Tillståndsmyndighetens inre tillsyn har visat att ägaren som anmäldes i november  
2018 tidigare utgjort och alltjämt utgör bulvan åt en familj härrörande från Göteborg,  
och som efter utredningen bedöms utgöra   verkliga  
företrädare. Genom att använda den anmälda ägaren som bulvan har familjen på ett 
otillbörligt sätt kunnat tillskaffa sig konkurrensfördelar. Som exempel kan nämnas 
möjlighet att bedriva näring trots näringsförbud samt att undkomma 
lämplighetsprövning och därmed behålla ett serveringstillstånd som, vid 
sanningsenliga uppgifter, annars hade återkallats. Ovanstående hade inte varit möjligt 
utan inblandning från den anmälda ägaren, som klart både varit delaktig och väl 
medveten om sin roll som möjliggörare tillika bulvan. Detta, tillsammans med det 
juridiska ansvar som en formell företrädare bär, medför att även den anmälda ägarens 
lämplighet starkt kan ifrågasättas. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:anna.y.karlsson@boras.se


 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Sida 

2(21) 

Datum Dnr 

2021-05-07 72-2019-00686 

Sammantaget har utredningen visat brister i flera åligganden som en näringsidkare 
har, avseende bolagets verkliga företrädare men också avseende den anmälda ägaren, 
vilket medför att bolaget inte längre bedöms uppfylla kravet om lämplighet i 8 kap. 12 
§ alkohollagen. Åtgärd mot serveringstillståndet i Oliven Restaurang & Bar ska därför 
komma ifråga. Vid en sammanvägd bedömning av den utbredda misskötsamhet och 
systematik som utredningen visat, och som pågått under en lång tid, kan någon annan 
åtgärd än återkallelse av serveringstillståndet i Oliven Restaurang & Bar inte komma 
ifråga. Varning utgör inte en tillräckligt ingripande åtgärd. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Tidigare kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Johanna Bäckström 
tillförordnad avdelningschef 

Bilagor  till beslut    
Hur beslutet överklagas 

Bilagor till tjänsteskrivelse 

Bolagets yttrande 2021-05-04 
Dom meddelad 2014-10-02 av Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2324-14 
Dom meddelade 2017-02-07 av Förvaltningsrätten i Göteborgs, mål nr 10517-16 
Dom meddelad 2020-04-06 av Göteborgs tingsrätt, mål nr 8152-19 

Beslut skickas till  

Tillståndshavaren  
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum  
2021-04-28  

Dnr  
2020-2895  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025  

Förslag till beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till reviderad vision under 
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningen ser positivt på utkastet till reviderad vision som Kommunstyrelsen 
tagit fram; men önskar att visionen bättre exemplifierar ”hållbarhet” genom 
justeringar enligt följande fetstilta tillägg: 

- En tydligare anknytning till att våra beslut ska utgå från FN:s globala mål, 
barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. 

- Fysiska och digitala mötesplatser bör omfattas av visionen. 
- Vi ligger i topp inom miljöteknik, cirkulär ekonomi och textil innovation 

med innovation och hållbara affärsmodeller skapar vi bättre 
förutsättningar för framtida generationer. 

- God tillgänglighet till service, fritidsaktiviteter, kultur och företag. 
- I Borås skapar vi förutsättningar för en tillgänglig och rik natur, för 

människor, växter och djur och att nuvarande och framtida 
generationer ska leva ett gott liv. I Borås är det lätt att förflytta sig med 
kollektivtrafik, till fots eller med cykel och andra miljöanpassade 
transportmedel. I Borås hushåller vi med mat, energi- och 
transportanvändningen. I Borås skapas förutsättningar för en cirkulär 
ekonomi genom en miljöanpassad närproduktion, när-konsumtion, 
återanvändning och återvinning. 

- Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och god uppväxt, i en 
hälsosam livsmiljö och i enlighet med barnkonventionen. 

- Koppla FN:s globala mål; symboler till målområdena. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har reviderat Borås Stads vision som nu sänds på remiss. Den nya 
versionen innehåller inte strategier utan enbart målområden. Svaret har önskats enligt 
en speciell mall som redovisas under Miljöförvaltningens bedömning i 
tjänsteskrivelsen. 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:johanna.johansson@boras.se
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Datum Dnr 
2021-04-28 2020-2895 

Miljöförvaltningens bedömning  
Förslag till justeringar/alternativ text i fetstilt nedan. Motivering kursivt i stycket 
under nytt textförslag. 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen Andra stycket sista mening: ”Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val 
och beslut. Besluten utgår från FN:s globala hållbarhetsmål, de mänskliga rättigheterna 
och barnkonventionen.” 

KF har beslutat att alla beslut i Borås Stad ska utgå ifrån de globala målen; och det blir en tydligare definition av 
vad vi menar med hållbarhet eftersom alla aktörer annars kan definiera detta olika. 

Miljö- och konsumentnämnden möter också inom sin verksamhet Konsument Borås kunder med olika 
ekonomiska förutsättningar och vill poängtera vikten av att ekonomiska förutsättningar inte ska påverka 
möjligheterna i samhället för individen. Det som närmast sammanfattar allas lika värde är de mänskliga 
rättigheterna och barnkonventionen. De konkretiserar också ytterligare vad vi menar med hållbarhet. 

Visionsområde ”I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser, fysiska och digitala, där vi tar tillvara 
1: Människor på varandras kunskap och erfarenheter.” 
möts i Borås 

En ny marknad för digitala möten har öppnats; och det finns stora vinster med att fortsätta utveckla denna typ av 
möten och utbyten; inte minst ur klimatsynpunkt och för en inkludering av de aktörer som annars skulle 
exkluderas från möten pga. långa resor. Ett större deltagande har märkts på digitala nätverksträffar och liknande 
under pandemin än det brukade vara på fysiska träffar. 

Visionsområde Sista stycket; ”Vi ligger i topp inom miljöteknik, cirkulär ekonomi och textil innovation. Med 
2: Möjligheter innovation och hållbara affärsmodeller skapar vi bättre förutsättningar för framtida 
och mod att generationer.” 
utvecklas 

Tillägget förtydligar ett önskemål om ett miljöanpassat näringsliv i Borås; något som nämnden verkar för genom 
tillsyn men också strategiskt arbete tillsammans med andra aktörer. 

Visionsområde ”I Borås finns det god tillgänglighet till service, fritidsaktiviteter, kultur och företag från där 
3: Ett människor bor och verkar.” 
vardagsnära 
Borås Det är vare sig önskvärt eller möjligt att ha allt på alla platser. Det viktiga är att alla oavsett förutsättningar lätt 

kan ta sig dit eller få tillgång till resursen. Exempel: alla företag är inte lämpade att blandas med 
bostadsområden, vissa butiker kan inte få tillräckligt underlag i ett område men kan nå kunder med ex. 
hemleverans eller att kunden lätt kan ta sig dit med kollektivtrafik. Kulturskolan har vissa verksamheter 
utlokaliserade i ”orterna”; annan undervisning nås med kollektivtrafik eller på distans. 

Visionsområde Förslag till ett kortare textförslag som kan ersätta stycke ett och två: ”I Borås skapar vi 
4: Omsorg om förutsättningar för en tillgänglig och rik natur, för människor, växter och djur och att 
miljön och nuvarande och framtida generationer ska leva ett gott liv. 
varandra 

I Borås är det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots eller med cykel och andra 
miljöanpassade transportmedel. I Borås hushåller vi med mat, energi- och 
transportanvändningen. I Borås skapas förutsättningar för en cirkulär ekonomi genom en 
miljöanpassad närproduktion, när-konsumtion, återanvändning och återvinning” 

Medvetenhet leder inte alltid till ett ändrat beteende, därav strykningen. ”Omsorg” ”Harmoni”, ”leva hållbart”, 
”klokt och hållbart” är ganska vaga definitioner och det en tycker är klokt tycker en annan är oklokt, vilket 
varit ett problem i arbetet med nuvarande vision. Bättre att exemplifiera med vad vi menar. Närproducerat är inte 
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Datum Dnr 
2021-04-28 2020-2895 

synonymt med en hållbar produktion om man ser till alla miljöaspekter. Se även nästa förslag till ändring om 
barns livsmiljö. 

Sista stycket: Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och god uppväxt, i en hälsosam 
livsmiljö och i enlighet med barnkonventionen, och att äldre har en trygg och socialt rik 
ålderdom. 

Barn har en extra ställning i svensk lagstiftning och bör lyftas ytterligare i dokumentet. Vad en ”trygg och god 
uppväxt” är bör tydliggöras genom hänvisning till barnkonventionen. Barn är extra känsliga och dess livsmiljö 
behöver också vara fri från skadliga kemikalier, ohälsosamt buller, förorenad luft, osv. 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 

Ingen 
tidshorisont, 
istället revideras 
visionen 
kontinuerligt 
vid behov 

Inga synpunkter. 

Övriga 
synpunkter: 

Förslag: koppla FN:s globala mål; symboler till målområdena. 

Konsekvensbedömning   
Förslaget inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna men behöver bli något tydligare 
och exemplifiera vad vi menar med hållbarhet genom att hänvisa till FN:s globala mål. 

I beredningen har följande bidragit med input: 
Miljöstrategiska avdelningen 
Konsument Borås 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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Datum Dnr 
2021-04-28 2020-2895 

Bilagor   
Remiss med bilagor 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 



 

BORÅS 
VISION 
REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION 

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog. 

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN 

Människor möts i Borås 

Möjligheter och mod att utvecklas 

Ett vardagsnära Borås 

Omsorg om miljön och varandra 



BORÅS VISION

 

 

 

Människor möts i Borås 

I Borås fnns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås fnns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infy-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
klokare och kan uträtta så mycket mer. 

Möjligheter och mod att utvecklas 

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här fnns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfkenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle fnns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut. 

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
fnns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som fnns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida 
generationer. 
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Ett vardagsnära Borås 

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås fnns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befnner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag fnns nära till hands. I 
hela kommunen fnns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet. 

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här fnns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra 

I Borås fnns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida generationer. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor 
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås 
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förfytta sig med kollektivtrafk, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och 
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik 
ålderdom. 



KONTAKT 

Maja Karlsson, projektledare 
E-post: maja.karlsson@boras.se 

Tfn: 073-432 89 52 

mailto:maja.karlsson@boras.se


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

   
   

 
 

  

   
 
  

 
 

   

 
 

 
 

 

 
  

Sida 
1(14) 

Datum 
2021-03-08 

Information till remissupplagan: Borås vision  

Sammanfattning  
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012. 

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan. 

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan. 

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare   
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52  

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

mailto:maja.karlsson@boras.se
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Bakgrund 
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar. 

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser: 
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna 
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 
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Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder 
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 
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Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019. 
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler. 

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi 

• Förtroendevalda 

Uppdrag: 
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts. 

Invånarna: 

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät. 

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender. 

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan. 

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt. 

Barn och ungas perspektiv: 

• Unga kommunutvecklare 

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna. 

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse. 

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället: 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening. 

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen. 

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd: 

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared. 

Pensionärsråd och funktionshinderråd: 

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog. 

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 
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• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog. 

Akademin: 

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås. 

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad: 

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog. 

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer. 
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv. 
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare. 

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är: 

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet? 

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal. 

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson. 

Invånare: 

Barn & unga: 
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Föreningsliv: 

Ortsråden: 
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Näringsliv: 

Medarbetare Borås Stad: 
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Om remissupplagan 
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan. 

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner. 

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad. 

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision: 

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena. 

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier 
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning. 

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg. 



  
 

 
  
  

 
 

 

 

 

  
 

 
    

  
 

 
 

  

  
   

  
  

    
  

  

Datum Sida 
Borås Stad 2021-03-08 12(14) 

Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet. 

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen. 



  
 

 
  
  

 
 

 

 

 
   

 
 

   

 
   

 
 

  
  

  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
   
  

 

  

 

Datum Sida 
Borås Stad 2021-03-08 13(14) 

Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar: Informera, Aktivera och följa upp. 

Följa upp Informera 

Aktivera 

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås. 

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås. 

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås. 

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet. 



  
 

 
  
  

 
 

 

 

 

 

   
 

  

     
  

   

   
 
 

 
   

 

Datum Sida 
Borås Stad 2021-03-08 14(14) 

För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

       
              

 har beviljat s bidr ag  på 55 00  0 kron or ur na  turvårdsfonden  för 
anläggning  av damm på fast   igheten  Kobacka 1: 21. Åtgärdern a är nu ge   nomförda och  
projektet avslu tat.   

 har beviljat s bidr ag på 55 00   00 kron or ur na  turvårdsfonden  för 
anläggning  av damm på fast   igheten  Kobacka 1: 21. Åtgärdern a är nu ge   nomförda och   
projektet avslu tat.  Slutbesiktning  av åtgärdern a ge nomfördes  av Kat rin An dersson, 
Börje  Fritzson och Ann  a Karlsson den 16 ap    ril 20 21.   

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2021-05-05  

Dnr  
2020-1408  

Sammanfattning   

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Godkännande av naturvårdsprojekt och slututbetalni    ng från  
Borås Stads naturvårdsfond    

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 15 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Ärendebeskrivning   

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Dammen blev   något  mindre  än vad   sökande för st pla nerat.  Detta för att    få till   en 
fungerande  dammvall då mar  ken lut ar kraftigt . Ste nar ha r lagt   upp i st  randlinjen och   
växter (v ide och än  gsblommor) kommer att    planteras  och sås i an   slutning till  
dammen. Be redningsgruppen för na  turvårdsfonden  godkänner slu tredovisningen.  

 har uppfyllt   de  åtgärder som an  sökan om bidr  ag avsåg.    

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Jo hansson   
Avdelningschef  

Bilagor  
1.  Fotodokumentation från slu  tbesiktningen,  2021-04-16  

Miljöförvaltningen 

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

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

 
Miljöförvaltningen, ek onomiadministrationen 

Sida 
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Datum Dnr 
2021-05-05 2020-1408 

Beslutet expedieras   till  



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

         
  

 

 
                

         

 

Sida 
1(2) 

Datum Dnr 
2021-04-20 2020-1408 

Foto från slutbesiktning den 16 april 2021 på fastigheten
Kobacka 1:21 

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

Figur 1. Vattennivån begränsas i dagsläget då dammvallen fortfarande behöver torka upp. Vattennivån kommer sedan stiga 
ytterligare ca 1 meter (upp till det röda röret) 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
     

 
            

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2021-04-20 2020-1408 

Figur 2. Stenpartier i dammen 

Figur 3. Vide och ängsväxter kommer att planteras och sås in runt dammen. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

         
              

 

           

          
              

        
            

     
 
 

  

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2021-05-12  

Dnr  
2021-1852  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som inte ingår i budg     et  – tertial 1 2021     

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås godkänna redovisningen av Uppdrag som 
inte ingår i budget – tertial 1 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden har inga uppdrag utanför budget per april 2021. 

Ärendebeskrivning  
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag ska rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i
budget som Kommunfullmäktige fattat. Enligt Kommunstyrelsens rutin redovisas 
dessa två gånger årligen. Miljö- och konsumentnämnden har per april 2021 inga
uppdrag från Kommunfullmäktige utanför budget. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  
 

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Beslutet expedieras   till  
Kommunstyrelsen 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

         
      

         
         

        
      

  

 

    

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2021-05-07  

Dnr  
2021-769  

Kristina Reinholdsson 033-35 31 60 
kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tertialrapport 1 2021    

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 1 2021 med helårsprognos 
och översänder den till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning   
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari – april 2021 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning
med helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem 
Stratsys och följer den kommungemensamma strukturen. 

Kristina Reinholdsson   
Förvaltningscontroller  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilaga   
Rapport Tertial 1 2021 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:kristina.reinholdsson@boras.se


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     
 

   

          
           

     

         
           

          
           

          
         

         
           

          
           

            
    

          
           

       
 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2021-05-11  

Dnr  
2021-577  

Elin Johnsson, 033-35 50 49 
elin.johnsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Stadsrevisionen: Uppfölj ande granskning av    
samhällsplanering och bostadsbyggand  e  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden meddelar härmed att rapporten kring granskning av
samhällsplanering och bostadsbyggande kommit oss till kännedom och väljer att avstå 
från att lämna synpunkter 

Sammanfattning   
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och 
bostadsbyggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp
granskningsresultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av 
hur arbetet inom arbetet ser ut 2020 i Borås Stad. 
Miljö- och konsumentnämnden och förvaltningen deltar fortsatt i utvecklandet av 
arbetet med fysisk planering. Gemensamma ramar för arbetet behövs. 

Ärendebeskrivning   
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och
bostadsbyggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp 
granskningsresultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av
hur arbetet inom arbetet ser ut 2020 i Borås Stad. 

Kommunicering   
Intervju har skett med anställd på Miljöförvaltningen 2020-12-09 som en del av
underlaget till denna rapport. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Miljöförvaltningen deltar i arbetet som ansvariga nämnder initierar och bevakar 
frågorna utifrån miljölagstiftning och interna och nationella styrdokument. Vi deltar i 
alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Från översiktsplanering till 
bygglovsansökan. 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:elin.johnsson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

          
          

          
       

 
          

         
           

           
          
         

        
 

         
            

       
          

 
          

         
 

            
              

          
           

 
            

       
            

 
          
          

           
       

               
          

            
              

          
 

  
 

  
  

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2021-05-11 2021-577 

Miljöförvaltningen tillhandahåller också delvis, och ger underlag inför framtagande av,
planunderlag. Vi deltar också med expertkompetens vid upphandling av utredningar 
och internutbildar kollegor på andra förvaltningar och bolag exempelvis inom
naturvårdsområdet och lagstiftning kopplad till detta. 

Under 2021 deltar miljöstrategiska avdelningen med en representant i ett 
förvaltningsövergripande arbete med aktualisering av en gemensam kartläggning av
samhällsbyggnadsprocessen. Vi har under 2020 också aktualiserat flera av våra egna 
rutiner och checklistor kring arbetet med fysisk planering och bygglovsgranskning.
En kompetenshöjning skedde internt inom luftkvalitetsbedömning i samband med att 
en ny kartläggning levererades av luftkvaliteten, gemensamma rutiner uppdaterades
och att en luftansvarig utseddes. Klimatanpassningssamordnare har tillsatts. 

Flera representanter från miljöstrategiska avdelningen och miljötillsyn har intervjuats 
av en extern konsult inom ramen för utredningsarbetet om budgetuppdraget att se
över samhällsbyggnadsprocessen. Det som fungerar bra respektive 
förbättringspotential lyftes vid intervjuerna. Resultatet förväntas vara klart i juni. 

Utöver detta har vi gemensamma planerings, och utvärderingsmöten tillsammans med
planavdelningen men också interna inom vår egen organisation. 

Inom kommunikationsarbetet så sker i juni en projektstudio, vid två tillfällen, inför 
framtagandet av en webbplattform där invånarna samlat och lätt ska kunna ta till sig
och hitta information som rör samhällsbyggnad. Deltagare från förvaltning fungerar 
som processledare, men vi deltar också med kommunikatör och utredare. 

Inom ramen för miljömålsrevideringen –som nyligen påbörjats- ses flera av de lokala
miljömål som samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och konsumentnämnden 
gemensamt ansvarar för över; och möjlighet till komplettering av styrdokumentet ges. 

Miljö- och konsumentnämnden och förvaltningen deltar fortsatt i utvecklandet av
arbetet med fysisk planering. Gemensamma ramar för arbetet behövs. 

Konsekvensbedömning   
Ur de tre hållbarhetsdimensionerna, den sociala, ekologiska och ekonomiska, är en
rättssäker, demokratisk, dynamisk och resurseffektiv samhällsbyggnadsprocess av 
största vikt. Arbetet kräver att inga detaljer glöms bort samtidigt som vi också ska ett
helikopterperspektiv. Slutmålet är en hälsosam livsmiljö för våra invånare där 
bostäder, arbetsplatser och service, som skolor och affärer, samsas med natur och
kultur på ett sådant sätt att såväl dagens boråsares behov tillgodoses utan att äventyra 
möjligheten att framtidens boråsare att tillfredsställa sina behov. 

Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn 
Förvaltningschef Avdelningschef/Elin Johnsson 
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Datum Dnr 
2021-05-11 2021-577 

Bilagor   
Rapport
Missiv 

Beslutet expedieras   till   
Stadsrevisionen 



      

      

   

   
  

  
Missiv 

2021-02-15 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 
Tekniska nämnden 

UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV  SAMHÄLLSPLANERING 
OCH BOSTADSBYGGANDE I BORÅS STAD 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års 
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad. 

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nypro-
ducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostadssitu-
ationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen än 
tillskottet av bostäder. 

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande doku-
ment, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa 
delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafk- och parkeringsfrågor. 
Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveck-
ling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedöm-
ning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. 

I granskningen framkommer att Borås under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill 
bygga bostäder. Detta tillsammans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås under-
stryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att 
skapa förutsättningar för bostadsproduktion. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport. 

Missiv med bilagd rapport tillställs berörda nämnder och Kommunstyrelsen. Svar med planerade 
åtgärder emotses senast 2021-05-28. 

Bill Johansson 
Ordförande första revisorsgruppen 

Borås Stads Revisionskontor 

Postadress Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se 033-35 71 56 

mailto:revisionskontoret@boras.se


Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall 2021-04-08 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00363 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2021-04-14 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2021-00095 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2021-04-14 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00442 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2021-04-16 Anmälan om upphörande av servering 38-2021-00098 
Godkännande av lokal för catering 2021-04-22 Anmälan om lokal vid catering till slutet sällsk 22-2021-00100 
Stadigv tillst allmänheten, delv bifall m villkor 2021-04-28 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2021-00044 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2021-04-29 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2021-00110 
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall m villkor 2021-04-29 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2021-00033 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Återkallelse 7 kap. 10 § p. 1 2021-04-14 12-2021-00031 Övrigt, Återkallelse av tobakstillstånd  
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-04-16 01-2019-00057 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-04-16 01-2019-00063 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-04-19 01-2019-00050 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Avslag ansökan tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-04-20 01-2019-00113 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Avslag ansökan tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-04-20  01-2019-00114 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Avslag ansökan tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-04-20 01-2019-00112 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 



Ärendenr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik Datum Deleg.nr 
Administrativt ärende - Ändring av anmälan om 

2021-1692 Stormen 60 installation av oljeavskiljare 2021-04-23 2021-475 
Administrativt ärende - Ändring av anmälan om 

2021-1692 Stormen 60 installation av oljeavskiljare 2021-04-23 2021-476
 Rydboholm 1:404, 

2021-1437 Miljöfarlig verksamhet Anmälan - Avanmälan av Miljöfarlig verksamhet 2021-04-08 2021-412 
2021-1271 Sandhults-Rydet 1:254, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-06 2021-391 
2021-1328 Fristads-sibbarp 1:17, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-07 2021-404 
2021-1329 Lövås 1:15, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-07 2021-405 
2021-1343 Domherren 5, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-08 2021-410 
2021-1316 Öd 1:44, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-09 2021-414 
2021-1406 Askanäs 1:12, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-12 2021-429 
2021-1404 Sandared 1:140, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-12 2021-430 
2021-712 Bosnäs 3:31, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-13 2021-434 
2021-1418 Skälvarås 2:26, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-14 2021-439 
2021-1625 Stensered 2:2, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-29 2021-503 
2021-1702 Lergered 1:43, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-04-29 2021-504 
2021-1502 Dalshestre 3:1, Värmepump Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2021-04-19 2021-447 

Anmälan av kemisk bekämpning - Anmälan om 
2021-996 kemisk bekämpning av Jätteloka år 2021 2021-04-21 2021-466 

 Haglet 5, Miljöfarlig  Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan för 
2020-2047 verksamhet skadereparationsverkstad 2021-04-23 2021-477 

, Haglet 5, Miljöfarlig  Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan för 
2020-2047 verksamhet skadereparationsverkstad 2021-04-26 2021-481 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Installation av 
, Regnbågen 1,  containerstation för tankning av tunga fordon med  

2020-3329 Miljöfarlig verksamhet ED 95 2021-04-09 2021-422 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Installation av 

, Regnbågen 1,  containerstation för tankning av tunga fordon med  
2020-3329 Miljöfarlig verksamhet ED 95 2021-04-09 2021-423 

https://Deleg.nr


 Samariten 4,  Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende  
2021-782 Miljöfarlig verksamhet ändring - Laboratorieverksamhet 2021-04-16 2021-443 
2021-1501 Målsryd 1:125 Anmälan av skrotning av cistern 2021-04-12 2021-426 
2021-1042 Byttorpshörn 1 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 2021-04-29 2021-505 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - 
Anmälan om efterbehandling av förorenat område  

2020-814 Eken 15 eller grävning i förorenad mark 2021-04-20 2021-465 
, Skrapered  Ansökan om dispens - Extra/förlängda körtider 

2021-291 1:90, Miljöfarlig verksamhet 2021. 2021-04-09 2021-420 
Ansökan om längre tömningsintervall för 

2021-1487 Toarps-Taryd 1:37, Enskilt avlopp slamavskiljare  2021-04-09 2021-419 
2021-977 Sandhults-Sjögården 2:5 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-04-01 2021-389 
2021-833 Torpa-sjöbo 2:65 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-04-08 2021-408 
2021-1051 Vemmenhult 5:1 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-04-12 2021-427 

Ansökan om tillstånd att sprida kemiska 
, Miljöfarlig  bekämpningsmedel - Förlängning av ansökan om  

2020-3660 verksamhet spridning av kemiska bekämpningsmedel 2021-04-09 2021-418 
Ansökan om tillstånd enligt  
vattenskyddsföreskrifter - Ansökan om tillstånd  

2021-315 Örlanda 9:1 inom Öresjö vattenskyddsområde jordbruk. 2021-04-16 2021-445 
Ansökan om tillstånd enligt  
vattenskyddsföreskrifter - Ansökan om tillstånd  

2021-38 Påtorp 1:1 inom Öresjö vattenskyddsområde jordbruk. 2021-04-22 2021-472 
Ansökan om tillstånd enligt  
vattenskyddsföreskrifter - Ansökan om tillstånd  

2021-193 Kråkarp 3:1 inom Öresjö vattenskyddsområde jordbruk. 2021-04-22 2021-473 
Ansökan om tillstånd enligt  
vattenskyddsföreskrifter - Ansökan om tillstånd  

2020-3989 Annestorp 1:3 inom Öresjö vattenskyddsområde jordbruk. 2021-04-26 2021-479 
Ansökan om tillstånd enligt  
vattenskyddsföreskrifter - Ansökan om tillstånd  

2020-3989 Annestorp 1:3 inom Öresjö vattenskyddsområde jordbruk. 2021-04-26 2021-480 



Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2020-3855 Halla 1:71, Enskilt avlopp BDT + torrtoalett 2021-04-19 2021-449 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2020-3855 Halla 1:71, Enskilt avlopp BDT + torrtoalett 2021-04-20 2021-454 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2021-949 Kinnarumma 2:3, Enskilt avlopp WC 2021-04-19 2021-448 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2020-3405 Mjöshult 1:126, Enskilt avlopp WC 2021-04-20 2021-456 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2021-247 Bosnäs 3:39, Enskilt avlopp WC 2021-04-20 2021-457 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2021-88 Osdal 2:50, Enskilt avlopp WC 2021-04-28 2021-499 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2021-1069 Malryd 1:8 WC. 2021-04-08 2021-409 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan  
2021-1068 Tämta-hestra 1:19 WC. 2021-04-13 2021-436 
2021-534 , Karon 1, Livsmedelsanläggning Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - Corona 2021 2021-04-09 2021-421

 Haglet 5, Miljöfarlig  Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Beslut om  
2021-1715 verksamhet inklassning 2021-04-26 2021-482

 Sexdalern 5,  Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Beslut om  
2021-1562 Miljöfarlig verksamhet upphävande av årsavgift 2021-04-13 2021-437 

Information om nedgrävningsplats för häst - 
2021-1345 Tå 1:25 Anmälan av nedgrävningsplats för häst 2021-04-07 2021-406 

, Juno 10,  
2021-1417 Livsmedelsanläggning Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-04-19 2021-446

 Sandgärdet 14,  
2021-1203 Livsmedelsanläggning Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-04-22 2021-474 

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål 
2014-812 Asken 6 På Oväsen Från Svanar I Ramnasjön 2021-04-20 2021-455 

Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och  
2020-2004 Arkturus 1 störande ljud från tvättstugan. 2021-04-01 2021-388 



Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och  
2020-2004 Arkturus 1 störande ljud från tvättstugan. 2021-04-21 2021-467

 , Rydboholm 1:445,  
2021-965 Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-04-06 2021-394 
2021-1060 Adinestetics, Höken 2,  Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-04-09 2021-416 
2021-1514  Luna 7, Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-04-26 2021-478 

, Långan 11,  
2021-1645 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-19 2021-453

 , Spinnaren 13,  
2021-1650 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-20 2021-459 

 
2021-1602 Gulmåran 7, Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-20 2021-462

 , Esstorp 1:3,  
2021-1665 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-21 2021-469 
2021-1643  Tomta 1:3, Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-21 2021-471 

, Sandgärdet 14,  
2021-1728 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-26 2021-485

 , Skräddaren 3,  
2021-1729 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-26 2021-487

 , Kråkered 2:11,  
2021-1701 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-27 2021-490 

, Hässlehus 9,  
2021-1716 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-27 2021-492

 Backabo 2:158,  
2021-1721 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-27 2021-494 
2021-1722  Lundby 1:7, Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-27 2021-496

 , Räveskalla 1:86,  
2021-1724 Livsmedelsanläggning Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-04-27 2021-498 

, Pantängen 16,  Klassning av anläggning/verksamhet - L - 
2021-1169 Miljöfarlig verksamhet Omklassning 2021-04-08 2021-413

 Samariten 4,  Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - 
2021-384 Miljöfarlig verksamhet Förbrukning av organiska lösningsmedel 2021-04-16 2021-444 



2019-3245 Sundholmen 2:29 Konverterad - Avlopp, Tillsyn Klagomål 2021-04-13 2021-438
 Spindeln 11, Spindeln 11,  

2020-3520 Köldmedieanläggning Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2021-04-09 2021-415
 Spindeln 11, Spindeln 11,  

2020-3520 Köldmedieanläggning Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2021-04-15 2021-441
 Ålleberg 1,  

2020-3185 Köldmedieanläggning Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-04-06 2021-398
 Vindspelet 1, Vindspelet 1,  

2020-3546 Köldmedieanläggning Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-04-07 2021-401
 Provaren 1, Provaren 1,  

2020-3559 Köldmedieanläggning Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-04-13 2021-433
 Provaren 1, Provaren 1,  

2020-3559 Köldmedieanläggning Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-04-15 2021-440 
 , Skruven 3,  

2020-3446 Livsmedelsanläggning Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-04-06 2021-396 
 , Skruven 3,  

2021-791 Livsmedelsanläggning Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-04-07 2021-403
 Ryda 4:1,  

2020-2439 Livsmedelsanläggning Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-04-26 2021-483 
Rydboholm 1:451, Miljöfarlig  Planerad tillsyn - Miljöskydd - Nytt föreläggande om  

2020-3795 verksamhet skyddsåtgärder 2021-04-06 2021-393 
, Trappen 9, Miljöfarlig  Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad  

2020-3979 verksamhet fordonstillsyn 2021-04-06 2021-395 
Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Anmälan Om  
Efterbehandling Av Förorenat Område Eller 

2019-851 Eken 15 Grävning I Förorenad Mark 2021-04-20 2021-464 
Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Anmälan Om  
Efterbehandling Av Förorenat Område Eller 

2019-851 Eken 15 Grävning I Förorenad Mark 2021-04-21 2021-470 
Registrering av livsmedelsanläggning - 

2021-953 Tomta 1:3, Livsmedelsanläggning Dricksvattenanläggning 2021-04-19 2021-451 



, Långan 11,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2020-3019 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-19 2021-452

 , Spinnaren 13,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2020-3271 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-20 2021-458 

, Lotsen 3,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2020-3392 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-20 2021-460 

 Registrering av livsmedelsanläggning - 
2021-112 Gulmåran 7, Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-20 2021-461 

, Hedagården 1:73,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2020-3397 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-20 2021-463

 , Esstorp 1:3,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2020-3479 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-21 2021-468

 , Sandgärdet 14,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2021-297 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-26 2021-484

 Skräddaren 3,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2021-317 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-26 2021-486

 , Kråkered 2:11,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2020-3620 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-27 2021-489 

, Hässlehus 9,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2021-226 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-27 2021-491 

Registrering av livsmedelsanläggning - 
2021-7 , Lundby 1:7, Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-27 2021-495

 , Räveskalla 1:86,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2021-29 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning 2021-04-27 2021-497

 Backabo 2:158,  Registrering av livsmedelsanläggning - 
2020-3972 Livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning - LSS-boende 2021-04-27 2021-493 

Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd till 
2021-1112 Kyllared 1:101 slutet sällskap. 2021-04-01 2021-390 
2021-1365 Trandö 2 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd. 2021-04-12 2021-428 

Remiss bygglov - Bygglov - För tillbyggnad av  
2021-1168 Bogryd 1:23 enbostadshus. 2021-04-12 2021-431 



Remiss bygglov - Bygglov - Miljöinventering inför 
2021-556 Hulta 4:38 rivning samt rivningsplan. 2021-04-09 2021-417 
2021-1058 Menuetten 6 Remiss bygglov - Bygglov av tillbyggnad. 2021-04-06 2021-399 

Remiss bygglov - Förhandsbesked - Förhandsbesked  
för nybyggnad av enbostadshus samt  

2021-1097 Gränd 3:1 komplementbyggnad. 2021-04-19 2021-450 
Remiss bygglov - Marklov - Marklov för Trädfällning  

2021-1466 Björken 10 (5 träd). 2021-04-12 2021-432 
2021-1401 Asklanda 2:120 Remiss bygglov - Marklov - Nedtagning av ekar. 2021-04-07 2021-407 

Remiss bygglov - Marklov - Schaktning/fyllning  
2021-1468 Torpa-sjöbo 2:24 marknivå/terrassering. 2021-04-28 2021-500 

Remiss bygglov - Miljöinventering inför renovering  
2021-973 Hultahus 5 av Hulta Fritidsgård. 2021-04-12 2021-425 

Remiss bygglov - Ändrad användning av  
2021-1144 Storängen 1 specialbostäder från HVB till LSS. 2021-04-06 2021-397 

Remiss planärenden - Underrättelse om granskning  
2021-1300 Morfeus 5 för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera. 2021-04-27 2021-488 

Remiss vattenverksamhet - Byte av kulvert samt 
2021-962 Räveskalla 1:673 ledningsdragning. 2021-04-29 2021-502 

Remiss vattenverksamhet - Ledningsdragning i 
2021-1372 Arnäsholm S: 1 Frisjön. 2021-04-12 2021-424 

Remiss vattenverksamhet - Nedläggning av  
2021-1131 Arnäsholm S: 1 elledning i Frisjön. 2021-04-08 2021-411 

Samrådsärende - Inbjudan till samråd för detaljplan  
2021-784 Solhem 1 för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera. 2021-04-06 2021-392 

Samrådsärende - Inbjudan till samråd för ändring av  
2021-786 Makrillen 11 detaljplan för Centrum, Makrillen 11. 2021-04-07 2021-402 



Miljö- och 
konsument-

nämnden 

Stadsrevisionen• Borås 

Revisionsredogörelse 20
20



2 

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

 

 

     
   

    

  

Första revisorsgruppen 

Kommunfullmäktige 
Borås Stad 

Revisionsberättelse för Miljö- och konsumentnämnden 
år 2020 

Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberät-
telsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen. 

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Miljö-och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

BORÅS 2021-04-19 

Bill Johansson Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande Vice ordförande 

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Revisionsredogörelse 
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året. 

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifka bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifera måluppfyllelse. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 
Nämnden redovisar ett underskott på 4 993 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges 
budget. Nämndens buffert på 274 tkr har använts till att förbättra resultatet enligt årsredovisning-
en. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Stadsrevisionen 
noterar att underskottet beror till stor del på att Kommunfullmäktige har beslutat att inte ta ut en 
årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna. 

Verksamhetens budgetram 
• Underskottet beror till stor del på Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig till-

synsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Detta har medfört 
uteblivna intäkter på totalt 5 100 tkr. 

• Underskottet kan också härledas till kostnader som avser trängseltillsyn. Medarbetarna 
inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på trängseltill-
syn istället planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter för Miljötillsyn. 
Miljötillsyn visar ett underskott om 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott på 3 200 
tkr gällande personalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt 
bemannad under året samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först 
under 2021. 

Nämnden framhåller att det fnns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av 
kommunövergripande karaktär eller som avser beviljade medel ur olika centrala avsättningar. 
Nämnden begär att få 2020 års bokslut kompenserade avseende 5 100 tkr för uteblivna intäkter 
för tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Nämnden begär även 
att under 2021 få disponera tilldelad byggbonus motsvarande 1 060 tkr samt återstående del av 
klimatkompensationsfonden motsvarade 1 015 tkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden 
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

1 1 1 0 – av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer 
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet om 5,5 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 5,8 %. 
Indikatorn har förbättrats lite jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ligger på unge-
fär samma nivå som tidigare år. Det är svårt att dra några slutsatser då verksamheten och 
arbetsmiljön har påverkats i hög grad av pågående pandemi och de förändringar som 
detta har inneburit. Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat arbete med arbetsmiljö-
frågor i fokus, men det tar tid innan sådana satsningar ger tydligt utslag i statistiken. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet om 0,5 årsarbeten uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 
1 årsarbeten. Indikatorn har försämrats med 0,5 årsarbeten jämfört med föregående års 
utfall. Miljöförvaltningen använder timanställningar vid ordinarie tillsyn och under pan-
demin för delar av trängseltillsynen på kvällar och nätter, annars endast i undantagsfall. 

Nämndens indikatorer med målvärden 
Nämnden har antagit tre egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- 
och ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående: 

0 0 0 3 – av 3 indikatorer 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut och 
samtliga uppdrag är genomförda. 

0 0 2 0 – av 2 uppdrag 

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett ett uppdrag till förvaltningen, uppdraget är inte genomfört. 

0 1 0 0 – av 1 nämndens uppdrag 

Konsekvenser av coronaviruset 
Miljö- och konsumentnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden haft 
ökade kostnader som motsvarar 1 024 tkr. 

Under året beslutade regeringen om nya lagar och två nya tillsynsområden för nämnden, 
trängseltillsyn och tillsyn av stängningstider för verksamhetsutövare med tillstånd att servera 
alkohol. Personal från nämndens olika myndighetsområden har samverkat för att kunna ge-
nomföra trängseltillsyn på Stadens restauranger och uteserveringar, istället för att genomföra 
ordinarie tillsyn. 

Specifka bevakningsområden 
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden. 

Personalomsättning 
Nämndens personalomsättning 2020 uppgår till 5,8 %. Personalomsättningen har minskat 
jämfört med tidigare år. 2019 var personalomsättningen 11,0 %, 2018 16,0 % och 2017 12,2 %. 
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Budgetförutsättningar 
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv 
arbetsgivare begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med 3 140 tkr 
utöver tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2020 om förstärkt kommun-
bidrag med 1 000 tkr avseende nya uppdrag med förorenade områden och klimatanpassning. 
Då nämnden inte fått begärd kompensation innebar det att nämnden måste prioritera bort 
verksamheter som fullmäktige ålagt nämnden såväl som vissa myndighetsuppdrag. Nämnden 
har under året tillsatt ytterligare en chef på Miljötillsyn då denna avdelning har delats upp i två 
olika avdelningar samt en extra miljöinspektör för förorenade områden. 

Miljömål 
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 beslutat om miljömål som gäller 2018-2021 för 
samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Miljörapport 2020 är en sammanställ-
ning av förvaltningarnas, bolagens och nämndernas rapporter av hur det gått under år 2020 med 
Borås Stads gemensamma miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen 
av rapporteringen. Enligt rapporten bedöms åtta mål som ej uppnådda med nuvarande insatser 
för att uppnås 2021, varav sju mål är arbetet påbörjat men ytterligare insatser krävs för att uppnå 
målen till 2021 och ett mål med ingen eller otillräcklig utveckling där målet bedöms inte kunna 
uppnås till 2021. 

Borås Stads miljömål 2020 redovisas enligt nedanstående. 

1 7 9 av 17 miljömål 

Miljötillsyn 
Under året tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden som då fck prioritera trängseltillsyn. 
Miljötillsyn har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och livsmedelskontroll för att genom-
föra trängseltillsyn på restauranger och uteserveringar samt att genomföra myndighetssamverkan 
inom trängseltillsyn, tillsyn på alkohol samt rökfria miljöer. Stor andel tid har fått ägnas åt 
omvärldsbevakning och många coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet. Det 
har också varit en hel del oklarheter i tillsynens utförande från överordnande tillsynsvägledande 
myndigheter, vilket försvårat genomförandet. Tillsyn på äldre-, grupp- och vissa omsorgsboenden 
fck också prioriteras för att inventera situationen för riskgruppen äldre. På grund av covid-19 har 
därmed de planerade ordinarie tillsynsbesöken fått senareläggas eller ställas in. 

Fördjupade granskningar 
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattning av den fördjupade granskningen. 

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyg-
gande i Borås Stad. Resultat av granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen 
för Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. 

Intern kontroll 
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 
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Nämnden har under året antagit reviderade regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys som identiferade 31 risker. En risk bedömdes till risknivå 
16 och har direkt åtgärd beskrivet för att hantera risken. Åtgärder har följts upp under året i 
Tertialrapporterna 1 och 2.  Planen för intern kontroll omfattade 19 kontrollmoment. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 11 februari 2021. Ett kontrollmoment har 
på grund av covid-19 inte kunnat genomföras fullt ut enligt plan. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Presidiemöte 
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Miljö- och konsumentnämnden, förtroen-
devalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning 
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifka mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden. 

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Miljö- och konsumentnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå ett av målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. De två uppdragen från Kommunfullmäktige har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 4993 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredo-
visningen. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. 
Stadsrevisionen noterar att underskottet beror på att Kommunfullmäktige har beslutat att inte 
ta ut en årligtillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol.  

Nämnden har under året antagit reviderade regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys. I riskanalysen har det identiferats och värderats risker avseende 
verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kon-
troller utom ett kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört ett kontrollmoment på planerat 
sätt med hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämndens 
uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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