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Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra Götalands län
Sammanfattning
Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under vintern 2018. En liknande enkät gjordes för fem år sedan, år 2013. Syftet med enkäten
har varit att följa upp tillsynsarbetet i länet de senaste fem åren, jämföra med 2013
års enkät och för att kunna anpassa den fortsatta tillsynsvägledningen.
Uppföljningen visar i huvudsak på att strandskyddstillsynen i länet har ökat i antal
ärenden per år, men att förebyggande och egeninitierad tillsyn har minskat. Under
en femårsperiod har 244 ärenden beslutats, varav 115 förelägganden om rättelse
samt 62 åtalsanmälningar gjorts. Det är en markant ökning sedan 2013 och per år
har antal beslutade ärenden ökat med 31%, förelägganden med 123% samt
åtalsanmälningar med 133% från föregående enkät 2013. Förebyggande tillsyn har
gått tillbaka med – 9 % och den egeninitierade tillsynen har minskat med – 39%.
53% av kommunerna har de lagstadgade planeringsunderla-gen för tillsyn, en
ökning med + 59% sedan 2013. Sammantaget kan vi konstatera att 14 kommuner
utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn, mer än en
fördubbling sedan 2013.
Länsstyrelsens uppfattning är att det beslutas i fler ärenden och sker i viss mån mer
tillsyn efter 2013, men att det utförs mindre än vad som motsvarar behovet med anledning av resultaten för förebyggande och egeninitierad tillsyn.
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Inledning
Länsstyrelsen har en vägledande roll för den strandskyddstillsyn som bedrivs i
kommunerna. I den vägledande rollen ingår bland annat att följa upp hur tillsynen
bedrivs på de operativa tillsynsmyndigheterna (1 kap. 3 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)). Enligt samma förordning 1 kap. 14 §, ska en operativ tillsynsmyndighet
på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver
för sin tillsynsvägledning. Länsstyrelsen har under oktober-november 2018 begärt
in uppgifter från samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län för att kunna följa
hur tillsynen utvecklats de senaste fem åren då liknande enkät skickades ut 2013.
Den 1 juli 2009 övergick ansvaret för strandskyddstillsynen till kommunerna förutom i de områden där annat statligt inrättat naturskydd råder. Sedan 2009 har Länsstyrelsen arbetat aktivt med tillsynsvägledning, bl.a. genom utbildningstillfällen
och kontinuerlig vägledning via e-post och telefon. Det finns även ett samlat
material om strandskydd att ta del av på Länsstyrelsens hemsida (Strandskydd på
Länsstyrelsen hemsida1).
Länsstyrelsen vill med denna uppföljning ta reda på om kommunerna har en tillräcklig strandskyddstillsyn. Vi vill också jämföra med resultatet av motsvarande
enkät 2013. De parametrar som vi särskilt vill undersöka är hur många ärenden
som beslutats och om det finns en egeninitierad och förebyggande tillsyn. Vi vill
även veta hur många kommuner som har behovsutredning och tillsynsplan som är
ett lagkrav enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 6 och 8 §§.
Länsstyrelsen anser att följande kriterier bör vara uppfyllda för att man ska kunna
tala om ”tillräcklig tillsyn”. Det fjärde kriteriet är definierat utifrån det faktiska utfallet hos kommunerna. Det är en lågt satt ribba.
1. Det finns aktuell behovsutredning och tillsynsplan
2. Det finns förebyggande tillsyn, t ex information på kommunens hemsida
3. Det finns egeninitierad tillsyn, t ex kampanj eller enskilda egna initiativ
4. Minst fyra tillsynsbeslut per treårsperiod
5. Det finns en kontakt på kommunen för allmänhet och journalister
Man kan illustrera kriterierna genom att bocka av minst en åtgärd i rutorna som beskriver tillsynens delar plus att behovsutredning och tillsynsplan tagits fram, se figur 1. Dessa parametrar ingår i Länsstyrelsen definition på ”tillräcklig tillsyn”
(good enough).
Uppföljningen kommer att ligga till grund för det fortsatta vägledningsarbetet, men
kommer också att rapporteras till Naturvårdsverket.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/tillstand-och-dispenser-i-skyddad-natur/strandskyddsdispens.html
1
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Figur 1: Tillsynens systematik och samband med TP och BU.

Metod
Länsstyrelsen skickade ut en enkät till samtliga länets kommuner i oktober 2018
med sista svarsdatum den 3 december 2018. Enkäten omfattade kvantitativa frågor
om ärendestatistik för åren 2013–2017 och kvalitativa frågor om vilken typ av planerad och egeninitierad tillsyn som bedrivs. Frågor har ställts om timtaxa, om det
finns samarbete med andra kommuner, organisatoriska och administrativa uppgifter, om kommunen identifierat hinder för tillsynen samt även en öppen fråga om
det finns specifika önskemål på Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Se bilaga 1 för
enkäten i sin helhet.
Resultaten har inte statistiskt analyserats utan är en tolkning och bedömning utifrån
diagram och skillnader i andelar jämfört mellan perioderna 2010–2012 och 2013–
2017.

Resultat
40 kommuner eller kommunorganisationer har svarat på enkäten, tre kommuner
har inte inkommit med svar vilket ger en svarsfrekvens på 93 %. Det är 49 kommuner i Västra Götalands län, men några kommuner har sammanslagna kommunnämnder.
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Tillsynsplan och behovsutredning
24 av de svarande kommunerna/kommunorganisationerna har en aktuell tillsynsplan (TP), 22 svarande har en aktuell behovsutredning (BU) samt 21 kommuner
har både behovsutredning och tillsynsplan (60%, 55% respektive 53%). 11 kommuner (28%) har varken TP eller BU, se tabell 1.
När 2013 års resultat jämförs med 2018 syns en ökning i andelen kommuner som
har TP, BU eller både och (+ 46%, + 15 % respektive + 59 % ökning). Det är en
minskning av kommuner som inte har varken TP eller BU med - 35%, se tabell 1
samt figur 2.

Resultat TP och BU
för 2018 och 2013

Antal kommuner

Andel av alla
kommuner

Antal byggnämnder

Antal miljönämnder eller
miljö- och byggnämnder

2013

2018

2013

2018

2013

2018

2013

2018

Tillsynsplan

19

24

41 %

60%

0

1

19

22

Behovsutredning

22

22

48 %

55%

0

0

22

22

Tillsynsplan o behovsutredning

15

21

33 %

53%

0

0

15

21

Inget

20

11

43 %

28%

8

5

12

6

Tabell 1: Antal och andel kommuner som har TP och/eller BU för 2013 och 2018. Antal
byggnämnder och miljönämnder eller bygg- och miljönämnder som har TP och/eller BU.

Figur 2: Andelen i procent (%) för kommuner som har TP och/eller BU för 2013 och 2018
års enkät.
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Organisation
För 33 av de svarande kommunerna/kommunorganisationerna ligger ansvaret för
strandskyddstillsynen på miljönämnd och/eller på en sammanslagen bygg- och miljönämnd (kallas också ibland för till exempel samhällsbyggnadsnämnd, tekniska
kontoret eller stadskontoret) (83%). För fem av kommunerna ligger ansvaret på
byggnadsnämnden, två stycken svarande har annan nämnd och en kommun lämnade fältet tomt (13%, 3% respektive 3%).
Ärenden
Länsstyrelsen har begärt in uppgifter om hur många ärenden som kommunerna har
beslutat i under femårsperioden mellan åren 2013–2017. Besluten kan vara både
avskrivna tillsynsärenden och förelägganden om rättelser. Sammanlagt har kommunerna/kommunorganisationerna fattat beslut i 244 ärenden under femårsperioden, det är 49 ärenden per år och en ökning med 31% från treårsperioden 2010–
2012, se figur 3 och 4.
Ärenden
från 2013
och 2018
års enkätsvar
0 ärenden
beslutade
1–3 ärenden
4 eller fler
Förelägganden
Åtalsanmälningar

Antal kommuner

Andel av kommuner

Antal kust/storsjökommuner

Antal inlandskommuner

20102012

2013–
2017

2010–
2012

2013–
2017

20102012

20132017

2010–
2012

2013–
2017

21

14

46%

35%

6

2

15

12

14

12

30%

30%

6

8

8

4

11

14

24%

35%

8

7

3

7

14

21

30%

53%

7

11

7

10

14

17

30%

43%

7

10

7

7

Tabell 2: Antal och andel kommuner som har beslutat i noll, 1–3 eller fyra eller fler
ärenden samt antal förelägganden från enkäten 2013 samt 2018. Antal kust/storsjökustkommuner och inlandskommuner som har beslutat i noll, 1–3 eller fyra eller fler
ärenden samt antal förelägganden.

14 av 40 svarande kommuner/kommunorganisationer, varav två kust/storsjökommuner och 12 inlandskommuner, uppger att de inte fattat något beslut under
femårsperioden (35%). 12 kommuner varav åtta kust/storsjökommuner och fyra inlandskommuner uppger att 1–3 beslut fattats inom femårsperioden (30%). 14 kommuner varav sju kust/storsjökommuner och sju inlandskommuner uppger att de tagit fyra eller fler beslut under femårsperioden (35%). Att notera är att kategorin
med fyra eller fler beslut sträcker sig från fyra upp till och med 83 beslut under
femårsperioden. 21 kommuner varav 11 kust/storsjökommuner och 10 inlandskommuner, uppger att de beslutat om förelägganden under femårsperioden (53%). Åtalsanmälningar till polisen har skett i 17 kommuner varav 10 kust/storsjökommuner
och sju inlandskommuner (43%), se tabell 2 och figur 3.
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Det har skett en minskning av antal kommuner/kommunorganisationer som inte har
något beslutat ärende sedan enkäten 2013 med - 24%. Ingen skillnad mellan enkäterna för 1–3 ärenden (0 %) och en ökning för kommuner som har beslutat i fyra eller fler ärenden (+ 46%). Både antal kommuner som beslutat om föreläggande eller
gjort åtalsanmälning har ökat med + 75% respektive + 42%, se figur 4 och 5.

Figur 3: Antal ärenden, förelägganden samt anmälningar för åren 2013–2017.
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Figur 4: Antal ärenden per år jämfört mellan treårsperioden 2010–2012 (2013 års enkät)
och femårsperioden 2013–2017 (2018 års enkät).

Figur 5: Andel kommuner som beslutat i noll ärenden, 1–3 ärenden, fyra eller fler, förelägganden samt åtalsanmälningar jämfört mellan treårsperioden 2010–2012
(2013 års enkät) och femårsperioden 2013–2017 (2018 års enkät).

Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn bedrivs i någon form i 31 kommuner/kommunorganisationer
av 40 svarande (78%). 26 kommuner uppger att de har information på hemsidan
(65%), 13 har annan form av förebyggande tillsyn (till exempel informationsträffar
med mäklare, broschyrer och kampanjer) och ibland tillsammans med hemsideinformation (33%). 10 kommuner har lämnat tomt svar (25%), se tabell 3.
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Det har skett en minskning av den förbyggnaden tillsynen mellan enkäterna 2013
och 2018 med – 9%. Antal kommuner/kommunorganisationer som angett hemsida
som förebyggande har minskat med – 14%. Men för kategorin övrigt så har det
däremot ökat med + 25%. För 2018 års enkät har tomma eller nej svar redovisats
av 10 kommuner (25%), se tabell 3 och figur 6.

Förebyggande
tillsyn
för 2013 och
2018 års enkätsvar

Förebyggande tillsyn
Hemsida
Övrigt (ibland
inkl. hemsida)
Ingen

Antal kommuner

Andel av kommuner

Antal kust/storsjökommuner

Antal inlandskommuner

2010–
2012

2013
–
2017

2010–
2012

2013–
2017

20102012

20132017

2010
–
2012

2013
–
2017

39

31

85%

78%

18

15

21

16

35

26

76%

65%

17

14

18

12

12

13

26%

33%

6

7

6

3

10

25%

2

Tabell 3: Antal och andel kommuner för treårsperioden 2010–2012 (2013 års
enkät) och femårsperioden 2013–2017 (2018 års enkät) som har någon form av
förebyggande tillsyn.
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8


Figur 6: Andel kommuner jämfört mellan 2013 och 2018 års enkät gällande
förebyggande tillsyn.

Egeninitierad tillsyn
14 av 40 svarande kommuner/kommunorganisationer uppger att de åtminstone i
någon mån planerar eller driver egeninitierad tillsyn (35%) varav åtta kommuner
uppger att de driver egeninitierad tillsyn på enskilda ärenden, se tabell 4. Det kan
vara överträdelser som kommunen uppdagar i samband med dispensprövningar eller som kommunens handläggare iakttar i fält. Fyra kommuner har drivit tillsynskampanjer av något slag och det är vanligare med egeninitierad tillsyn i de kommuner som har tillsynsplan och/eller behovsutredning. Jämfört med enkäten 2013 har
det skett en minskning med – 39 % i andel kommuner som har egeninitierad tillsyn
samt när det gäller initiativ på enskilda ärenden med – 50%, se tabell 5 och figur 7.

Egeninitierad tillsyn
2018

Antal
kommuner

Antal
kommuner med
BU/TP

Antal
kust/storsjökommuner

Antal inlandskommuner

Antal
kommuner helt
utan
BU/TP

Antal
kust/storsjökommuner

Antal
inlandskommuner

Egeninitierad tillsyn

14

8

3

5

6

3

3

Ingen egeninitierad
tillsyn

22

12

5

7

10

4

6

Inget svar

2
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Initiativ på
enskilda
ärenden

8

7

1

6

Kampanjer

4

4

1

3

1

1

0

Tabell 4: Antal kommuner som har egeninitierad tillsyn; initiativ på enskilda ärenden
och kampanjer. Egeninitierad tillsyn i kommuner med tillsynsplan och/eller behovsutredning samt kommuner vid kust/storsjökust och inland. I tabell för 2018 års enkät har
indelningen av ”Antal kommuner helt utan BU/TP” delats upp i kust/storsjökommuner
samt inlandskommuner också.

Antal kommuner

Antal kommuner med
BU/TP

Antal kommuner helt
utan BU/TP

Antal
kust/storsjökommuner

Antal inlandskommuner

Egeninitierad tillsyn

23

17

6

13

10

Ingen egeninitierad tillsyn

23

8

15

7

26

Egeninitierad
tillsyn 2013

Initiativ på enskilda ärenden

16

Kampanjer

4

Tabell 5: Resultat från 2013 års enkät med antal kommuner som har egeninitierad tillsyn; initiativ på enskilda ärenden och kampanjer. Egeninitierad tillsyn i kommuner med
tillsynsplan och/eller behovsutredning samt kommuner vid kust/storsjökust och inland.

Figur 7: Figur som illustrerar kommunens svar från enkäten 2013 jämfört med svaren
2018.
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Tillräcklig tillsyn
För att bedöma om kommunerna har en tillräcklig tillsyn ställs följande svar samman;
•

Tillsynsplan och behovsutredning,

•

fyra eller fler beslut,

•

förebyggande tillsyn

•

egeninitierad tillsyn samt

•

kontaktperson

För dessa resultat har kommunerna som samarbetar delats upp var för sig med
samma svar (46 svarande kommuner). Det kan konstateras att 14 kommuner av 46
svarande kommuner uppfyller samtliga av dessa uppgifter (Tjörns, LidköpingsEssunga-Grästorp, Dalslands miljökontor (fyra kommuner), Lilla Edets, Alingsås,
Mariestad-Gullspång-Töreboda samt Lerums kommun). För kommuner som utför
de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn har det ökats från sex till
14. De kriterier som resulterade i störst utsållning var egeninitierad tillsyn samt
fyra eller fler beslut.
Tillsynsavgift
De flesta kommuner uppger att de kan och/eller tar ut en avgift vid tillsyn (80%),
se tabell 6. De avgifter som redovisas ligger mellan 741 kr/timme och 2772
kr/timme, medel ligger på 775 kr/timme. Även om avgift kan tas ut vid tillsyn,
uppger fem kommuner att de ändå inte tar ut avgift. En kommun redovisar ingen
avgift.
Det är fler kommuner som inte tar ut avgift jämfört med 2013 års enkät (fem
stycken 2018 och tre stycken 2013). Fler kommuner har svarat på frågan om tillsynsavgift, endast ett tomt svar jämfört med 2013 där 10 kommuner lämnat tomt
svar. Från 2013 års enkät så har lägsta avgiften ökat med + 19% och högsta avgiften med + 208%.
Tillsynsavgift 2018
Tar ut avgift

Antal kommuner

Andel av kommuner

32

80%

Tar inte ut avgift

5

13%

Inte redovisat

1

3%

Spann avgift

Min

Max

Medel

741

2772

775

Tabell 6: Tillsynsavgifter för 2018 års enkät.

Hinder för tillsynen
33 av 40 kommuner/kommunorganisationer uppger ett eller flera hinder för att
kunna bedriva tillsyn (83%).18 av kommunerna uppger resursbrist (tid, ekonomi,
personal) som ett hinder för tillsynen (45%). 14 kommuner anger tidsbrist specifikt
som ett hinder för tillsynen (35%). Sju kommuner uppger att tillsynen ofta nedprioriteras (18%). Sju kommuner uppger specifikt personalbrist (18%). Fyra kommuner

- 14 -

anger brist på erfarenhet (10%). En kommun anger att inga hinder finns (3%). Fem
kommuner har lämnat tomt svar (13%).
Samarbete mellan kommuner
För dessa resultat har kommunerna som samarbetar delats upp var för sig med
samma svar (46 svarande kommuner). På fråga om det finns samarbete mellan
kommunerna i tillsynsarbetet, uppger 38% att de har någon form av samarbete med
andra kommuner, se tabell 7. Det gäller Dalslands miljökontor (fyra kommuner),
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (tre kommuner), Mariestad-Töreboda-Gullspång, Ulricehamn-Tranemo samt Lidköping-Essunga-Grästorp. Därutöver uppger
två kommuner att det sker erfarenhetsutbyte (5%). 27 kommuner (68 %) svarar nej
eller inget på frågan om de planerar eller samarbetar med en annan kommun. 6
kommuner (nej-svarande) anger att de är intresserade av att starta eller utveckla någon form av samarbete (15%).
Samarbete mellan kommuner
2018
Ja

Antal kommuner

Andel av kommuner

15

38%

Nej eller tomt

27

68%

Erfarenhetsutbyte

2

5%

Intresserade

6

15%

Tabell 7: Samarbete mellan kommunerna i antal och andel av
kommuner för 2018.

För att se om samarbete mellan kommuner har en påverkan på om tillräcklig tillsyn
uppnås, kombineras svaren för samarbete med antalet uppfyllda kriterier. Kommuner med samarbete (10 stycken) uppfyller samtliga fem kriterier i större utsträckning än kommuner utan samarbete (fyra kommuner), se tabell och diagram i figur
8. För följande gruppering av antal uppfyllda kriterier (fem, fyra, tre, två, en eller
inga kriterier uppfyllda) är variationen mer spridd mellan samarbetande och icke
samarbetande kommuner. Medianen för antal kriterier som uppfylls är tre och
samtliga samarbetande kommuner har uppfyllt minst tre eller fler kriterier för en
tillräcklig tillsyn.
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Figur 8: Antal kommuner fördelat beroende på om kommunen har ett organisatoriskt
samarbete med annan kommun eller ej. Samt hur många utav de fem kriterier kommunerna uppfyller som behövs för en tillräcklig tillsyn.

Önskemål på den fortsatta tillsynsvägledningen
21 kommuner har lämnat tomt svar eller nej. 11 kommuner önskar fler utbildningstillfällen, informationsträffar eller årliga möten med Länsstyrelsen med olika fördjupningar (exempelvis påverkan växt- och djurliv). Kommunerna önskar mer fördjupande diskussioner då utbildningarna hittills legat på generell nivå. Tre kommuner nämner önskemål om att Länsstyrelsen ska sammanställa återkommande frågor
från kommunerna, prejudicerande domar och mallar på beslut och förelägganden.
En kommun uppger önskemål om tydligare och konkretare vägledning. Önskemål
finns även på att förbättra arbetet med vattenverksamhet och strandskyddsprövningen. Tre kommuner anger att de är nöjda med Länsstyrelsens vägledning.
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Diskussion
Tillsynsplan och behovsutredning och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät
Det är 58% av de 40 svarande kommunerna/kommunorganisationerna som fullt ut
uppfyller kraven i miljötillsynsförordningen när det gäller att ha en aktuell behovsutredning och tillsynsplan. Det har skett en ökning med 59% för de kommuner som
har både tillsynsplan och behovsutredning. Det är också tydligt både från 2013 och
2018 att tillsynsplan/behovsutredning har betydelse för hur många beslutade tillsynsärenden (förelägganden, avskrivna ärenden och brottsanmälningar). Tillsynsplanering skapar en beredskap och ger rutiner för tillsynen som får betydelse för
ärendestatistiken.
De kommuner som har tillsynsplan och/eller behovsutredning har i högre utsträckning också egeninitierad tillsyn. Att driva egeninitierad tillsyn är nödvändigt för att
uppnå en fullgod nivå på tillsynen. Det är inte möjligt att ha en fullgod tillsyn enbart genom att arbeta med inkommande tips från allmänheten.
Organisation och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät
Likt 2013 års resultat så har det en betydelse var i den kommunala organisationen
strandskyddstillsynen är placerad. De kommuner där tillsynen är placerad på enbart
byggnämnd, där övrig miljöbalkstillsyn inte hanteras, saknas genomgående tillsynsplan och behovsutredning. De kommuner som har strandskyddstillsynen enbart
på byggnadsnämnd har det gemensamt att de saknar tillsynsplan och/eller behovsutredning samt att de inte beslutat i mer än 3 ärenden under en treårsperiod.
Ärenden och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät
Det är cirka en tredjedel av de 40 svarande kommunerna/kommunorganisationerna
som inte fattat något tillsynsbeslut, en minskning med 24 % sedan 2013. Det är
främst inlandskommunerna som inte fattat några tillsynsbeslut, vilket kan tyda på
dels mindre strandskyddat område att bedriva tillsyn inom, men även prioriteringen
av strandskyddstillsynen. Om man slår ut antalet beslutade tillsynsärenden, förelägganden och anmälningar om misstänkt brott per år så har det utfärdats fler beslut,
förelägganden och anmälningar jämfört med resultaten från 2013 (ökning med
31%, 123% respektive 133%).
På länsnivå och nationell nivå har tillsynen lyfts och detta kan ha bidragit till den
tydliga ökningen av ärenden. Under perioden 2013–2015 var även Strandskyddsdelegationen aktiv och efterföljande år 2016 är det en rejäl topp i totala antalet ärenden, förelägganden och brottsanmälningar.
Det kan även bero på att en del kommuner jobbat med kampanjer som kan ha påverkat de höga antalet ärenden. Lidköping har väsentligt bidragit med genomförda
kampanjer. Även Dalslands miljö och energikontor (omfattar fyra kommuner) har
fattat flertalet beslut under perioden 2013–2017.
Förebyggande tillsyn och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät
Den förebyggande tillsynen har minskat med 9% samt att 25 % av kommuner uppger att det har ingen förebyggande tillsyn alls. Förebyggande tillsyn är en viktig del
i att minimera tillsynsärenden (både inkomna tips och egeninitierad). Det är även
viktigt att myndigheter informera allmänheten om de regler och lagar som gäller,
dels för att inte enskilda ska göra omedvetna överträdelser och dels för att kunna
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visa att det sker ett tillsynsarbete inom kommunen. Däremot så har viss ökning
skett med informationsträffar och liknande med till exempel mäklare.
Egeninitierad tillsyn och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät
Från 2013 har det minskat med 39% för kommuner/kommunorganisationer som
har egeninitierad tillsyn och initiativ på egna ärenden har minskat med 50%. Det
här visar på att strandskyddstillsynen har nedprioriterats i flertalet kommuner. Vi
kan konstatera att 13 av 19 kust-/storsjökommuner inte drivit någon egeninitierad
tillsyn. Det är anmärkningsvärt med tanke på hur behoven rent allmänt ser ut i
dessa till största delen högexploaterade områden. Det faktum att egeninitierad tillsyn inte utförs tyder på att något annat arbete har högre prioritering. Det är viktigt
att öka den egeninitierade tillsynen för det leder till fler förelägganden med högre
träffsäkerhet.
Tillsynsavgift och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät
Det som kan konstateras är att nästan samtliga kommuner (80%) tar ut en tillsynsavgift för att stärka finansieringen kring tillsynen, även om det sällan till fullo kan
täcka alla kostnader. Det är ändå bra att man ser till att stärka resurserna i den mån
det är möjligt. fem kommuner svarar att det inte tar ut någon avgift.
Hinder för tillsynen
De flesta kommunerna (83%) uppger att ett eller flera hinder finns för att kunna bedriva en god tillsyn. Det främsta hindret är resursbrist i form av tid, ekonomi
och/eller personal. Men nästan en femtedel uppger även att strandskyddstillsynen
nedprioriteras. Detta visar sig troligtvis i första hand i den egeninitierade tillsynen
som minskat mellan 2013 och 2018, men även den förebyggande tillsynen får stå
tillbaka. Om tillsynen inte kan drivas i tillräcklig utsträckning, kommer det på sikt
att få konsekvenser på strandskyddets syften, d v s allmänhetens tillgänglighet och
livsvillkoren för växter och djur. Lokalt kan utebliven eller ineffektiv tillsyn få
konsekvenser ganska snabbt.
Samarbete mellan kommuner
Resultaten visar en tendens att samarbete kan leda till större möjlighet att uppfylla
kriterierna för en tillräcklig tillsyn. Samtliga samarbetskommuner uppnår tre eller
fler kriterier medan mindre än hälften av kommuner utan samarbete uppfyller tre
eller mer kriterier. Detta kan vara ett resultat av att kommuner har fördel av att
samarbetet och på så sätt kombinerar de begränsande resurserna till en gemensam.
Tillsynsvägledningens betydelse
Kompetensutveckling är en viktig del för att kunna driva och effektivisera tillsynen. Det är även viktigt att kalibrera sig så att tillsynen blir likvärdig i bedömningarna. Länsstyrelsen har en viktig roll i att vägleda kommunerna och under åren
2013–2017 har det på flera sätt skett tillsynsvägledning till kommunerna. Alla
kommuner har vid minst ett tillfälle fått enskild tillsynsvägledning under åren
2013–2017. Länsstyrelsen ordnande en större utbildningssatsning 2014 (vilket har
upprepats 2018). Därutöver finns tillgång till kontinuerlig vägledning via Länsstyrelsens hemsida och möjlighet att direkt ringa eller ställa frågor via e-post. Ett fåtal
kommuner har fått mer omfattande tillsynsvägledning genom de gemensamma tillsynskampanjer som drivits.
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Likt för 2013 års enkät så kvarstår många önskemål från kommunerna om mer vägledning. Vissa av önskemålen gäller grundläggande kunskaper om tillsyn som
Länsstyrelsen genomfört genom utbildningsträffar. En förklaring till detta kan vara
att personalomsättningen är stor på kommunerna och att det ofta kommer nya tjänstemän in i verksamheten som inte jobbat med tillsyn förut. En del kommuner efterfrågar utbildning för kommunpolitiker och där råder samma omständighet med nya
ledamöter i nämnderna. Några kommuner (tre stycken) efterfrågade även fördjupande vägledning då utbildningarna mestadels legat på en generell nivå. Det är
svårt för länsstyrelsen att ordna utbildning som samtidigt ska tillgodose behovet av
att introducera nya handläggare och ge fördjupande kunskap till de som arbetat
längre med strandskyddstillsyn.
Att prioritera tillsyn
Om man ser till hur antal ärenden per år har ökat med 31 %, förelägganden med
123% och anmälningar om misstänkt brott med 133% så är det ett bra utfört arbete
från kommunerna och en tydlig ökning från 2013 års enkät där samtliga tre kategorierna var betydligt mindre. Men trots detta så visar enkäten för 2018 att det fortsatt
är en stor andel (35%) av kommunerna som redovisar noll ärenden. Det kan konstateras utifrån svaren i 2018 års enkät att det inte enbart är kompetensbrist som
förklarar varför strandskyddstillsynen är av liten omfattning. De flesta kommunerna (83%) uppger att ett eller flera hinder finns för att kunna bedriva en god tillsyn. Det främsta hindret är resursbrist i form av tid, ekonomi och/eller personal.
Men nästan en femtedel uppger även att strandskyddstillsynen nedprioriteras. En
full-ständig kontroll på alla strandskyddsområden kan förstås aldrig uppnås, men
att inte kontrollera en enda plats eller bara någon enstaka plats under en period av
fem år, tyder på en nedprioritering av tillsynen som inte står i proportion till behovet.
Tillräcklig tillsyn
För kommuner som utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn
har det ökats från sex till 14 kommuner sedan 2013 års enkätsvar. Länsstyrelsens
uppfattning är ändå att det fortsatt finns allt för stora brister för tillsynen. Det är
endast 7 av 19 kust-/ storsjökommuner som utför tillräcklig tillsyn enligt Länsstyrelsens kriterier, fastän de kommuner som verkar i dessa områden har ett stort behov av tillsyn.
Det kriterier som resulterade i störst utsållning var egeninitierad tillsyn och fyra eller fler beslut. Egeninitierad tillsyn visar sig vara en avgörande del som gör att
kommunerna inte uppnår tillräcklig tillsyn. Egeninitierad tillsyn är ett viktigt område att prioritera i kommande tillsynsarbete då det är den mest effektivaste och
träffsäkrare formen av tillsynsarbete. Strandskyddets syften kommer påverkas
starkt om inte en tillräcklig tillsyn utförs i större utsträckning i länet på grund av
den kumulativa effekt som blir om åtgärder görs inom strandskyddat område. Vid
otillräcklig tillsyn leder det till utarmning av allemansrättslig tillgång till stränderna
samt förlust av unika naturmiljöer i anknytning till strandzonen, både på land och i
vatten.

Bilagor
1.

Enkät
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BILAGA 1. Enkät

ENKÄT
2018-10-15

Diarienummer
503-36102-2018

Sida
1(3)

Enkät om kommunens strandskyddstillsyn

Inledning
Kommun
Ansvarig nämnd
Ansvarig handläggare
Finns tillsynsplan (ringa in)

Ja

Nej

Finns behovsutredning (ringa in)

Ja

Nej

Antal ärenden

2013

2014

2015

2016

2017

Beslutade tillsynsärenden
Varav förelägganden
Anmälningar om misstänkt brott

Fördjupande frågor
Bedrivs någon slags planerad förebyggande tillsyn, t.ex. information på hemsidan, annan skriftlig
information, informationsmöten?

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 GÖTEBORG

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

ENKÄT
2018-10-15

Bedrivs egeninitierad tillsyn, t.ex.
tillsynskampanj eller enskilda
ärenden på eget initiativ?

Om det finns hinder för att bedriva
strandskyddstillsyn, vad bedömer
ni som det största hindret?

Tar kommunen ut en taxa för
strandskyddstillsynen? Om ja,
ange belopp (kr/timme) och hur ni
tar ut avgiften.

Planerar ni eller samarbetar ni
med en annan kommun i tillsynen? Om ja, beskriv i så fall med
vilken kommun/kommuner och
vad ni samarbetar med.

Diarienummer
503-36102-2018

Sida
2(3)

ENKÄT
2018-10-15

Diarienummer
503-36102-2018

I det fallet att tillsynen inte organisatoriskt finns på samma ställe
som strandskyddsprövningen och
detaljplaneringen inom strandskydd – på vilket sätt säkerställs
samverkan?

Har ni specifika önskemål på
Länsstyrelsens fortsatta tillsynsvägledning?

Övrigt?

Kontaktuppgifter till den som fyllt i enkäten

Namn
Telefon
E-post

Tack för er tid!
Ifylld enkät skickas till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Skriv följande i ämnesraden:
kommunen namn – svar på enkät om strandskyddstillsyn dnr 503-36102-2018

Sida
3(3)

MISSIV
2019-02-28

Naturavdelningen
Jessica Lundqvist
Naturvårdshandläggare
010-224 54 80

Diarienummer
503-36102-2018

Till ansvarig nämnd för strandskyddstillsyn
Till ansvarig handläggare för strandskyddstillsyn

Rapport om utvecklingen av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län
Länsstyrelsen har under hösten 2018 skickat ut en enkät till samtliga kommuner i
Västra Götalands län för att följa upp strandskyddstillsynen i länet. 40 kommuner/kommunorganisationer (93% svarsfrekvens) har svarat på enkäten och Länsstyrelsen har nu ställt samman en rapport med resultatet.
Uppföljningen visar på ett blandat resultat av hur strandskyddstillsynen i länet har
utvecklats sedan perioden 2010–2012. 53% av kommunerna har de lagstadgade
planeringsunderlagen för tillsyn, en ökning med 59% sedan 2013. Resultatet från
perioden 2013–2017 har antal beslutande ärenden per år ökat med 31%, förelägganden med 123% samt åtalsanmälningar med 133% jämfört med föregående period. Förebyggande tillsyn har gått tillbaka med – 9 % och den egeninitierade tillsynen har minskat med – 39%. Sammantaget kan vi konstatera att 14 kommuner
utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn, mer än en fördubbling sedan 2013.
Länsstyrelsens uppfattning är att det beslutas i fler ärenden och sker i viss mån mer
tillsyn efter 2013, men att det utförs mindre än vad som motsvarar behovet med anledning av resultaten för förebyggande och egeninitierad tillsyn.
Rapporten kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta arbete med tillsynsvägledning.
Er kommun har inte helt uppfyllt kriterierna för en tillräcklig tillsyn. Länsstyrelsen
vill uppmuntra till att kommunen strävar efter en tillräcklig tillsyn genom att skicka
med följande möjligheter för att nå målet;
•
•

Miljösamverkan Västs tillsynskampanj Planerad strandskyddstillsyn www.miljosamverkanvg.se (kontakta Kristina Höök Patriksson vid frågor)
Kontakta Länsstyrelsen för enskild vägledning

Eva Olsen
Enhetschef

Postadress:
Länsstyrelsen i Västra
Götalands län
403 40 GÖTEBORG

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Jessica Lundqvist
Handläggare
010 – 224 54 80

Kristina Höök Patriksson
Handläggare
010 – 224 51 63

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Dnr

2019-03-14

2019-951

Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18
zygmunt.cieslak@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Kontrollplan för livsmedel 2019.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar förvaltningens redovisning till protokollet.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden fastställde den 29 januari 2019 § 25 nämndbudget för
2019 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning.
Kontrollplanen för 2019 ska ses som ett komplement till denna med en mer utförlig
beskrivning av planeringen för 2019 samt en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är upplagt. Även behovsutredning finns med i kontrollplanen. Bakgrunden är
att livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av nämndens
kontrollarbete.
Miljöförvaltningens utredning
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad,
inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer
om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare eller planeringen för varje
livsmedelsinspektör. Denna löpande arbetsplanering sker inom förvaltningens
avdelning för Livsmedelskontroll.

Agneta Sander
Miljöchef

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Bilaga
Kontrollplan för livsmedel 2019.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Livsmedelskontroll
Verksamhets- och kontrollplan för
2019.
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad
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1 Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 från den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Syftet med denna kontrollplan är att ge en beskrivning av hur den offentliga
kontrollen som Miljöförvaltningen ansvarar för är organiserad, inriktningen av
kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer om hur
kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare. Den löpande arbetsplaneringen sker inom avdelningen för livsmedelskontroll.
Nämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 800 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt storhushållskök såsom skol-, vård- och
omsorgskök, men även restauranger, mindre industrier, grossister samt butiker av
olika slag. Kontrollen utförs av ca sex årsarbetare. Planerad kontroll och kontroll
som utförs till följd av att anläggningar uppvisat brister (extra offentlig kontroll)
samt prövning och registrering av livsmedelsanläggning är avgiftsfinansierad.
Kontrolltiden är baserad på riskklassning av anläggningarna. Varje år fastställs en
kontrollplan för den operativa kontroll som Miljöförvaltningen och dess
inspektörer ska utföra. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och
ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som övergripande arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer
och rutiner samt utifrån aktuell lagstiftning och vägledningar från Livsmedelsverket.
Uppdraget för planerad kontroll under 2019 innebär i korthet:
• Registrering av livsmedelsanläggningar vid nyetableringar och ägarbyten. I
samband med registreringen kommer revisioner på de flesta anläggningar att
göras.
• Samtliga anläggningar med kontrolltid mellan 3-5 timmar ska få ett
kontrollbesök under året. Hälften av anläggningarna med 5 timmars
kontrolltid får två besök under året.
• Samtliga anläggningar med kontrolltid mellan 6-8 timmar ska få två
kontrollbesök under året.
• Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under
året.
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• Samtliga anläggningar i erfarenhetsklass C kommer att kontrolleras under
året enlig fastställda kontrolltider.
• Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök
under året
• En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök
under året.
Vid varje kontrollbesök ska fokus ligga på de särskilda risker som finns i just den
anläggningstyp som besöks. Under 2019 läggs kontrollen både bransch- och
områdesvis. Kontroll av dricksvattenanläggningar och några specialverksamheter
planeras separat och genomförs av två inspektörer.
Inför budgeteringen för 2019 har det inte tagits hänsyn till kontrollskulden som
uppstod under 2018 och som innebär cirka 200 uteblivna kontroller. Med
hänvisning till årets budget kommer kontrollskulden från 2018 inte att åtgärdas.
Det finns inget utrymme för det.
Inte heller 2019 är bemanningen tillräckligt. En ny kontrollskuld för 2019 kommer
därför att växa fram.
Med tanke på vilka resurser livsmedelskontroll har till sitt förfogande kommer
prioriteringen vara att alla anläggningar som ska ha planerad kontroll under året får
minst ett besök och de anläggningar som ska ha tre besök ska få minst två besök.
Verksamheter i erfarenhetsklass C prioriteras så de ska få alla de besök som
planerats.
2 Mål för den offentliga kontrollen
2.1 Kontrollplan
Den myndighet som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel
bör upprätta en kontrollplan i vilken varje enskild livsmedelsföretagare kan
identifieras. Denna kontrollplan bör omfatta aktuellt verksamhetsår samt en flerårig
plan (tre-fem år).
Upprättande av kontrollplanen bör grundas på:
- klarlagda risker i samband med livsmedelsverksamheten enligt modell för
riskklassning,
- erfarenheter, information och tidigare resultat av livsmedelföretagarnas
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen samt
- befintliga resurser för livsmedelskontroll inom myndigheten.
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Vid upprättande av kontrollplanen kan fastställd kontrolltid fördelas på kontrollmetoderna revision, inspektion och provtagning av livsmedel. Av verksamhetsplan
bör det framgå vilka revisioner, inspektioner och kontrollområden som är
planerade att genomföras samt det antal prover som är planerade att analyseras.
Vissa kontroller utförs dock utanför planeringen och kallas händelsestyrda. Det kan
handla om olika uppdrag som en kontrollmyndighet kan få t.ex. från Livsmedelsverket under året.
Utöver detta bör planen innehålla information om utbildning för kontrollpersonalen och ge utrymme för oförutsedda händelser som kan påverka kontrollbehovet, t.ex. matförgiftningsutbrott. Lämpligen fastställer myndigheten
kontrollplanen vid årets början.
I Miljöförvaltningens verksamhet sker planeringen och uppföljningen av kontrollen
i flera steg, vilket beskrivs under avsnitt 8. Uppföljning och utvärdering av
kontrollen.
Långsiktig planering av kontrollen för åren 2018-2022
Den långsiktiga planeringen av livsmedelskontrollen för åren 2018-2022 baseras på
Livsmedelsverkets operativa mål samt grundförutsättningar som varje anläggning
måste uppfylla. Vissa kontrollområden är återkommande under alla åren, andra
anpassas till verksamhetens art.
De kontrollområden som är aktuella under 2019 framgår av nedanstående tabell.
Projekt i olika former omfattas inte av denna planering. Inspektionsinriktning
bestäms årligen.

5

Kontrollområden vid inspektioner under åren 2018 – 2022
Kontrollområden
Infrastruktur, lokaler
och utrustning
Råvaror och
förpackningsmaterial
Säker hantering, lagring
och transport
Hantering och förvaring
av avfall
Skadedjursbekämpning
Rengöring och
desinfektion
Vattenkvalitet
Temperatur
Personlig hygien/
Utbildning
HACCP – baserade
förfaranden
Information
Spårbarhet
Mikrobiologiska kriterier
(EG 2073/2005)
Övriga krav

2018
X

2019
X

2020
X

2021

2022

X

X

X
X
X + ABP

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
Vid
behov
Löpande

X
X
Vid
behov
Löpande

X
X
Vid
behov
Löpande

X
X
Vid
behov
Löpande

X
X
Vid
behov
Löpande

X
X

2.2 Behovsutredning
Behovsutredningen för livsmedelskontrollen grundar sig på förhållandena vid
årsskiftet 2018/2019. För 2019 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för respektive livsmedelsverksamhet fastställda kontrolltiden
som utgångspunkt. I följande tabell redovisas antal verksamheter utifrån
kontrolltimmar och en bedömning av resursbehovet för uppdrag, övrig kontroll,
restid, händelsestyrda ärenden samt information och rådgivning.
En jämförelse med läget vid föregående årsskifte 2017/2018 innebär att personalbehovet är större än föregående år det vill säga 8,0 tjänster (8 372, kontroll- och
händelsestyrda timmar/1 050 timmar/tjänst). Utöver dessa 8,0 tjänsterna finns det
en tjänst som avdelningschef för avdelningen.
Personalresurser under 2019 är dock bara ca 6,0 tjänster. Det är 1,5 tjänst mindre
än föregående år och 2 tjänster mindre än årets behovsutredning visar. Över 50%
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av en inspektörtjänst lånas ut till tobakstillsynen. Under 2019 kommer det att
avsättas cirka 30% av en av de befintliga inspektörtjänsterna till arbete inför byte av
diariesystem. Om det nya diariesystemet införs till hösten så kommer detta även att
påverka resterande tjänster.
För första gången läggs en post i behovsutredningen för tid när en kollega följer
med den ordinarie inspektören på kontroller, uppföljningar och klagomål. Denna
dubbelbemanning görs av säkerhetsskäl. De senast 2-3 åren har vi fått fler ärenden
som är mer komplexa och kräver mer tid av inspektörerna än tidigare under åren.
Följande utredning är en schablon som bygger på beslutade kontrolltider per
anläggning, antal händelsestyrda ärenden samt faktiska förhållanden för nerlagd tid.
Planerad kontroll
Kategori
kontrolltimmar

Ambition/
Inriktning

Antal
anlägg

0,5

Löpande

1

”

146

1,5

”

2

Varje år

Timmar/
anlägg.

Resursb.
timmar

Antal
Besök

0,5

2,5

1

”

1

146

48

13

”

1,5

19,5

6

”

139

”

2

278

70

2,5

”

9

”

2,5

22,5

6

3

”

113

”

3

339

113

3,5

”

25

”

3,5

87,5

25

4

”

30

”

4

120

30

4,5

”

9

”

4,5

40,5

9

5

”

77

”

5

385

115

5,5

”

21

”

5,5

115,5

32

6

”

24

”

6

144

48

6,5

”

-

”

-

-

-

7

”

86

”

7

602

172

7,5

”

13

”

7,5

97,5

26

8

”

8

”

8

64

16

9

”

5

”

9

45

15

10

”

2

”

10

20

6

10,5

”

7

”

10,5

73,5

21

11

”

28

”

11

308

84

12

”

26

”

12

312

78

50

”

1

”

50

50

4

Delsumma

5

Tillsynsintervall

787

3272

925
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Övrig tid inom livsmedelskontrollen
Restid

Ej debiterbar tid

Registrering

Händelsestyrd
debiterbar tid

100st

1tim

100

Revision av nya verksamheter

”

100st

6tim

600

Extra offentlig kontroll, inkl.
befogade klagomål

”

300

1tim

300

Klagomål obefogat

Ej debiterbar tid

Kontroll där det krävs en
medföljande inspektör

”

RASFF

”

100

Livsmedelssanktionsavgifter

”

100

Omvärldsbevakning,
rådgivning, remisser,
information etc.

Händelsestyrd
ej debiterbar tid

1 000

400

200st

2tim

400

2 100

Delsumma

5100

Totalt antal timmar

8372

Antal årsarbetare

8372/1050

8,0

2.3 Genomförande av livsmedelskontroll
Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje
livsmedelsverksamhet beroende på omfattning och risk. Kontrollerna genomförs i
form av såväl revisioner som inspektioner och provtagningar. Revision innebär en
fullständig genomgång av verksamheten enligt Livsmedelsverkets handböcker och
lagområden, medan en inspektion endast omfattar vissa moment.
För 2019 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de
fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För de verksamheter som har ett litet
antal kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år. Sedan 2018 har kontrollområden ersatts med lagstiftningsområden.
Lagstiftningsområdena synliggör den mycket omfattande lagstiftning som finns
inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna
och ska användas för rapportering och uppföljning av kontrollen. De kan även vara
ett stöd i myndighetens övergripande verksamhetsplanering. Då vi tycker att
kontrollområdena är en bra indelning för att planera kontrollen kommer vi under
2019 fortsätta arbeta med dessa som ett komplement till lagstiftningsområdena.
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Livsmedelsverket har under 2018 ökat kraven på kommunerna på hantering av
ärende inom det europeiska varningssystemet RASFF. De nya kraven resulterade i
en ökning av dessa ärenden med ca 150%. De resulterar ofta i tidskrävande
utredningar och vi kommer troligtvis att se en fortsatt ökning av dessa även under
2019. Kraven omfattar även ett snabbt svar/återkoppling från oss till Livsmedelsverket. Detta ska i normalfallet ske inom 48 timmar.
Regeringen har beslutat att från och med 1 januari 2019 ska en livsmedelssanktionsavgift tas ut av verksamheter som inte anmält sin anläggning för
registrering till Miljöförvaltningen. En sådan anmälan måste göras innan
verksamheten startar. Det innebär att avdelningen får ytterligare ett uppdrag som
inte ingår i den planerade kontrollen.
I enlighet med den fleråriga planeringen kommer specifika lagområden i kontrollen
att utses varje år och anpassas till behovet efter omvärldsanalys och de riktlinjer och
krav som kommer från EU-kommissionen och Livsmedelsverket. Övriga
lagområden kan bli aktuella vid händelsestyrda projekt.
Livsmedelskontrollen bidrar till arbetet med nämndens mål att verka för en hållbar
konsumtion. Detta gör vi genom att kontrollera grundförutsättningarna hantering,
hygien, temperaturer och rengöring. Fungerande grundförutsättningar minskar
matsvinnet och risken för att mat blir dålig och slängs i onödan.
Vidare är ambitionen att fortsätta med information och rådgivning. Det är ett
faktum att många verksamhetsutövare har bristande kunskap om
livsmedelshantering och vilka krav som gäller, vilket gör att många ärenden kräver
väldigt mycket tid av förvaltningens personal. Det är inte ovanligt med tidskrävande
information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet etableras.
En viktig del i arbetet är samverkan med andra aktörer, både kommuner och andra
myndigheter. Livsmedelshandläggarna har en stödjande, rådgivande och
kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhetsutövarna och medborgarna.
2.4 Prioriteringar inom kontrollområdet - riskbaserad kontroll
Kontrolltid fastställs för varje objekt genom risk- och erfarenhetsklassning där
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid” används.
Under år 2019 kommer avdelningen att utgå från kontroll av verksamheternas
grundförutsättningar vilket är infrastruktur, lokaler och utrustning, rengöring och
desinfektion, temperatur, personlig hygien, skadedjurskontroll och avfall samt
kontroller av redlighet/märkning.
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Som stöd vid inspektionerna är bransch- och verksamhetsanpassade checklistor
framtagna för varje objektsgrupp. Vi kommer även att utföra rengöringskontroller
med ATP-mätare.
Prioritering under 2019 kommer att vara ärenden inom EUs larmsystem RASFF,
klagomål, C-objekt och att alla planerade verksamheter får minst ett besök. Det kan
innebära att de större verksamheter som ska ha 2-3 besök under 2019 inte får all
den kontrolltid de betalat för.
SLVs (Livsmedelsverket) projekt
Vi kommer att delta i Livsmedelsverkets projekt inom dricksvattenområdet som
handlar om undersökningsprogram på dricksvattenanläggningar.
Andra händelsestyrda projekt kan bli aktuella under året.
2.5 Myndighetens uppdrag för livsmedelskontrollen
Miljö- och konsumentnämnden i Borås har följande uppdrag för livsmedelskontrollen under 2019:
• Samtliga anläggningar med kontrolltid 3-5 timmar ska få ett kontrollbesök
under året. Hälften av anläggningarna med 5 timmars kontrolltid får två
besök under året.
• Samtliga anläggningar med kontrolltid 6-8 timmar ska få två kontrollbesök
under året.
• Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under
året.
• Samtliga anläggningar i erfarenhetsklass C kommer att kontrolleras under
året enlig fastställda kontrolltider.
• Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök
under året
• En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök
under året.
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2.6 Övergripande mål för kontroll inom livsmedelskedjan
I den nationella kontrollplanen (NKP) för livsmedelskedjan anges strategiska mål
och prioriteringar för den offentliga kontrollen och aktuell plan gäller för perioden
2018–2021. Målet med den nationella kontrollplanen är att säkerställa en hög
skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas
intressen. Planen är ett styrande dokument för kontrollmyndigheterna.
Den har utarbetats av myndigheterna gemensamt och har tagits fram i enlighet med
artikel 41 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll i livsmedelskedjan.
Planen ger också en beskrivning av det svenska kontrollsystemet genom hela
livsmedelskedjan. Den omfattar livsmedel, foder och animaliska biprodukter,
djurhälsa och djurskydd samt kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter.
Den nationella kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i
livsmedelskedjan och tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och
Landsting samt Generalläkaren gemensamt. Planen uppdateras varje år.
De övergripande målen:
• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är
producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om
livsmedlen är enkel och korrekt.
• De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte
någon allvarlig smittorisk.
• Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
• De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela
livsmedelskedjan, inklusive beredskap.
Gemensamma effektmål
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål
fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden: säkert dricksvatten,
mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan.
• För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av
kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.
• Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter,
listeria, ehec/vtec och norovirus.
• Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (dioxin, PCB),
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
• Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter
kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.
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De operativa målen
Utifrån effektmålen har man sedan tagit fram 17 operativa mål. Från och med 2017
arbetar livsmedelskontrollen med de operativa målen. De operativa målen är ett
samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten och de aktuella målen
gäller mellan 2017-2019. Borås Stad berörs inte av alla mål, då vi inte har alla
sorters verksamheter. Under 2017-2018 genomfördes de flesta operativa målen i
Borås.
I Borås kommer vi att arbeta med följande mål under 2019.
• Mål 1, 2, 3: Säkert dricksvatten
Livsmedelsverket och MVG gör ett projekt som innefattar samtliga 3 mål
som tillhör dricksvatten.
• Mål 7 spannmål kadmium ochratoxin A understiger gällande gränsvärde I
Borås finns det bara en anläggning som berörs av målet.
• Mål 16: Säkerställa information i livsmedelskedjan
Kontroller på anläggningar i tidigare handelsled (importörer, grossister,
matmäklare, styckning) av livsmedelsinformation med påstående om svenskt
nöt-, lamm- eller kycklingkött. Detta för att verifiera köttets ursprung och
flöde i livsmedelskedjan.
3 Behörighet och ansvar
3.1 Behörig central myndighet
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i
Sverige, enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).
3.2 Behörig lokal myndighet
Miljö- och konsumentnämnden i Borås är, enligt 11 § i Livsmedelslagen (2006:804)
och Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd, behörig myndighet
för kontrollen i kommunen.
3.3 Ansvarsfördelning mellan myndigheterna
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas
enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).
3.4 Ansvarsfördelning inom den lokala myndigheten
Ansvarsfördelningen inom myndigheten beskrivs i organisationsschema och i
delegeringsordning. Gällande delegeringsordning beslutades av Miljö- och
konsumentnämnden 2017-05-23 § 93. Den är utformad så att nämnden delegerar
beslutanderätten till förvaltningschefen, som i sin tur tar beslut om vidaredelegation
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till olika befattningar. Inriktningen i den är att så långt som möjligt delegera
beslutanderätten för att få en väl fungerande och effektiv verksamhet. Beslut ska
kunna tas utan onödiga dröjsmål och de anställdas sakkunskaper ska tas tillvara på
ett ändamålsenligt sätt. Tillsynsmyndigheten ska kunna ge en god service och
snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller förhindra skador på
människor, djur och natur.
4 Samordning
4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
- Matförgiftningsutredningar kan ske i samarbete mellan kommunen,
smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket.
Även andra kommuner kan involveras i utredningen.
- RASFF och iRASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ett
varningssystem för icke säkra livsmedel.
- Samverkansmöten (LivsLevande och LivsLedande) på verksamhets-, chefsoch handläggarnivå hålls mellan kommunerna Borås, Örebro, Uppsala,
Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping och Västerås.
- Varje år deltar handläggare i de länsmöten där representanter från
Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och länets kommuner deltar.
- I Sjuhäradsregionen (8 kommuner) finns ett forum för samverkan. Inom
ramen för detta hålls möten på handläggarnivå ca fyra gånger per år.
- Nationellt samverkansmöte på chefsnivå (LivsSamverkan Sverige) med
representanter från ett antal kommuner, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen
samt Sveriges Kommuner och Landsting hålls ca fyra gånger per år.
- Livsmedelsverket genomför normerande kontroller.
- Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet.
- Revision av livsmedelskontrollen kan ske även mellan olika kommuner.
- Revision av livsmedelskontrollen sker även av Borås Stads Revisionskontor.
4.2 Samordning inom behörig lokal myndighet
Avdelning för livsmedelskontroll är en av fem avdelningar på Miljöförvaltningen
och jobbar med livsmedelskontroll inklusive dricksvatten. Sedan 1 januari 2017
ingår både Tillståndsenheten med tillsyn enligt alkohollagstiftningen och tillsynshandläggare med tillsyn över tobak, e-cigaretter, folköl och vissa receptfria
läkemedel i avdelningen.
Samordning av verksamheten sker genom olika typer av möten och personliga
samtal i kombination med skrivna rutiner inom ramen för kvalitetsarbetet med
ursprung i bl.a. vägledningar, kontrollhandböcker och liknande från
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Livsmedelsverket. Nedan sker en uppräkning av de samordnande arbetssätt samt
möten och samtal som sker.
- Avdelningsmöten (APT) – gäller samtliga medarbetare på avdelningen.
Gemensamma och övergripande frågor som rör kontrollen och avdelningen
behandlas.
Ansvarig: Avdelningschef
- Medarbetarsamtal mellan medarbetare och avdelningschef hålls en gång per
år. Samtalet är en möjlighet att följa upp och utveckla varje medarbetare
individuellt.
Ansvarig: Avdelningschef
- Samsynen inom kontroll, omvärldsbevakning, arbetsrutiner etc. sker löpande
på avdelningen.
Ansvarig: Alla på avdelningen.
4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad delegerar inte någon uppgift inom
ansvarsområdet livsmedelskontroll till andra myndigheter eller organisationer.
5 Befogenheter och resurser för kontrollen
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
Miljö- och konsumentnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen
(2006:813).
Enligt 20 § Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del
av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. För
åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner o. dyl., se avsnitt 7.
Övergripande livsmedelslagstiftning

Fyra övergripande EG-förordningar om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet tillämpas inom EU. Det är dels två förordningar om hygien som riktar sig
till företagen, förordning (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, dels två
förordningar om kontroll som riktar sig till kontrollmyndigheterna, förordning
(EG) nr 882/2004 och (EG) nr 854/2004.
Hygien- och kontrollförordningarna bygger på den grund som lades i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och
krav för livsmedelslagstiftning. Denna förordning fastställer de grundläggande krav
som gäller för all livsmedelshantering; främst krav på livsmedelssäkerhet,
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skyldigheter för livsmedelsföretagare att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen
och att kontrollera att dessa krav uppfylls samt krav på spårbarhet.
Hygien- och kontrollförordningarna är inriktade på de mål som ska uppnås och de
ger därför företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. I vissa fall
är de nya reglerna flexibla och kan anpassas efter lokala förutsättningar, t.ex.
fortsatt användning av traditionella metoder.
Det finns också flera EG-förordningar som innehåller regler på avgränsade
områden. Exempel på sådana är bekämpningsmedelsrester, främmande ämnen
såsom bly och mykotoxiner, ekologisk produktion, ägg, kyckling, mjölk, vin, sprit,
märkning av nötkött, geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och aromer.
EG-förordningarna gäller direkt i alla medlemsstater utan att omformas till
nationell lagstiftning.
Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) kompletterar EG-förordningarna.
Den innehåller bl.a. regler om kontroll, avgifter, straff och överklagande.
Regeringen har gett ut en förteckning över de EG-förordningar som kompletterar
livsmedelslagens bestämmelser.
Den svenska livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) talar bl.a. om vilken
myndighet som ska kontrollera olika slags anläggningar. Den ger också
Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter om offentlig kontroll.
Livsmedelsverkets föreskrifter grundar sig ofta på EG-direktiv, eller också
kompletterar de EG-förordningar. Bara några få föreskrifter saknar denna
anknytning.
Livsmedelsverket ger vidare ut bl.a. vägledningar och kontrollhandböcker som är
riktade till kontrollmyndigheterna. All information finns att tillgå genom
Livsmedelsverkets tjänst Kontrollwiki. Vägledningarna ska ses som komplement till
gällande förordningar, nationell lagstiftning och eventuella vägledningar från
kommissionen för att ge ytterligare stöd i tolkningen av lagstiftningen. De är dock
inte rättsligt bindande.
Även branschorganisationer ska utarbeta och sprida riktlinjer. Branschriktlinjer är
således branschens egen beskrivning av hur företagarna kan uppnå kraven i
livsmedelslagstiftningen.
5.2 Kontrollpersonal och utrustning
Avdelning för livsmedelskontroll har 6,5 årsarbetare för att utföra kontroll enligt
EG-förordningar och den nationella livsmedelslagstiftningen. Varje årsarbetare
förutsätts utföra kontroll motsvarande 1 050 timmar per år. Enligt riskklassningen
och övrig kontroll ska avdelningen utföra cirka 8 372 timmar planerad och
oplanerad kontroll under ett år. I detta ingår även att täcka upp behovet för extra
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offentlig kontroll, RASFF och iRASFF registreringar, revisioner av nya
anläggningar, omvärldsanalys samt myndighetens skyldighet att ge råd och
information.
Centralt på Miljöförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena
administration, personal, ekonomi, IT, juridik och kommunikation.
Kyl- och frysutrymme finns för förvaring av prover och provtagningsutrustning vid
eventuella beslag. Vid beslag av större partier måste utrymme hyras (beroende av
beslaget kontaktas lämpliga uthyrningsföretag, inga bindande avtal finns dock).
Termometrar, kameror, ATP-mätare, ficklampor och annan utrustning finns.
Tvättmöjlighet och förvaring av arbetskläder finns på plats.
Opartiskhet och jäv
I regeringsformens första kapitel, som handlar om statsskickets grunder, anges ett
antal grundläggande principer för hur myndigheter ska utöva sin verksamhet. Det
handlar bl.a. om opartiskhet, saklighet, likhet inför lagen, legalitet och människors
lika värde. Principerna syftar ytterst till att garantera den enskildes rättssäkerhet. I
regeringsformen finns vidare bestämmelsen om att t.ex. kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller annan myndighet inte får ingripa i den myndighetsutövning
som är ålagd en kontrollmyndighet.
I förvaltningslagen finns flera bestämmelser som syftar till att tillvarata
allmänhetens intressen, bl.a. om myndigheters serviceskyldighet.
I kommunallagen finns bestämmelser om att en kommunal nämnd inte får utöva i
lag eller författning föreskriven tillsyn över verksamhet som nämnden själv
bedriver. I Borås Stads organisation, med en renodlad Miljö- och
konsumentnämnd, finns inga sådana dubbla roller inbyggda.
Bestämmelser om jäv för förtroendevalda i kommunala nämnder och för de
anställda i kommunen finns i 6 kap. 25 § kommunallagen.
De bestämmelser som gäller vid myndighetsutövning finns i avsnittet
”Förvaltningsrättslig lathund” i Miljöförvaltningens ledningssystem. Information
om dessa, med särskild tonvikt på jävsreglerna, ges till såväl förtroendevalda som
anställda i samband med introduktion.
Förvaltningen har också skriftliga rutiner för hur vi hanterar jävs- och/eller
mutsituationer.
5.3 Finansiering av kontrollen
Kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras delvis genom avgifter. Årlig
kontrollavgift tas ut från kontrollobjekten för att finansiera den planerade
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kontrollen. Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa.
Kontrollbehovet fastställs med hjälp av Livsmedelsverkets vägledning
”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. Avgift för
extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i
förordning (EG) nr 882/2004.
Avgifter och finansiering
Skyldigheten för en livsmedelsföretagare att betala en årlig avgift (och för
kontrollmyndigheten att ta ut den) är reglerad i en särskild förordning (SFS
2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen lägger
också fast principen om att den offentliga kontrollen ska finansieras av avgifter.
Timtaxan är beräknad enligt principerna i förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll. Kommunen har dock skyldighet att även svara för allmän
information och rådgivning samt handläggning utöver den planerade kontrollen
och dessa ska skattefinansieras.
Kommunfullmäktige i Borås har fastställt en taxa (KF 2018-12-19-20) för Miljöoch konsumentnämndens verksamhet med offentlig kontroll av livsmedel.
Avgifterna bygger på ett system med fasta årsavgifter som är beslutade utifrån en
bedömning av det antal kontrolltimmar som verksamheten ska ha enligt
Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning och en timtaxa. Detta innebär inte
att varje livsmedels-anläggning med nödvändighet varje år får exakt det antal
timmar som är beslutade, utan det kan bli mer ett år och mindre nästa. Men över en
lite längre period ska alla livsmedelsföretag få kontrollinsatser som motsvarar de
fastställda timmarna.
Kommunfullmäktige i Borås har delegerat till Miljö- och konsumentnämnden att
inför varje kalenderår indexuppräkna timtaxan. För 2019 är timtaxan fastställd till
1 325 kronor per timma.
Genom erfarenhetsinklassning kan årliga kontrollavgifter justeras uppåt eller nedåt
med hänsyn till livsmedelsföretagarens efterlevnad av regelverket. Vidare kan
företagaren även debiteras extra avgifter för eventuella kostnader till följd av extra
kontroller och provtagningar.
5.4 Kompetenskrav och utbildning
Kontrollmyndigheten ska ha tillgång till för uppgiften kvalificerad och erfaren
personal i tillräckligt antal. Samtliga livsmedelsinspektörer vid Miljöförvaltningen
har en för kontrolluppgiften relevant högskoleutbildning och man deltar
kontinuerligt i olika typer av fortbildningar som Livsmedelsverket anordnar men
även kurser från andra aktörer på marknaden. Omvärdsbevakning är en viktig del i
arbetet för att hänga med i utvecklingen och fånga upp större händelser och
trender.

17

En kompetensanalys avseende livsmedelsanläggningar i kommunen kontra
tillgänglig kompetens hos personalen har genomförts under hösten 2018 i samband
med utvecklingssamtal.
Varje medarbetare på avdelningen för livsmedelskontroll ansvarar för att
dokumentera utbildning, kurser etc. i ett personligt kompetensregister.
Avdelningschef ansvarar för planering av utbildningsinsatser för alla på
avdelningen.
6 Organisation och utförande av kontrollen
6.1 Borås Stads organisation
I Borås Stads organisation fullgörs kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet av Miljö- och konsumentnämnden. Detta framgår av det av
Kommunfullmäktige fastställda reglementet för nämnden. Av detta följer att det är
nämnden som är behörig kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen.
Miljöförvaltningens organisation
Miljöförvaltningen är underställd Miljö- och konsumentnämnden. Inom
förvaltningen finns fem verksamhetsavdelningar: Livsmedelskontroll inklusive
tillståndsenheten och tobakstillsyn m.fl., Miljötillsyn, Miljöstrategisk avdelning,
Budget- och skuldrådgivning samt Verksamhetsstöd. På varje avdelning leds arbetet
av en avdelningschef. Avdelningscheferna är ansvariga inför förvaltningschefen
som har det yttersta ansvaret för verksamheten gentemot Miljö- och
konsumentnämnden.
6.2 Registrering av kontrollobjekt
Alla anläggningar i ett livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga
kontrollmyndigheten. Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det
är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lämna in en anmälan om registrering
av sin anläggning till Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut
på marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut
om godkännande fattats.
Kontrollobjekten är cirka 800 och finns i en databas i vårt ärendehanteringssystem
ECOS. Vi publicerar inte någon lista på verksamheterna på vår webbplats.
Däremot publicerar vi de två senaste årens inspektioner eller de två senaste
inspektionerna om tillsyn inte bedrivs årligen.
Krav för godkännande respektive registrering finns bl.a. i Livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Livsmedelsverkets
vägledningar används som stöd i arbetet. Registerkontroll sker löpande i och med
fakturautskick och i samband med kontrollbesök.
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Registerhållning och ärendehantering
Lagstiftningen ställer krav på att Miljö- och konsumentnämnden håller register över
de livsmedelsanläggningar som man har kontrollansvar för. Miljöförvaltningen
arbetar med ärendehanteringssystemet ECOS som är ett integrerat system för
diarieföring och registrering av objekt. Till ECOS finns ett stort antal mallar för
skrivelser, beslut etc. kopplade och de färdiga dokumenten lagras också i systemet
kopplade till ärende eller objekt.
Användarmanualer för ECOS finns i förvaltningens rutiner.
Information till företag
Avdelningen för livsmedelskontroll kommer även under 2019 föra dialog, ge
information och rådgivning till verksamhetsutövare för att öka kunskaperna om
livsmedelshantering och vilka krav som gäller. Detta kommer vi bl.a. att göra
genom uppdaterad hemsida med aktuell information och länkar till relevanta
myndigheter.
6.3 Rutiner för utförande av kontroll
Som grund ligger vägledningar, kontrollhandböcker och kontrollwiki framtagna av
Livsmedelsverket
I Miljöförvaltningens ledningssystem, Canea samt i ECOS finns det styrdokument,
processbeskrivning samt mallar för olika typer av beslut och liknande. Utöver det
finns också blankettset med mallar för förbud som kan fyllas i på plats vid
inspektionstillfället.
Arbetssättet vid kontroller är en blandning av föranmälda revisioner och oanmälda
inspektioner. Vid klagomål och utredning av misstänkta matförgiftningar är
kontrollen oftast oanmäld. Provtagning som kontrollmetod används på en del
specifika objekt samt vid vissa projekt.
Ur arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter går inspektörerna två på inspektioner där vi
anser att det behövs. Vi går även två på vissa utvalda objekt, för att kunna
upprätthålla specialkunskap.
Under året kan ett antal mindre projekt som är anpassade till aktuella händelser i
samhället göras.
Offentlig kontroll av livsmedel
Allmänt
Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av
livsmedel. De behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll ska vara effektiva
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och opartiska. Det får inte finnas någon intressekonflikt för den personal som utför
den offentliga kontrollen och inte heller för de som ansvarar för den.
Myndigheterna ska ha tillgång till för ändamålet tillräckligt antal, väl kvalificerad
och erfaren personal samt lämpliga utrymmen och utrustning.
Offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning/oanmäld utom i samband med
revision och liknande fall då det krävs att livsmedelsföretagaren underrättas i
förväg.
Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att
säkerställa en likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter och övervakningssystem bör vara väldokumenterade, t.ex. genom kontrollplan, vägledningar,
instruktioner och rutiner samt andra hjälpmedel i form av t.ex. checklistor.
Vid överträdelser av kraven i lagstiftningen ska nödvändiga sanktioner vidtas av
myndigheten, som ska ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om
företaget tidigare visat prov på bristande efterlevnad (artikel 54 i förordning (EG)
nr 882/2004).
Kontrollmetoder
Miljöförvaltningen använder i sitt arbete inom offentlig kontroll tre kontrollmetoder; revision, inspektion och provtagning. Dessa återkopplas genom
kontrollrapporter till livsmedelsföretagaren.
Revision
Kontrollmetod där livsmedelsföretagen ska underrättas i förväg. Utvalda
kontrollområden som är specifika för företaget ska gås igenom i samband med
revisionen i ett eller flera steg.
Vid revision bedöms, utöver de rättsliga kraven, även livsmedelsföretagarens egna
krav på planerade åtgärder för verksamheten. Planerade åtgärder kan utgöras av
egenformulerade policys, normer och rutiner. Dessa kan vara såväl skriftliga som
muntliga. I bedömningen ingår att reda ut vad som ingår i de planerade åtgärderna,
t.ex. i en rutin för rengöring. Man ska stämma av om de planerade åtgärderna är
förankrade i verksamheten och att de följs av personalen. Dessutom ska effekten av
åtgärderna bedömas, t.ex. att det blir rent när rengöringsrutinen följs, och att målen
med livsmedelslagstiftningen uppfylls. Det vill säga om de planerade åtgärderna
innebär att företaget producerar säkra och redliga livsmedel.
I artikel 2.6 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras revision på följande sätt: ”En
systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och
resultat från dessa överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har
genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen.”
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Inspektion
Kontrollmetod som vi tillämpar oftast och som ska ske utan föranmälan. Det som
granskas är hur verksamheten fungerar i verkligheten. Fungerar verksamhetens
rutiner i praktiken. t.ex. ”Blev det rent när rengöringsrutinerna följdes?”, eller ”Är
märkningen korrekt?” Vid en inspektion kontrolleras utvalda områden. En
inspektion kan vara en del av en revision.
Provtagning
Kontrollmetod där prover från olika produktionsområden tas för att verifiera
verksamhetens egen provtagning och att rutiner fungerar. Oftast tas prover för
bakteriologisk och/eller kemisk undersökning men även för att verifiera företagets
egen märkning. Rengöringstest utförs med ATP-mätare för att verifiera att
verksamhetens rengöringsrutiner fungerar.
6.4 Provtagning och analys
AK Lab AB i Borås samt SYNLAB i Linköping används som laboratorier för
livsmedelsanalyser. I specialfall kan andra ackrediterade laboratorier anlitas.
Provtagning sker inom ramen för offentlig kontroll, dels som en del i läns- eller
riksprojekt, dels i egna projekt eller klagomålsutredningar. Provhantering sker med
av laboratoriet tillhandahållen utrustning och enligt deras riktlinjer för varje typ av
prov.
6.5 Rapportering av kontrollresultat
Kontrollresultat rapporteras årligen till Livsmedelsverket enligt krav i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter. Statistik till den årliga rapporteringen hämtas ur databasen i
verksamhetssystemet ECOS. Underlag för RASFF (Rapid Alert System for Food
and Feed) rapporteras omgående till Livsmedelsverket.
I tertiala uppföljningsrapporter och i årsrapporten redogör Miljöförvaltningen för
utfallet av kontrollarbetet; dels måluppfyllnad för nyckeltal dels mer generella
bedömningar av kontrollen.
6.6 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (1949:105). I korthet
innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna
handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för
diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas
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vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både
offentliga och sekretessbelagda handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.
En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta
del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som kan vara sekretessbelagda. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon
ber att få ut en handling.
Som ett led i arbetet med att åstadkomma en öppenhet i livsmedelskontrollen
presenterar Miljöförvaltningen resultat från utförda inspektioner på Borås Stads
webbplats.
7 Sanktioner - åtgärder vid bristande efterlevnad
Till grund ligger Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner i livsmedelslagstiftningen. För att säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas i rätt omfattning sker en
ständig dialog och utveckling av kompetensen hos inspektörerna. Genom
uppföljning av antal och typ av sanktioner får vi en bild av hur det ser ut och kan
genom detta se trender som vi kan gå in och styra. Inspektörer stämmer av med
kollegor eller avdelningschef innan beslut fattas och skickas vidare.
Sanktioner

Livsmedelslagstiftningen innehåller både administrativa och straffrättsliga
sanktioner.
Administrativa sanktioner
Denna typ av sanktioner kan användas av de behöriga kontrollmyndigheterna på
livsmedelsområdet. Miljö- och konsumentnämnden kan förbjuda eller förelägga
livsmedelsföretagare att vidta vissa åtgärder, eventuellt förenat med vite. I artikel 54
i kontrollförordning 882/2004 anges vilka åtgärder en myndighet kan vidta vid
bristande efterlevnad. Myndigheten kan t.ex. förbjuda eller begränsa utsläppande på
marknaden av livsmedel, tillfälligt avbryta driften i en anläggning eller återkalla en
anläggnings godkännande. Myndighetens beslut om vilken åtgärd som ska vidtas
ska dock stå i proportion till bristens art och till hur företagaren tidigare betett sig.
Straffrättsliga sanktioner
Straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella när en åklagare, oftast efter anmälan från
en kontrollmyndighet, beslutar att väcka åtal för brott mot livsmedelslagstiftningen.
Livsmedelslagen har sedan 2018 fängelsestraff i straffskalan igen. Miljö- och
konsumentnämnden ska som kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen verka för att
brott mot livsmedelslagstiftningen beivras.

22

8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen
8.1 Uppföljning
Uppföljning görs löpande på avdelningsmötena hur vi följer planeringen under året.
Avdelningschefen gör uppföljningar varje tertial för att bedöma var avdelningen
befinner sig gentemot planeringen. Kortare avstämningar görs månadsvis. Till hjälp
finns det ett verktyg/program - Stratsys som används i Borås Stad.
Saminspektioner förekommer och avdelningschefen följer med vid enstaka
tillfällen. Därutöver sker samsynsdiskussioner både inom förvaltningen och med
andra kommuner vid olika tillfällen.
Allmän uppföljning av måluppfyllnad avseende kontrollverksamheten, utförda
kontroller och ekonomiskt läge sker tre gånger per år på avdelnings- och
förvaltningsnivå.
Verksamhetsplanering och uppföljning
På Miljöförvaltningen sker verksamhetsplanering och uppföljning i flera steg och
på olika nivåer:
- Budgetprocessen i kommunen där Kommunfullmäktige fastställer nämndens
budgetram och nämnden i sin tur en mer detaljerad budget för
verksamheten.
- Årlig kontrollplan/budget som antas av nämnden. Denna följs upp tertialvis
under året. Verksamhetsåret sammanfattas dessutom i årsredovisningen.
- Detaljerad planering av kontrollarbetet sker på förvaltningens avdelning för
livsmedelskontroll. På denna nivå finns planeringen per kontrollobjekt och
handläggare. Uppföljningen sker kontinuerligt på avdelningen med
avdelningschefen som ansvarig.
8.2 Revisioner
Länsstyrelsen och Livsmedelsverket utför extern revision av den lokala
livsmedelskontrollen. Stadsrevisionen kan göra interna revisioner av
livsmedelskontrollen.
8.3 Utvärdering
Utvärdering av kontrollen sker i samband med tertialuppföljning och årsrapporter.
Varje månad följs verksamheten upp av avdelningschefen.
Under 2013-2014 delade kontrollpersonalen ut en enkät i samband med utförda
kontroller till ca 150 livsmedelsverksamheter. Områden som vi ville ha svar på var:
bemötande, förståelse av den besökta verksamheten, handläggningstider, hur lätt
23

det är att komma i kontakt med oss samt om informationen från oss är lätt att
förstå. Resultaten från enkäten var positivt och har sammanfattats samt
presenterats för nämnden. Tanken är att en liknande enkät ska delas ut under 2019.
Under 2018 har en kundundersökning (NKI) genomförts hos bl.a. livsmedelsföretagen av en utomstående part. Livsmedelskontroll har fått bra betyg av sina
kunder på bland annat kommunikation och bemötande.
Avvikelsehantering och genomgång av kundernas klagomål/synpunkter samt
synpunkter från allmänheten är en annan form av utvärdering som granskas av
både avdelningscheferna och ledningsgruppen.
9 Beredskap
Beredskapsplaner för staden och förvaltningen finns och är publicerade på
intranätet. Beredskapsplan som berör Miljöförvaltningen kommer att uppdateras
under 2019.
I kris- och beredskapssituationer är en professionell kommunikation en avgörande
faktor. Bland annat innebär det att våra budskap behöver formuleras på ett klart
och lättförståeligt sätt samt att vi alltid måste vara säkra på vilken organisation som
ansvarar för problemet och därigenom har informationsansvaret.
10 Flerårig nationell kontrollplan
I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (2018-2021) beskrivs hur den
offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker.
Kontrollplanen finns bland annat på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se.
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1 Verksamhetsplan 2019

– handläggning och tillsyn enligt alkohollagens bestämmelser –

1.1 Övergripande mål och uppdrag
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning. Riksdagen har slagit fast att det övergripande målet
för alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska- och sociala skadeverkningar.
En viktig del i detta är att motverka skadliga dryckesmönster.
Kommunen ska enligt alkohollagen (2010:1622) pröva ansökningar om serveringstillstånd samt
bedriva tillsyn över beviljade serveringstillstånd och särskilda boenden som har rätt enligt lag att
bedriva servering. Kommunen har även en skyldighet att tillhandahålla information vad gäller
alkohollagens bestämmelser och tillämpning. Detta regleras i lagens 8 och 9 kapitel.
Inom ramen för ovanstående arbetar Tillståndsenheten i Borås Stad så långt som möjligt i dialog
och samverkan med krogbranschen för att skapa ett positivt och levande krogliv i Borås, samt
goda förutsättningar för företagen i branschen att konkurrera på lika villkor.

1.2 Tillståndsenhetens verksamhet
Tillståndsenhetens verksamhet består i huvudsak av följande:
Enheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd, samt ändringsansökningar och
anmälningar av olika slag, exempelvis ägarförändringar.
Enheten utför tillsyn av objekt där serveringstillstånd finns men också särskilda boenden som har
rätt enligt lag att bedriva servering. Detta görs i form av tillsynsbesök på plats, så kallad yttre
tillsyn. Dessa tillsynsbesök görs av enheten själv eller tillsammans med andra aktörer
(samordnad tillsyn). Enheten granskar även bolag och personer som har ett betydande inflytande
i verksamheter som beviljats serveringstillstånd, så kallad inre tillsyn. Fokus ligger då på
ekonomisk granskning och vandel.
Enheten genomför utbildningssatser för såväl krögare som politiker. Exempel på detta är de
återkommande utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering som hålls en gång på hösten
respektive en gång på våren, och som riktar sig framförallt till krögare med anställda.
Enheten tar fram underlag i de rättsliga processer som uppstår efter att ett beslut överklagats,
kommuniceringen av dessa, samt bistår vid muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol.
Enheten är tillgänglig via mail och telefon alla vardagar i veckan.
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Under 2018 hanterade Tillståndsenheten 730 ärenden och 91 beslut fattades varav de flesta på
delegation (Borås Stad enbart).
Tillståndsenheten ansvarar utöver detta för ärendehandläggningen i Marks- och Bollebygds
kommun, både avseende ansökningsärenden och tillsynsärenden. Marks kommun utför dock den
yttre tillsynen själva, dock ej den samordnade tillsynen där ansvaret ligger på Tillståndsenheten.

1.3 Målsättning för verksamheten 2019
Yttre tillsyn
Målsättningen för 2019 är att alla tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska få
minst ett (1) tillsynsbesök under året. Detta är samma målsättning som 2018 och lever upp till de
lagstadgade krav som ställs på en kommun. Målsättningen är densamma när det gäller särskilda
boenden som har rätt enligt lag att bedriva servering.
Minst fem samordnade tillsyner ska under året genomföras tillsammans med Polismyndigheten,
Räddningstjänsten och Skatteverket. Avdelningen för Livsmedelskontroll kommer att medverka
vid något eller några tillfällen.
Inre tillsyn
Den inre tillsynen kommer under 2019 att systematiseras och förstärkas ytterligare. Den inre
tillsynen är ett viktigt redskap i arbetet med att upprätthålla konkurrensneutrala villkor i
branschen, då dess huvudfokus ligger på ekonomisk granskning och uppföljning.
Handläggningstider
Tillståndsenheten har konkurrenskraftiga handläggningstider i jämförelse med landets övriga
kommuner. I Näringslivets Regelnämnds senaste undersökning, som baseras på insamlade data,
återfinns Borås Stad bland de 15 bästa kommunerna i landet.
För 2019 är målsättningen att ingen sökande ska behöva vänta längre än två veckor på beslut
eller besked efter att en ansökan är komplett. Det är en ambitionshöjning i förhållande till 2018,
då målsättningen var tre veckor. Målsättningen tar alltjämt höjd för eventuell frånvaro på
enheten. De allra flesta kommer även fortsättningsvis i praktiken att få beslut eller besked redan
inom ett par dagar.
Tillgänglighet
Målsättningen är fortsatt att Tillståndsenheten ska vara tillgänglig alla vardagar. De införda fasta
telefontiderna ligger fast, och e-post som kommer till enhetsbrevlådan under vardagar ska
besvaras inom ett dygn.
Tillståndsenheten kommer under 2019 att delta i det digitala projektet ”Kommun Kim”. Syftet är
att öka möjligheten till information och vägledning för den enskilde företagaren och
medborgaren. Ursprungligen kommer idéen från Norge och Borås Stad är först ut i landet med
att sjösätta projektet. Ansvariga är Näringslivsenheten.
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1.4 Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt
Det är viktigt att verksamheten bibehåller en jämn och hög nivå när det gäller handläggning,
bemötande, tillgänglighet och kompetens. Förutsägbarhet är en viktig parameter för
rättssäkerhet.
De ovan beskrivna målsättningarna för 2019 gällande handläggning och tillsyn ska vara
utgångspunkten. Den långsiktiga målsättningen är att successivt höja ambitionsnivån. När det
gäller den inre tillsynen bör samtliga stadigvarande tillstånd ha granskats vid utgången av 2024.
Tillståndsenheten kommer att fortsätta utveckla formerna för dialog, både intern och extern.
Tillsammans med Näringslivsenheten kommer projektet ”Kommun Kim” utvärderas.
Omständigheter som kan komma att påverka förutsättningarna för Tillståndsenhetens verksamhet
är den nya tobakslagen som träder i kraft under 2019, men även hur samarbetet med Marksrespektive Bollebygds kommun kommer att utvecklas.
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2 Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
Tillsynsplan år 2019 avseende yttre tillsyn av serveringsställen
Allmänt
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i 9 kap. alkohollagen (2010:1622) innebär både en rättighet och en skyldighet
för kommunen att utföra tillsyn över serveringsställen med servering av alkoholdrycker.
Om tillsynsplanen
En tillsynsplan är ett ramverk för en effektivare tillsyn. Planen visar på vad som ska prioriteras
under året samt fastställer en lägsta-frekvens för tillsynen. Planen ligger till grund för
kommunens planering av den konkreta tillsynen.
Om tillsynen
Central tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten som ska följa utvecklingen och ge
vägledning vid tillämpning av lagen. Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som ska ge
kommunen vägledning men även utföra tillsyn av kommunernas tillämpning av alkohollagen. I
Borås Stad ansvarar Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen för den lokala tillsynen av
serveringsställen som har rätt att bedriva servering.
I Borås Stad genomförs majoriteten av all tillsyn inom lagområdet oanmäld. Tillsynen riktas i
första hand mot verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd. Den genomförs
företrädesvis under kvällar och nätter då det befaras vara störst risk att det finns brister kring
alkohollagens bestämmelser. Dagtillsyn förekommer emellertid också.
Den yttre tillsynen utförs i huvudsak av Tillståndsenheten ensam, men även som samordnad
tillsyn
Prioriterade områden
De områden som framförallt kommer att prioriteras i tillsynen under 2019 är fortsatt; att
minderåriga inte serveras alkoholdrycker, att ordning och nykterhet råder, samt att matutbudet
uppfyller alkohollagens krav. Med en fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på
serveringsställen, för att motverka för hög berusning, är förhoppningen att tillsynen också ska
leda till en tryggare offentlig miljö.
Tillsynsfrekvens
Det antal tillsynsbesök som en verksamhet får under ett år är beroende av serveringsställets
verksamhetsinriktning, och den risk som verksamhetsinriktningen bedöms utgöra i förhållande
till de ovan angivna prioriterade områdena.
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Under 2019 kommer samtliga serveringsställen att få minst ett (1) tillsynsbesök. Samordnad
tillsyn kommer att genomföras vid minst fem tillfällen.
Resurser för tillsyn
Förutom Tillståndsenhetens fyra medarbetare finns för närvarande två timanställda
restauranginspektörer som utför delar av den yttre tillsynen. För att kunna hålla en god kvalité på
tillsynen ges restauranginspektörerna utbildning och kompetensutveckling minst 1 gång/år från
Tillståndsenheten.
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Verksamhetsplan avseende detaljhandel med tobaksvaror (inkl. e-cigaretter mm.),
servering och detaljhandel av folköl samt detaljhandel av receptfria läkemedel i
Borås Stad 2019.
Bakgrund
Den 1 januari 2017 flyttades handläggning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel till
Miljöförvaltningens livsmedelsavdelning. En av strategierna i det drogpolitiska programmet är
att minska tillgången till tobak för ungdomar under 18 år samt att ha en effektiv och samordnad
tillsyn enligt tobakslagen. Med ett effektivt och målinriktat arbete med att minska tillgången på
tobak m.fl., såväl legal som illegal, ger det också andra effekter. Utöver att det ger en effektiv
tillsyn mot tobak bidrar det även till att motverka att den organiserade brottsligheten får fäste.
Tillsynshandläggarnas ansvarsområde är tillsyn av försäljningen av folköl, tobak m.fl. och vissa
receptfria läkemedel. Tillsynshandläggarna gör kontroller i butiker gällande försäljning av de
olika produkterna. I kontrollen ingår tillsyn av rutiner, egenkontrollprogram, förvaring,
exponering, marknadsföring, märkning av tobaksprodukter, att lagstiftningen gällande de olika
produkterna efterlevs samt att försäljningsstället inte saluför oriktigt märkt tobak.
Tobakshandläggarna utreder också om åtgärder mot ett försäljningsställe ska vidtas om de bryter
mot lagen.
Den 1 juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen
innebär en skyldighet för kommunerna att ansvara för den omedelbara tillsynen av att lagen
efterföljs. Kommunstyrelsen föreslog under hösten 2017 för kommunfullmäktige att reglementet
för miljö- och konsumentnämnden kompletterades med ansvar för kommunens skyldigheter
enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förslaget har antogs.
Regeringen har tagit fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och
tobakspolitiken också kallad ANDT-strategin, målet med strategin är att sluta påverkbara
hälsoklyftor inom en generation. Att minska tillgängligheten och användandet av tobak är just
en sådan sak som kan påverkas. Sedan januari 2018 stödjer Borås Kommun
opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Projektet syftar till att
rökningen ska minska i sådan omfattning att den inte längre utgör ett folkhälsoproblem, det vill
säga att antalet rökare i Sverige som idag utgör ca 10 procent ska minska till under 5 procent.
Genom bl.a. kontrollköp av tobaksprodukter kan vi göra handlare medvetna och mer benägna
att kräva legitimation. Eftersom nio av tio rökare börjar före 18 års ålder kan vi genom att
försvåra tillgängligheten av tobak till unga bidra till att målet uppnås.
En handläggare från Tillståndsenheten sitter även med som representant i Borås Stads
Drogpolitiska ledningsgrupp. Representanterna i gruppen kommer bl.a. från andra
förvaltningar i Borås Stad, Polismyndigheten, Barn- och ungdomspsykiatrin,
Länsnykterhetsförbundet och privata gymnasieskolor i Borås. Syftet med gruppen är att
samordna insatser och kunskapsspridning för att föräldrar och ungdomar ska bli medvetna om
de risker som finns kopplade till bland annat droger, alkohol och tobak.
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Målsättning för verksamheten 2019
Inför 2019 har tobakstillsynen inte fått någon förstärkning på personalsidan alls. En 0,5 tjänst har
lånats av livsmedelskontroll. Under året är den övergripande målsättningen att fortsätta med
kontrollköp av tobaksprodukter samt samordnade kontroller med polisen och andra myndigheter.
Utöver det i mån av tid ska alla försäljningsställens egenkontrollprogram uppdateras i
ärendehanteringssystemet.
Den 1 juli 2019 träder lagen om tobak och liknande produkter i kraft. Det kommer bland annat
bli tillståndsplikt på att få sälja tobak för detaljhandlare och partihandlare. Det innebär att
näringsidkare som vill sälja tobak kommer att få ansöka om tillstånd, på liknande sätt som vid
serveringstillstånd, vilket medför att den administrativa belastningen på verksamheten kommer
att ökas signifikant.
Tillsyn
En tillsynsplan är ett ramverk för en effektivare tillsyn. Planen visar på vad som ska prioriteras
under året samt fastställer en lägsta-frekvens för tillsynen. Planen ligger till grund för
kommunens planering av den konkreta tillsynen.
Tillsyn ska genomföras minst en gång på varje försäljningsställe av tobak, folköl, e-cigaretter
och receptfria läkemedel. Sammanlagt finns det drygt 250 tillsynsområden i Borås.
I Borås Stad genomförs all tillsyn inom lagområdet oanmäld. Tillsynen kommer att riktas i första
hand mot verksamheter som tidigare visat brister, nyöppnade verksamheter samt verksamheter
som har ny ägare. Tillsynen utförs i huvudsak av två inspektörer men även genom samordnad
tillsyn tillsammans med Polismyndigheten. Under 2019 är målsättningen, att även en
livsmedelsinspektör ska delta vid de flesta kontrollerna.
Resurser för tillsyn
Idag finns det 1,5 tjänster på tobakstillsyn m.fl. Av det är 0,5 tjänst lånad från
livsmedelskontrollen. I dagsläget är det oklart om det blir tobakstillsyn som kommer att arbeta
med tillståndsförförandet på tobak som kommer att gälla från och med 1 juli 2019. Resurser
saknas för det idag. Inget administrativt stöd för tobakstillsynen finns heller idag.
Prioriterade områden
De områden som framförallt kommer att prioriteras i tillsynen under 2019 är; att minderåriga
förhindras att köpa tobaksprodukter och alkoholdrycker (folköl). Även riktade insatser mot
handlare som misstänks sälja oriktigt märkt tobak.
Tobak, folköl och e-cigaretter
Tillsynen av försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter bedrivs i huvudsak med förebyggande
och yttre tillsyn.
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Förebyggande tillsyn är ett arbete som ska leda till att problem inte uppstår, bland annat genom
information, rådgivning och dialog med handlarna.
Yttre tillsyn är besök på försäljningsstället i syfte att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt
tobakslagens och alkohollagens bestämmelser.
I Borås Stad är samverkan mellan kommun och Polismyndigheten god och samordnade
tillsynsbesök förekommer ofta. Det finns ett samverkansavtal som reglerar tillsynen men de
samordnade tillsynerna har varit mer frekventa än vad avtalet anger. Vid flera tillsynsbesök
medverkar även Skatteverket men också andra myndigheter som Räddningstjänsten,
Migrationsverket, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kronofogdemyndigheten och Arbetsverket
har deltagit.
Tillsyn sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga försäljningsställen
för tobak, folköl och e-cigaretter ska besökas av kommunens handläggare minst en gång per år.
Uppföljande tillsyn vid konstaterade brister ska ske. Tillsyn sker både på dag- och kvällstid.
Utifrån rådande bemanning kommer målsättningen att besöka alla handlare inte att kunna
uppnås. En realistisk målsättning är att endast cirka 80 procent av registrerade butiker får ett
tillsynsbesök.
Det innebär att lagstiftningens krav inte uppfylls.
Receptfria läkemedel
Tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel bedrivs genom förebyggande och yttre tillsyn.
Kommunen ska kontrollera att detaljhandeln efterlever lag och föreskrifter och ska också ge råd
och information. Tillsynen sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga
försäljningsställen för receptfria läkemedel ska besökas minst en gång per år. Uppföljande tillsyn
vid konstaterade brister ska ske. Tillsyn sker på dagtid.
Utifrån rådande bemanning kommer målsättningen att besöka alla handlare inte att kunna
uppnås. En realistisk målsättning är att hälften av registrerade butiker får ett tillsynsbesök. Det
innebär att lagstiftningens krav inte uppfylls.
Uppdelning av kontrollen
Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över efterlevnaden av gällande lag och meddelar
allmänna råd till vägledning för tillämpning av lagen.
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i
deras verksamhet.
Kommunen och polismyndigheten utövar den omedelbara tillsynen över servering av, och
detaljhandel med, folköl och detaljhandel med tobak och elektroniska cigaretter samt vissa
receptfria läkemedel.
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Lagstiftning
Tobakslagen (1993: 581)
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
Alkohollagen (2010:1622)
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
Lagstiftningen inom alkohol-, tobaks- och e-cigarettsområdet är sociala skyddslagar och deras
huvudsakliga syfte och mål är att begränsa preparatens skadeverkningar. Enligt Borås Stads
styrdokument vill man uppmuntra till ett restriktivt förhållningssätt till droger. En av strategierna
i det drogpolitiska programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar under 18 år samt
att ha en effektiv och samordnad tillsyn enligt tobakslagen. När man arbetar effektivt med att
minska tillgången på tobak, såväl legal som illegal, ger det också andra effekter. En effektiv
tillsyn mot tobak bidrar även till att motverka att den organiserade brottsligheten får fäste.
Dessutom är det så att om en ungdom använder nikotin ligger användandet av alkohol och andra
droger närmare till hands. Tillståndsenheten är representerade i styrgruppen för det drogpolitiska
handlingsprogrammet, utifrån att tillsyn över serveringsställen och detaljhandelsförsäljning av
tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel är en viktig funktion för att begränsa
tillgången av dessa preparat för unga människor.
Det finns stora vinstintressen i försäljning av illegala tobaksprodukter och den grupp som gör
den största vinsten är den organiserade brottsligheten. Det är heller inte ovanligt att man
använder olika påtryckningar mot butiksinnehavarare såsom hot om våld, om man inte vill sälja
de illegala produkterna. En effektiv tillsyn i butikerna motverkar den organiserade brottsligheten
samt gynnar folkhälsan och konkurrenskraften hos seriösa handlare.
Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av ”Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel” och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag. Den kommun
där detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel bedrivs, ska kontrollera efterlevnaden av denna
lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lagstiftningen gällande
handel med receptfria läkemedel syftar till att motverka att människor skadas samt att kvalitén på
läkemedlen inte försämras.
Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på tillsynsarbetet samt möjliggör
mätbara och uppföljningsbara mål. Genom tillsynsarbetet i Borås Stad vill vi få bort
missförhållanden, förhindra att nya uppstår och få till stånd ett gott samarbete mellan kommun
och näringsidkare. Vårt mål är att med dessa medel bidra till en ansvarsfull handel med tobak,
folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel.
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Kontrollmetoder och genomförande av tillsynen
Legitimering
Tillsynspersonalen ska ha tjänstelegitimationer som styrker att de företräder kommunen och äger
rätt att få tillträde aktuell lokal och övrigt utrymmen.
Råd och stöd
Tyngdpunkten i tillsynsarbetet bör ligga på rådgivande och förebyggande verksamhet.
Tillsynsbesöken är ett lämpligt tillfälle för tillsynsmyndigheten att ge råd och stöd till ansvariga.
Direkt återrapportering
Vad som iakttagits vid tillsynen återkopplas på plats innan tillsynen avslutas. Om allvarliga
brister har observerats vid tillsynen ska särskild vikt läggas vid att förklara varför detta är
allvarligt och vilka konsekvenser det kan få.
Dokumentation
Tillsyn ska dokumenteras noggrant även om det, vid tillsynen, inte uppmärksammades några
brister. När det gäller tillsyn över receptfria läkemedel ska allvarliga brister, eller om brister inte
rättas till, rapporteras till Läkemedelsverket för fortsatt handläggning.
Uppföljning
Efter tillsynsbesöket skickas en tillsynsrapport till bolaget som anmält försäljning av tobak och
folköl m.fl.. Genom detta får ansvarig möjlighet att ge sin bild av vad som har hänt och vad
denne tänker göra för att det inte ska upprepas. Uppföljande tillsynsbesök ska planeras in om
tillsynen påvisat allvarligare brister/förseelser i verksamheten. Uppföljningsbesöken är viktiga
för att ta reda på om det är fråga om en engångsföreteelse eller brister/förseelser som är
återkommande.
Vid allvarliga eller upprepade brister kan kommunen komma att vidta åtgärder mot handlarens
möjligheter att sälja tobak, folköl eller elektroniska cigaretter.
Vid tillsyn utan anmärkning kommer ett kontrollkort lämnas på plats eller återkopplas per sms.
Förbyggande tillsyn
Den förebyggande tillsynen behöver inte genomföras som ett regelrätt tillsynstillfälle utan kan
ske spontant utifrån att något väcker tillsynshandläggarnas uppmärksamhet. Vid flera tillfällen
har det uppmärksammats att butiker bytt ägare utan att anmälan om tobaks- och
folkölsförsäljning har inkommit. Detta har uppmärksammats genom att vi passerat butiken och
registrerat att t ex marknadsföring har satts upp på utsidan av ett försäljningsställe, där det inte
har varit innan. Flera gånger har det upptäckts att det öppnat nya butiker som inte anmält
försäljning och när vi går in i butiken och pratar med dem så kan det visa sig att de har tobak till
försäljning och då kan de anmäla direkt till oss. Vi ges också tillfälle att informera om vikten av
egenkontrollprogram och vilket syfte det har. Vi kan också hjälpa till att fylla i dem så att de blir
korrekt ifyllda.
Vid några tillfällen har det inkommit information från föräldrar om att ungdomar får köpa tobak i
vissa butiker. Vi har då besökt dessa butiker och berättat vilken information vi fått.
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Vi har därefter passerat den butiken med tät frekvens, utan att göra en tillsyn, men iakttagit om
det är ungdomar i butiken och om de får lov att handla tobak eller folköl. Vi har också iakttagit
om tobaksprodukter har langats utanför butiken och vi har då kunnat informera
butiksinnehavaren om detta. Dessa butiker har upphört med försäljning av tobak till minderåriga.
Resultatredovisning
Tillsynsfrekvens samt resultat från gjorda tillsynsbesök redovisas årsvis till Miljö- och
konsumentnämnden.
Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt
Den ambitionsnivån som beskrivits i målsättningarna för 2018 måste befästas och utvärderas
under perioden. Det är viktigt att verksamheten håller en jämn och hög nivå när det gäller
handläggning, bemötande och tillgänglighet. I annat fall riskerar rättssäkerheten att försämras.
Målsättningen gällande handläggningstider och tillsynsfrekvens för tillsynen styrs uteslutande av
tillgängliga personalresurser.
Det går inte att utesluta att tobakstillsynen m.fl. kommer att tilldelas ytterligare arbetsuppgifter i
och med det utvidgade ansvar som kommer åläggas kommunerna gällande tillståndsgivning
inom tobaksområdet. Om så sker bör en ny behovsutredning göras. I en sådan översyn bör också
avtalen med Bollebygds kommun ingå.
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2019-526

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga
Sökande:
Fastighet:

Sjötorp 1:5

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
befintlig gäststuga på ca 32 kvm med en ny på fastigheten Sjötorp 1:5.
Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats.
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en ny
byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda tomtplatsen finner
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska
markeras åt sydväst.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
gäststuga, med måtten 5,9 x 9,2 meter, på fastigheten Sjötorp 1:5 vid Tolken, Borås
kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt sydväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur
eller motsvarande.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
befintlig gäststuga på ca 32 kvm med en ny på fastigheten Sjötorp 1:5. Ny placering
är ca 5 meter längre från stranden. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 11 februari 2019. Karta och ritningar har
bifogats ansökan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 13 februari 2019 besökt platsen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för den planerade gäststugan ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är
300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b §
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7
kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Fastigheten Sjötorp 1:5 ligger utmed Tolkens västra strand. På fastigheten finns ett
fritidshus, två komplementbyggnader, en sjöbod och en torrtoalett. Enligt sökande
har samtliga byggnader funnits på platsen sedan 1935. I norr gränsar fastigheten till
bebyggelse och i sydväst till naturmark. Miljöförvaltningen bedömer att hela
fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats och har så gjorts sedan 1975. För att
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en ny byggnad i
utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska
markeras åt sydväst, enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs bedömer
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer att utöka det område som kan
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer
därför inte att tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs.
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Tomtplatsavgränsning och situationsplan
3. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Sjötorp 1:5
Dnr 2019-526

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning

Befintlig gäststuga rivs
och ersätts med en ny.
Ny placering förskjuts 5
meter åt nordväst

Tomtplatsen ska
markeras med staket,
häck, mur eller
motsvarande

Sjötorp 1:5
Dnr 2019-526

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad samt
komplementbyggnad
Sökande:
Fastighet:

Mjöshult 1:16

Sammanfattning

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga till befintligt bostadshus samt flytta befintlig friggebod på fastigheten Mjöshult
1:16. Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten utgörs av ianspråktagen
tomtplats. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken
att en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt sydost.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
tillbyggnad, med måtten 11 x 5,5 meter, och en komplementbyggnad med måtten 3 x
3,4 meter, på fastigheten Mjöshult 1:16 vid Säven, Borås kommun.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt sydost, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur
eller motsvarande.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga till befintligt bostadshus samt flytta befintlig friggebod på fastigheten Mjöshult
1:16. Tillbyggnad kommer ske i två plan. På bottenplanet planeras garage och på övre
plan bostad. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 4
februari 2019. Karta har bifogats ansökan.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Sävens strandskyddsområde som är
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya
byggnader uppföras. Byggnader får heller inte ändras, om det hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap
15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Fastigheten Mjöshult 1:16 ligger utmed Sävens södra strand. I nord och väst gränsar
fastigheten till annan bebyggelse, i öst till sjön Säven och i syd och sydväst till
naturmark. På fastigheten finns ett bostadshus och två komplementbyggnader.
Tillbyggnad av bostadshus kommer ske på den södra gaveln, där det idag står en
komplementbyggnad. Komplementbyggnaden, med tillhörande altandäck på 2 x 3,4
meter, flyttas i sin tur österut och placeras ca 2 meter in från fastighetsgränsen.
Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats
och att både tillbyggnad och komplementbyggnad därmed kommer uppföras på en
plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen
går och minska risken att en större byggnad utökar den upplevda hemfridszonen
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att
tomtplatsen ska markeras åt sydost, enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret
följs bedömer Miljöförvaltningen att varken tillbyggnaden eller
komplementbyggnaden kommer utöka det område som kan uppfattas som
hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör
särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Livsvillkoren för
växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet
försämras inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
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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 åtgärderna påbörjas.
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli
föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta
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Bilaga 2. Detaljkarta

Ny placering av
komplementbyggnad
med altandäck. Ca två
meter från
fastighetsgränsen i öst

Tillbyggnad

Tomtgränsen ska i
sydost markeras med
staket, mur, häck eller
motsvarande

Befintlig
komplementbyggnad
flyttas
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Strandskyddsdispens dnr 2019-457 Mjöshult 1:16

Friggebod, fasad mot syd

Friggebod, fasad mot öst

Strandskyddsdispens dnr 2019-457 Mjöshult 1:16

Friggebod, fasad mot sydost

Friggebod, nuvarande placering

Strandskyddsdispens dnr 2019-457 Mjöshult 1:16

Friggebod, tänkt placering – ungefär där högen med grenar ligger.

Vy från bilväg där friggeboden är tänkt att placeras.
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och
komplementbyggnad
Sökande:
Fastighet:

Kypered 1:18

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus,
förråd och brygga på fastigheten Kypered 1:18. Miljöförvaltningen bedömer att
bostadshuset och förrådet kommer att uppföras på en plats som redan är
ianspråktagen. Under förutsättning att tomtplatsen även fortsättningsvis är markerad
med häck eller motsvarande åt sydväst bedöms åtgärderna inte utöka det område som
kan uppfattas som hemfridszon. Vid en avvägning mellan
behov av
en brygga och bryggans påverkan på strandskyddets syften bedömer
Miljöförvaltningen att det saknas särskilt skäl för att bevilja dispens för bryggan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
ett bostadshus, med måtten 8,2 x 3,9 meter, och en komplementbyggnad på 15 m2, på
fastigheten Kypered 1:18 vid Kyperedsjön, Borås kommun.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, häck, mur
eller motsvarande åt sydväst, enligt bilaga 2.
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för brygga, på fastigheten Kypered 1:18 vid
Kyperedsjön, Borås kommun.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
- Miljöbalken 7 kap. 15 §

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
befintligt bostadshus med ett nytt, samt flytta befintligt förråd på fastigheten Kypered
1:18. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 1 februari
2019. Karta och ritningar har bifogats ansökan.
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 4 februari 2019 besökt platsen. Vid
platsbesöket noterades en brygga. Enligt äldre flygfoto har bryggan uppförts mellan
2012 och 2014. Då bryggan saknar dispens har
valt att inkludera
bryggan i ansökan och söka dispens i efterhand.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Kyperedsjöns strandskyddsområde
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte
nya byggnader uppföras, eller anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt (7 kap 15 § 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 djuroch växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Fastigheten Kypered 1:18 ligger utmed Kyperedsjöns norra strand. På fastigheten
finns ett bostadshus, en gäststuga, ett förråd och ett utedass. I öst gränsar fastigheten
till annan bebyggelse, i syd till Kyperedsjön, i väst till naturmark och i norr till en
mindre väg.
Bostadshus och förråd
På grund av en vattenläcka kommer befintligt bostadshus att rivas och ersättas med
ett nytt med måtten 8,2 x 3,9 meter. Det nya bostadshusets placering justeras till
fastighetens nordöstra del där det idag står ett förråd. Förrådet i sin tur kommer att
placeras utmed fastighetens östra gräns, se bilaga 2. Miljöförvaltningen bedömer att
hela fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats och att både bostadshus och förråd
därmed kommer uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen även fortsättningsvis ska
vara markerad åt sydväst, enligt bilaga 2.
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Brygga

har även sökt dispens för en brygga med måtten 1,2 x 12 meter. Det
har enligt
funnits en brygga på platsen sedan tidigare, men när han
förvärvade fastigheten fanns bara stolparna kvar.
har ersatt bryggan
och utökat den två meter på grund av att stranden är grund och dyig.
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan
1975. Miljöförvaltningen konstaterar utifrån äldre flygfoton att det inte funnits någon
brygga på platsen 1972-1977 eller 2006-2012, se bilaga 3.
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta
platsen i anspråk.
Miljöförvaltningen konstaterar att
inte är beroende av en brygga för
att ta sig till eller från sin fastighet.
har uppgett att han tillhör
Ryssbybäckens fiskevårdsförening och har, via sin fastighet, 13,5 % fiskerätt om året.
Fiske vid badplatsen på andra sidan sjön undanbedes då drag och krokar ska undvikas
där. Det enda sättet att kunna nyttja fiskerätten är via roddbåt och bryggan.

Även om landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark är
vattenområdet ändå normalt sett tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Markoch miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål M 1554-17.
Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet.
För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha
en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl
att dispens kan medges.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövning, efter en vägning mot inverkan på strandskyddets syften, utgör särskilt skäl
för dispens. Dispens kan därför inte medges för bryggan.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet.
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Miljöförvaltningen bedömer att bryggan inte är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas.
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli
föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

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

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog
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Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Äldre flygfoton
4. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Bilaga 1. Översiktskarta

Kypered 1:18
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Bilaga 2. Detaljkarta
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Bilaga 3. Ortofoto från 19721977
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Bilaga 3. Ortofoto från 20062007
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Bilaga 3. Ortofoto från 2010
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Bilaga 3. Ortofoto från 2012
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Karlsson
Re: Brygga inom strandskyddat område, Kypered 1:18
den 4 mars 2019 11:15:52

Hej,
Ja inkludera bryggan i befintlig ansökan!
Mått på bryggan: 1,2 m bred (byggd lika bred som de gamla trästolparna) och ca 12 m
lång. Sista två metrarna byggde jag till från den gamla konstruktionen för att det är dyigt
och grunt. Helt enkelt för att komma ut med roddbåten.
Behov av brygga: Jag tillhör Ryssbybäckens fiskevårdsförening och i min fastighet ingår 13,5%
fiskerätt om året. Fiske vid och intill badplatsen på andra sidan sjön undanbedes, då gamla drag och
krokar som sätts ska undvikas där, då det är en välbesökt badplats på sommaren. Så det enda sättet
att kunna nyttja fiskerätten och att på ett säkert sätt ta sig ut på sjön är via roddbåt och brygga.
Med vänlig hälsning,
tis 26 feb. 2019 kl. 15:59 skrev Anna Karlsson <anna.ka.karlsson@boras.se>:
Hej,
Jag tolkade dig som att du ville inkludera bryggan i befintlig ansökan. För att kunna gå vidare
med ärendet behöver jag få in mått på bryggan, beskrivning varför bryggan behöver vara så
lång/bred, samt redogörelse för behovet av brygga.

Med vänlig hälsning

Anna Karlsson
Kommunbiolog
-------------------------------------------------------------------Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljöstrategiska avdelningen
Besöksadress: Stora Brogatan 45
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel: 033-35 30 24 Webbplats: boras.se

Från:
Skickat: den 7 februari 2019 09:40
Till: Anna Karlsson <anna.ka.karlsson@boras.se>
Ämne: Re: Brygga inom strandskyddat område, Kypered 1:18

Hej,

Det har funnits en brygga sedan tidigare men bara stolparna var kvar när jag köpte
fastigheten. Jag tillhör Ryssbybäckens fiskevårdsförening och i min fastighet ingår
13,5% fiskerätt om året. Då fiske vid och intill badplatsen på andra sidan sjön
undanbedes, då gamla drag och krokar som sätts ska undvikas där, är det enda sättet att
kunna nyttja fiskerätten att ta sig ut via roddbåt och brygga.

Med vänlig hälsning,

ons 6 feb. 2019 kl. 13:39 skrev Anna Karlsson <anna.ka.karlsson@boras.se>:
Hej,
Du har sökt strandskyddsdispens för nybyggnation på fastigheten Kypered
1:18. Jag besökte fastigheten i måndags och såg att det även finns en brygga
på fastigheten. Enligt våra flygfoto har bryggan tillkommit mellan 2012 och
2014. Kan inte se att det finns någon dispens för bryggan i vårt arkiv. Finns
det en dispens som jag inte känner till? Vill du söka dispens för bryggan i
efterhand och inkludera den i den inskickade ansökan eller ska vi hantera den
separat? Om du vill söka dispens i efterhand behöver jag få in mått och en
beskrivning av behovet av brygga.

Med vänlig hälsning

Anna Karlsson
Kommunbiolog
-------------------------------------------------------------------Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljöstrategiska avdelningen
Besöksadress: Stora Brogatan 45
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel: 033-35 30 24 Webbplats: boras.se
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och
komplementbyggnad
Sökande:
Fastighet:

Västra Boda 1:20

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus
och komplementbyggnad på fastigheten Västra Boda 1:20. Miljöförvaltningen
bedömer att bostadshuset och komplementbyggnaden kommer att uppföras på en
plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen
går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor att
tomtplatsen ska markeras åt nord och syd.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
ett bostadshus, med måtten 9 x 13 meter, och en komplementbyggnad, med måtten 5
x 5 meter, på fastigheten Västra Boda 1:20 vid Säven, Borås kommun.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt nord och syd, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck,
mur eller motsvarande.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra
ett bostadshus och ett uthus på fastigheten Västra Boda 1:20. Ansökan om dispens
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 4 mars 2019. Karta har bifogats
ansökan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Sävens strandskyddsområde som är
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya
byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl
(7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
- Området genom väg, bebyggelse eller annan exploatering är väl avskilt från
strandlinjen.
Fastigheten Västra Bosa 1:20 utgörs av 1737 m2 och ligger utmed Sävens västra
strand. På fastigheten finns ett bostadshus, ett dubbelgarage och två
vedskjul/redskapsbodar. I väst och öst gränsar fastigheten till annan bebyggelse och i
nord och syd till naturmark/jordbruksmark. Hela fastigheten bedöms om
ianspråktagen.
Det befintliga boningshuset kommer att rivas och ersättas med ett nytt, större hus på
motsvarande plats. Öster om boningshuset kommer ett uthus att uppföras och öster
om garaget kommer en hundgård att byggas.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som
redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och
minska risken att en större byggnad utökar den upplevda hemfridszonen finner
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska
markeras i nord och syd, enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs
bedömer Miljöförvaltningen att byggnaderna inte kommer att utöka det område som
kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Då hundgården kommer att placeras väl inom beslutad tomtplats bedömer
Miljöförvaltningen att åtgärden inte kommer påverka varken allmänhetens tillträde till
området eller djur- och växtlivet. Det krävs därmed ingen dispens från
strandskyddsbestämmelserna för byggnation av hundgård.
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Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas.
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli
föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar

Anna Karlsson
Kommunbiolog
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta
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Bilaga 2. Situationsplan
Västra Boda 1 :20, dnr 2019-812
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för vedförråd
Sökande:
Fastighet:

Arnäsholm S:1, Arnäsholmsvägen 29

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett
vedförråd på fastigheten Arnäsholm s:1, adress, Arnäsholmsvägen 29. Det planerade
vedförrådet ska enligt ansökan placeras långt kanten av den tomtplats som beslutades
2014. Sökanden har i och med kontakt med Miljöförvaltningen blivit
uppmärksammad på vad det innebär med en tomtplats och vill då i samband med den
här ansökan få tomtplatsen omprövad.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna
förvedförråd, med måtten 3,4 x 2 meter, på fastigheten Arnäsholm s:1,
Arnäsholmsvägen 29 vid Frisjön, Borås kommun. Miljöförvaltningen bedömer att
den i ansökan föreslagna tomtplatsen ska vara tomtplats, men med en liten ändring i
norra delen av tomtplatsen. Miljöförvaltningen anser att tomtplatsen ska sluta i linje
med där planket slutar, så att allmänheten kan gå ner och få vattenkontakt vid sjön. Se
bilaga 3.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, mur eller
motsvarande.
Lagstöd

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

Miljöförvaltningen
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Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett
vedförråd på fastigheten Arnäsholm s:1, adress, Arnäsholmsvägen 29. Ansökan om
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 februari 2019. Karta har
bifogats ansökan.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 13 februari besökt platsen. Fastigheten
Arnäsholm s:1 är en jättestor fastighet med flera stugor på. Före den stuga som det
här ärendet gäller finns ett beslut om strandskyddsdispens från 2014. Det planerade
vedförrådet ska enligt ansökan placeras långt kanten av den tomtplats som beslutades
2014. Sökanden har i och med kontakt med Miljöförvaltningen blivit
uppmärksammad på vad det innebär med en tomtplats och vill då i samband med den
här ansökan få tomtplatsen omprövad. De delar av fastigheten som sökanden menar
ska ingå i tomtplatsen består i klippt gräsmatta uppe vid infarten till stugan och nere
vid vattnet är det en gjuten platta vid strandkanten som är omgiven av ett högt plank.
En klippt gräsyta omger planket och löper fram till en liten röd komplementbyggnad
som ligger inom den från 2014 beslutade tomtplatsen. Mellan planket och den röda
komplementbyggnaden är det ca 10 meter. Norr om planket finns en liten strand som
används för att lägga i båtar ifrån. Den platsen nås också genom en öppning i muren
vid vägen och en stig går genom skogsdungen ner till stranden. Stigen genom skogen
och den lilla stranden upplevs som allmänt tillgänglig.
Sökanden uppger att den gjutna plattan har använts av de som bor i stugan sedan 60talet och alltid omgetts av staket. Han uppger att staketet/planket uppfräschades på
90-talet. Sökanden beskriver att stigen genom muren och ner till sjön tidigare varit
igenbommad, men öppnades för några år sedan.
Underlag för beslut
Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor, inkom 2019-02-05
Platsbesök 2019-02-13
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för det planerade vedförrådet ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras eller anordningar eller anläggningar utföras om de hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt (7 kap 15
§ miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
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Miljöförvaltningen bedömer att vedförrådet kommer att uppföras på en plats som
redan är ianspråktagen.
Miljöförvaltningen bedömer att gräsmattan vid infarten och anordningen med
badbryggan nere vid sjön ingår i tomtplatsen eftersom den funnits där innan
strandskyddslagen kom och att den tillhört stugan. Det syns tydligt på flygfoton ända
tillbaka till 1970-talet att gräsmattan klippts även på norra sidan om infarten till
fastigheten.
Miljöförvaltningen bedömer dock att stigen genom skogen ner till stranden ska vara
allmänt tillgänglig för allmänhetens friluftsliv. Det innebär inte att allmänheten har
rätt att använda båtplatsen för att lägga i båtar. Miljöförvaltningen bedömer att den i
ansökan föreslagna tomtplatsen ska vara tomtplats, men med en liten ändring i norra
delen av tomtplatsen. Miljöförvaltningen anser att tomtplatsen ska sluta i linje med
där planket slutar, så att allmänheten kan gå ner och få vattenkontakt vid sjön. Se
bilaga 3.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av vedförrådet eller justeringen av tomtplatsen. Dispens är förenligt med
strandskyddets syfte.
Motivering av villkor
För att förtydliga för allmänheten vilket område som är privat och som ingår i er
tomtplats finner Miljöförvaltningen det relevant att förena beslutet med villkor om
staket.
Miljöförvaltningen bedömer att anordningen är förenlig med gällande översiktsplan
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
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Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

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

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Tomtplatsavgränsning
3. Fotodokumentation
4. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens

Platsbesök 2019-02-13 av Matilda Chocron,

Tomtplatsen som beslutades 2014 går i gruskanten, sökanden anser att tomtplatsen
bör gå i kanten mellan klippt gräs och träd till höger i bilden.
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Tomtplatsen enligt beslutet 2014 går precis bakom den röda stugan. Sökanden vill att
den inramade badplatsen och gräsmattan bakom den, ska ingå i tomtplatsen då denna
anordning har funnits länge och tillhört stugan.

Här syns den klippta kanten mot träddungen, fotot taget från stranden upp mot
parkeringen.
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I träddungen till höger går en stig ner till stranden. Denna stig upplevs allmän och
man kan gå ner till höger om anordningen/bryggan med planket. Där finns en liten
båtiläggsplats.

Här är öppningen i muren till stugan och platsen för det nu sökta vedförrådet är
precis bakom bilen. Det vill säga inom redan beslutad tomtplats.
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Lena Jonsson, 033-35 30 17
lena.j.jonsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Tillsynsplan för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete inom miljöoch hälsoskyddsområdet 2019-2021
Sammanfattning
En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i förlängningen en hållbar utveckling, ska kunna uppnås är att efterlevnaden
av bestämmelserna i miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. Tillsynsplaneringen är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i
övrigt. Förutom planeringen är myndigheternas viktigaste instrument i tillsynsverksamheten inspektioner, granskning av rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll.
Förvaltningen ska årligen upprätta en tillsynsplan där det fastslås vilka verksamhets
typer som ska få miljö- och hälsoskyddstillsyn de kommande tre åren, och i viss mån
vad man vill uppnå med tillsynen inom varje område. Krav på upprättandet av en
tillsynsplan, och att den ska baseras på en aktuell behovsutredning, regleras i miljö
tillsynsförordningen.
Tillsynsplanen avser år 2019-2021. Det första året är preciserat och för de andra åren
anges en viljeinriktning.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att:
fastställa ”Tillsynsplan för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete inom miljö- och
hälsoskyddsområdet 2019-2021” i enlighet med miljöförvaltningens förslag.
Ärendet
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela
ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses
över vid behov, dock minst en gång per år. Det första året är preciserat och för de andra
åren anges en viljeinriktning. Tillsyns-planen är ett levande dokument som uppdateras
när förutsättningarna förändras och presenteras för nämnden vid behov.
Som underlag till tillsynsplanen har avdelningen använt nationella, regionala och lokala
miljömål, behovsutredning 2019-2021 samt det verksamhetsregister som förvaltningen
har i Ecos.
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Tillsynsplanen ska visa hur myndigheten kommer använda de resurser som finns för att
klara myndighetsutövningen enligt miljöbalken. Tillsynsbehovet för tre år framåt har
gjorts utifrån risk och erfarenhet och utgått från de nationella och regionala miljömålen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bemanningen under 2019 (18,75 årsarbetskrafter) är betydligt mindre än behovet. Enligt
gjord behovsutredning behövs mer än 30 heltidstjänster det närmast kommande året för
att fullgöra tillsynsarbetet enligt miljöbalken. Den stora skillnaden mellan beräknat
behov och tillgängliga resurser medför att nämnden måste göra stora och omfattande
prioriteringar i tillsynsarbetet. Det är ca 14 600 timmar som har prioriterats bort i årets
tillsynsplan.
Konsekvenser övergripande

Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de
uppgifter som åligger oss att utföra för att bidra till miljömål på både nationell, regional
och lokal nivå samt för att erbjuda god service till verksamhetsutövare, kommuninvånare och andra förvaltningar inom Borås stad.
Konsekvenser miljöskydd

Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de
uppgifter inom behovsprioriterad miljöskyddstillsyn som finns med i behovsutredningen. Risken ökar för att utsläpp sker till mark, vatten eller luft från verksamheter som
inte får tillsyn. Det kan röra sig om till exempel bristande kemikaliehantering,
avfallshantering eller att nödvändiga reningsprocesser sköts på rätt sätt.
Konsekvenser hälsoskydd

Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de
uppgifter inom behovsprioriterad hälsoskyddstillsyn som finns med i behovsutredningen. Riskerna för smittspridning och andra olägenheter som kan påverka människors hälsa ökar för de som besöker t.ex. gym och verksamheter där yrkesmässig
hygienisk behandling erbjuds.
Konsekvenser strandskydd

Med rådande resurser för handläggning och tillsyn inom strandskyddade områden
kommer miljöstrategiska avdelningen inte att klara av sitt ansvar för tillsyn enligt
Miljöbalken, vilket kommer resultera i att strandskyddets syften inte kommer kunna
säkras.

Agneta Sander
Miljöchef

Lena Jonsson
Miljöinspektör

Bilaga
Tillsynsplan för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet 2019-2021

Tillsynsplan för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete inom miljö- och
hälsoskyddsområdet 2019-2021

Sammanfattning
Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken uttrycks detta genom
balkens rättsligt bindande syfte och de allmänna hänsynsreglerna. Tillsynen är ett medel för att
säkerställa miljöbalkens syfte.
Då förvaltningen inte har tillräckliga resurser under 2019 blir konsekvenserna bland annat att det
blir svårare att arbeta förebyggande och att säkra en hållbar utveckling samt en hälsosam och god
miljö. Det kan bli svårt att uppfylla kraven på likabehandling och rättssäkerhet vid handläggning
och övrig ärendehantering samt att mycket tillsynsarbete behöver prioriteras bort, även sådant
som är lagstadgat. Service gentemot kund påverkas även då handläggningstiderna och svarstiderna blir längre.
Avdelningen för miljötillsyn har i gjord behovsutredning kommit fram till att det är ca 32 000
timmar tillsynsarbete som ska utföras varje år, vilket visar på ett behov av 30,5 årsarbetskrafter
för 2019-2021. Tillgängliga resurser för år 2019 är 18 årsarbetskrafter.
Miljöstrategiska avdelningen avsatte under år 2018 ca 0,75 årsarbetskrafter för tillsyn av strandskydd, och avser att även år 2019 avsätta 0,75 årsarbetskrafter. Större delen av arbetet består i att
handlägga inkomna strandskyddsansökningar. Få resurser finns för att bedriva egen tillsyn. Vid
handläggning av inkomna ansökningar är det många som framhäver orättvisor kring dagens system. De som inte söker kan bygga fritt, medan de som söker riskerar att få ett avslag. Behov av
egeninitierad tillsyn är stort för att lagen ska vara lika för alla.
Under 2019 kommer avdelningen för miljötillsyn att genomföra tillsynsinsatser inom följande
områden:
•

Ventilation i förskolor och uppföljning av städning i förskolor

•

Utsläpp till dagvatten

•

Allmänna tillsynsinsatser

•

Förebyggande tillsyn av flerbostadshus

•

Vattenskyddsområden

•

Enskilda avlopp

•

Avfall

•

Hygien

•

Fordon/drivmedel

•

Förorenade områden

•

Strandskydd

Konvertering av Ecos till nytt ärendehanteringssystem kommer att ske under hösten 2019. Initialt
tar det mycket extra tid i anspråk under året, men det kommer att effektivisera och förbättra verksamheten på sikt.
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Inledning
Bakgrund
Tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredningen
och verksamhetsregistret. Tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
Föreliggande tillsynsplan omfattar tillsyn över miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd inom avdelningen för miljötillsyns verksamhetsområde samt tillsyn inom skyddade områden. Tillsynsplanen ska beslutas av Miljö- och konsumentnämnden.

Tillsynsansvar
Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de nationella, regionala och lokala miljömålen.
Tillsynsmyndigheten ska, på eget initiativ eller efter anmälan, i nödvändig utsträckning kontrollera
att lagstiftningen följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse men
även genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål tillgodoses.

Tillsynsplan
Förvaltningen ska årligen upprätta en tillsynsplan där det fastslås vilka verksamhetstyper som ska
få miljö- och hälsoskyddstillsyn de kommande tre åren, och i viss mån vad man vill uppnå med
tillsynen inom varje område. Krav på upprättandet av en tillsynsplan, och att den ska baseras på
en aktuell behovsutredning, regleras i miljötillsynsförordningen.
Tillsynsplanen avser år 2019-2021. Det första året är preciserat och för de andra åren anges en
viljeinriktning. Tillsynsplanen är ett levande dokument som uppdateras när förutsättningarna förändras och presenteras för nämnden vid behov. En stor del av myndighetsarbetet kan vara svårt
att planera för/styra över. Detta gäller exempelvis prövning av tillstånd, anmälningar, klagomål,
remisser och rådfrågning från allmänhet och verksamhetsutövare som kan vara olika från år till
år. Det kan även komma krav från andra myndigheter som inte varit kända sedan tidigare eller
som påkallar skyndsam uppmärksamhet av något slag. Därför behöver tillsynsplanen vara flexibel.
Som underlag till tillsynsplanen har förvaltningen använt nationella, regionala och lokala miljömål
samt behovsutredning 2019-2021.
Nämndens tillsynsobjekt finns registrerade i datasystemet Ecos. Registret med uppgifter så som
pågående verksamhet, gällande klassningar, intressenter och andra förändringar vid varje tillsynsbesök.
Tillsynsarbetet utförs som en fortlöpande process, där de olika faserna behovsutredning,
översyn av resurser och kompetens, planering, genomförande och utvärdering följer på
och återkopplar till varandra.
1
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Omfattning
Tillsynsbehovet för tre år framåt har gjorts utifrån risk och erfarenhet och utgått från de nationella och regionala miljömålen. Behovsutredning för avdelningen för miljötillsyn, 2019-2021, ligger
till grund för 2019 års tillsynsplan.
Föreliggande tillsynsplan omfattar tillsyn inom miljöskydd och hälsoskydd inom avdelningen för
miljötillsyns verksamhetsområde samt strandskydd inom Miljöstrategiska avdelningen. Tillsynsplanen ska beslutas av nämnden.

Tillsynsuppdraget
En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i
förlängningen en hållbar utveckling, ska kunna uppnås är att efterlevnaden av bestämmelserna i
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. Tillsynsplaneringen
är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i övrigt. Förutom planeringen är myndigheternas viktigaste instrument i tillsynsverksamheten inspektioner, granskning av rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll.
Genom tillsynen ska nämnden bl. a verka för att hantering av kemiska produkter, avfall samt anläggningar hanteras och drivs så att risken för negativ påverkan på den omgivande miljön minimeras. Nämnden ska också genom sin tillsyn verka för att inomhusmiljöer i bostäder och offentliga lokaler är fria från hälsorisker och dåligt klimat. Insatser som allmän rådgivning och informationsspridning, som syftar till att skapa förutsättningar för att uppställda mål förverkligas, är andra
viktiga uppgifter i tillsynsverksamheten.
Förvaltningens utgångspunkt för tillsynsplanen ska vara att göra avgränsningar och avvägningar
utifrån reella behov och vad som behövs för att uppnå miljökvalitetsmålen. Därmed blir det en
rimlig balans mellan behovsutredning och tillsynsplan.
I tillsynsmyndighetens uppdrag ligger att kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta utifrån
definition av tillsynsuppdraget. Prioriteringar i måste därför göras i tillsynsarbetet. Ett visst mått
av avgränsningar och prioriteringar har skett redan i behovsutredningen.
Förvaltningens ambition är att tillsynsplanen ska grunda sig på det verkliga tillsynsbehovet ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt samt var det är kostnadseffektivt att nå en effekt genom att bedriva tillsyn. Om den tillsyn som bedrivs inte ger någon effekt i förhållande till våra uppdrag så
kanske det inte finns ett verkligt tillsynsbehov utan det man vill uppnå kanske bättre nås på andra
sätt än via tillsyn.
Förvaltningen samarbetar och samordnar sin tillsyn med flera olika aktörer. Samarbetet och samordningen syftar till att få en likvärdig tillsyn, samsyn och att underlätta för verksamheterna.
Samarbete finns med de andra kommunerna inom Sjuhärad, med G9-kommuner, med länsstyrelsen och med de centrala verken. Inom avdelningarna sker samordning på interna veckomöten
och på gruppmöten.

3

Tillsyn
Tillsynen grundar sig på att människors hälsa och miljön inte ska påverkas negativt. Tillsyn ska
ske på industrier och andra miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt samt vid olika klagomålsärenden inom kommunen likväl som förorenade områden och vattenverksamheter. Syftet
med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, luft och vatten, att hanteringen av
kemikalier och avfall sker på ett godtagbart sätt samt att undanröja och förebygga olägenheter för
människors hälsa. Olägenheter innebär störningar som kan vara skadliga för människors hälsa
och av sådan karaktär att de inte är helt tillfälliga eller ringa. Tillsyn i skyddade områden så som
inom strandskydd och naturreservat är att skydda områdena från åtgärder som skadar syftet med
att de skyddats.

Mål för tillsynen
Miljö- och hälsoskyddstillsynen ska bl. a. syfta till att nå miljöbalkens mål samt de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. Tillsynen är riskbaserad och ska vara rättssäker, effektiv och
ändamålsenlig. Den offentliga tillsynen och tillsynsmyndigheterna ska uppfattas av konsumenterna, media och företag som trovärdig.

Tillsynskategorier
Tillsynsbehovet sorteras in i fyra tillsynskategorier:

1. Styrd tillsyn
Inom styrd tillsyn återfinns de verksamheter med störst behov och krav (tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter samt anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter).
Tillsynen styrs via extern lagstiftning och tillsynen ska täckas i tillsynsplanen (basbehov) i form
av årliga tillsynsaktiviteter.
2. Behovsprioriterad tillsyn
Behovsprioriterad tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt egeninitierad strandskyddstillsyn.
Nämnden planerar och fördelar tillsynsbehovet över tre år, och tillsynen sker i form av återkommande tillsyn.
3. Händelsestyrd tillsyn
Händelsestyrd tillsyn omfattar bl. a. ansökningar, dispenser och klagomål. Behovet av den händelsestyrda tillsynen är bedömd utifrån Ecos, tidsredovisning samt tidigare erfarenheter.
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Nämnden behöver ha resurser för den händelsestyrda tillsynen (basbehov), utan att det tar resurser t.ex. från den styrda tillsynen.
4. Skattefinansierad tillsyn
Nämndens skattefinansierade tillsyn är obligatorisk och kan omfatta arbete med miljösanktionsavgifter, åtalsanmälningar, obefogade klagomål, beslutsuppföljning, förebyggande tillsyn i form av
vägledning samt t ex. tillsyn enligt tobakslagen. Nämndens skattefinansierade verksamhet omfattar även remisser och deltagande i planarbete m.m.

Resurser och finansiering
Tillgängliga resurser 2019
En årsarbetskraft (åa) bedöms kunna utföra 1 050 timmar tillsynsarbete vid tillräckliga resurser,
Vid för få resurser bedöms en åa kunna utföra 800 - 1 000 timmar tillsynsarbete (antalet timmar
tillsynsarbete som kan utföras per handläggare sjunker p.g.a. att antalet timmar av den förvaltningsgemensamma tiden och tiden för allmänt arbete blir högre per handläggare ju färre åa som
finns på Miljöförvaltningen). Avdelningen för miljötillsyn utgår i tillsynsplaneringen från att det
finns 18 årsarbetskrafter och Miljöstrategiska avdelningen 0,75 åa som kan arbeta med tillsyn
inom miljöbalksområdet. Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 000 timmar, vilket innebär
ca 18 750 timmar.
Bemanningen är betydligt mindre än behovet. Enligt avdelningen för miljötillsyns behovsutredning skulle 30,5 heltidstjänster behövas för att fullgöra tillsynsarbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet de närmast kommande åren. En behovsutredning för tillsyn inom strandskydd
och naturreservat kommer göras under 2019.
Skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resurser medför att nämnden måste göra stora
och omfattande prioriteringar i tillsynsarbetet; ca 14 600 timmar behöver prioriteras bort.

Finansiering
Nämnden har ansvaret för miljö- och hälsoskyddstillsynen och en skyldighet att organisera en
systematisk tillsyn med tillräckliga resurser. Det innebär att tillsynen ska planeras, utföras samt
följas upp så att den ger avsedd effekt. Tillsynen finansieras både genom avgifter (taxa) och
skattemedel.
Om inte tillräckliga resurser finns, har nämnden ansvaret att verka för ökade resurser.
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Basbehov och prioriteringar
Tillsynsmyndighetens resurser fördelas under tillsynsplanens treårsperiod. Den svarta linjen i
mitten visar basbehovet som årligen måste uppfyllas i tillsynsplanen. Detta behov flyttas
oförändrat från behovsutredning till tillsynsplan.

För de övre delarna sker en lokal prioritering, utifrån lokala förutsättningar. Längst ned finns tillståndsgivna och anmälningspliktiga verksamheter (A, B, IUV, C och H) som har ett tillsynsbehov
styrt av staten. De ingår i taxan och branschernas tillsynsbehov är lika stort varje år. Här återfinns
även händelsestyrd tillsyn, även om omfattningen kan variera från år till år.

Fördelning av tid 2019
Fördelningen av resurserna grundas på prioritering utifrån gjord behovsutredning. Mer specifik
information kring vilka tillsynsområden som tillsynskategorierna omfattar finns i behovsutredningen för avdelningen för miljötillsyn.
Tabell 1 – Fördelning/prioritering av tid för de olika tillsynskategorierna
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Tabell 2 - Fördelning av resurser inom strandskyddstillsyn 2019
Tillsynskategorier
Skattefinansierad tillsyn
Information och vägledning via
samtal, e-post och besök
Åtalsanmälningar
Överklagningar
Ogrundade klagomål
Uppföljning av beslut
Beredning till nämnd
Behovsbaserad tillsyn
Uppföljande tillsyn utifrån beslut
från högre instanser
Uppföljning av beslut
Tillsynskampanj
Egeninitierade ärenden

Tillsynsplan 2019 (h)
60
10
40
10
0
40
40
0
80
0

Händelsestyrd tillsyn
Inkomna strandskyddsansökningar
Inkomna tips

390
80

Totalt

750

Styrd tillsyn (basbehov)
Arbetet bedrivs främst genom planerad tillsyn, periodiska besiktningar samt granskning av miljörapporter och årsrapporter. De större verksamheterna behöver planerad tillsyn en eller flera
gånger årligen.

Tematillsyn
En del av den styrda tillsynen utförs inom konceptet tematillsyn (TT). Syftet är att få bättre kontroll på verksamheter med årlig tillsynsavgift, vad de gör och deras påverkan på människor och
miljö. Syftet är också att bredda avdelningens kompetens för att minska sårbarheten framöver
samt skapa samsyn och effektivisera vår tillsyn. Förhoppningen är att metoden gör att nyanställda
kollegor snabbare ska komma in i arbetet. Syftet är också att tydliggöra att hela avdelningen för
miljötillsyn gemensamt ansvarar för att klara vårt tillsynsuppdrag som man är ålagd att göra, samt
att höja verksamheternas egen medvetenhet om sin påverkan på människor och miljö.

Tematillsyn 2019 och 2020
Undervisningslokaler
Tillsynstemat för undervisningslokaler under år 2019 och 2020 är att kontrollera ventilationen
samt en uppföljning av de krav som ställts under år 2017 och 2018 och som även kommer ställas
under år 2019 av Miljö- och konsumentnämnden om att åtgärda brister i städningen.
Barn och unga är en känslig grupp och tillbringar mycket tid i skolan, därför är inomhusmiljön
viktig. Många barn vistas samtidigt på en relativt liten yta samt att många små barn vistas ofta
nära golvet vilket, detta ställer höga krav på städning och ventilation. Skolan ska vara till för alla
och det är därför viktigt att alla barn kan vistas i skolan. Syftet med vår tillsyn är att kontrollera att
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barn och elever har en god luftkvalité. Bra städade lokaler och god ventilation är en förutsättning
för att alla ska må bra i skolan för att kunna utvecklas och lära sig.
Förskolor prioriteras först eftersom de har en extra känslig målgrupp. Tillsynen av förskolor med
tema ventilation och städning ligger i linje med Borås vision 2025 där ett gemensamt ansvar för
att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor tas.
Tillsynen kommer att ske främst genom inspektioner på undervisningsverksamheterna. Tillsyn
kommer också att ske genom kontroll av skriftliga rutiner samt inhämtning av information hos
berörda förvaltningar. Berörda förvaltningar är framförallt Lokalförsörjningsförvaltningen, Förskolenämnden samt kost- och lokalvårdsavdelningen på Grundskoleförvaltningen.
Ventilation
Vår tillsyn gällande ventilation kommer att ha som fokus att kontrollera att undervisningsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) vilket
innebär bland annat att:
•
•
•

Det finns skriftliga (dokumenterade) rutiner för felanmälan, driftstörningar m.m. gällande
ventilationen.
Det finns rutiner för nödlägesberedskap som personalen känner till och kan använda sig
av vid bränder och olyckor i närområdet.
Verksamheten är anpassad utifrån ventilationens kapacitet. Vilket innebär att verksamheten följer de anvisningar som anger hur många personer som kan max vistas i lokalerna
utifrån ventilationens förmåga.

Tillsynen kommer även innebära kontroll av rutiner för skötsel och drift av ventilationen. Rutinerna ska vara skriftliga och dokumenterade. För kommunala undervisningslokaler kommer kontrollen av dessa rutiner att ske parallellt med inspektionerna. Kontrollen kommer att ske genom
kommunikation med Lokalförsörjningsförvaltningen då de ansvarar för lokalerna vilket skolorna
själva inte gör. För de privatägda skolorna kommer kontroll av rutiner gällande drift och skötsel
av ventilationen att ske under inspektionstillfället.
Under år 2019 kommer alla förskolor vara först med att få tillsyn med temat ventilation. Sedan
under år 2020 kommer alla grundskolor och gymnasieskolor att få samma tillsyn. Uppföljning av
de krav som kan komma att ställas av Miljö- och konsumentnämnden kommer att först ske på
förskolorna under år 2021 och därefter på resterande skolor i Borås Stad.
Uppföljning av städning i skolor
Under år 2017 tillsynades alla förskolor och under år 2018 alla grundskolor och gymnasieskolor
(med undantag av sådana som genomgick större renoveringar och var precis nystartade) i Borås
stad med avseende på städning.
Miljö- och konsumentnämnden förelade Förskolenämnden att åtgärda brister som Miljöförvaltningen hade identifierat på många förskolor och där förskolorna själva hade små möjligheter att
påverka bristerna. Åtgärderna ska vara utförda senast den 1 juni 2019 och en uppföljning av beslutet kommer att ske i samband med årets tillsyn på ventilation. De åtgärder som Förskolenämnden ska vidta är:
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-

-

Upprätta dokumenterad egenkontroll avseende städning av förskolorna. I en skolas egenkontrollprogram ska det finnas skriftliga rutiner för att fortlöpande kontrollera att lokalerna hålls välstädade och i gott skick för att undvika att olägenhet för människors hälsa
uppstår.
Säkerställa att städfrekvensen följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS
2014:19) om städning i förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Beslutet beskriver närmare vilka specifika städmoment som det gäller.
Upprätta en tydlig ansvarsfördelning för städningen på förskolorna där det ska framgå
tydligt vilka städmoment som förskolepersonalen ska utföra och vilka städmoment som
lokalvårdpersonalen ska utföra.
Säkerställa att hygienutrymmen inte används för pedagogisk verksamhet eller används för
förvaring av material för pedagogisk verksamhet.

Grundskolor och gymnasieskolor kommer att föreläggas under år 2019 med att åtgärda brister i
städningen som upptäcktes under tillsynen år 2018. När det gäller privata undervisningslokaler
har krav riktats direkt mot den som äger/driver förskolan.
Miljömål: Giftfri miljö
Folkhälsomål: Sunda och säkra miljöer och produkter, Gott skydd mot smittspridning.
Dagvatten
Dagvatten är ett relativt nytt område inom miljötillsynen och generellt i Sverige händer mycket
gällande dagvatten. Tillsynsområdet är komplext då flera lagstiftningar, som miljöbalken, plan‐
och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster reglerar och överlappar varandra. Det behövs därför mer kunskap både generellt om dagvatten men även specifikt för Borås. Kunskaper
behövs så att det finns en bra grund för beslut om vilka åtgärder som är mest effektiva att vidta
gällande dagvattnet.
Inom ramen för årets tematillsyn utsläpp till dagvatten ska avdelningen för miljötillsyn utföra tillsyn
hos verksamheter och kontrollera att de uppfyller de krav som ställs gällande dagvattenhantering,
främst inom ramen för egenkontroll. Avdelningen ämnar genom detta att nå ut till verksamheterna och informera dem om risker och åtgärder gällande dagvattenhantering.
Miljömål: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet.
Folkhälsomål: Sunda och säkra miljöer och produkter.

Händelsestyrd tillsyn (basbehov)
En stor del av arbetet styrs av inkomna handlingar och händelser, ex. prövning av tillstånd och
dispenser, anmälningar, klagomål mm. Detta kan inte prioriteras bort, handläggning av inkomna
ärenden måste utföras. Inom vissa utvalda arbetsområden kommer det att ske insatser som är till
för att bidra till att de händelsestyrda delarna av tillsynen effektiviseras, förenklas eller kan styras
undan. Exempel på sådana insatser kan vara informationskampanjer, utveckla nya arbetsmetoder,
förnya blanketter, ställa krav på att verksamhetsutövare utvecklar sin egenkontroll osv.
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Behovsprioriterad tillsyn
Behovsbaserad tillsyn är tillsyn utifrån lokala tillsynsbehov, kunskap och riskanalys.
För ett antal mindre branscher kan det räcka med en tillsynsinsats vartannat eller var tredje år.
Kommunen bedömer behovet utifrån hur resultatet av tillsynen ska nås. Då avdelningen för miljötillsyn har resursbrist är det bara ett fåtal branscher som kommer att få tillsyn under 2019-2021.
Tillsyn av strandskyddslagstiftningen har länge varit på en låg nivå och behovet av tillsyn är idag
stort. Vid handläggning av inkomna ansökningar är det många som framhäver orättvisor kring
dagens system. De som inte söker kan bygga fritt, medan de som söker riskerar att få ett avslag.
Behov av egeninitierad tillsyn är stort, men tillräckliga resurser saknas. För att sprida information
om strandskyddslagstiftningen och lyfta tillsynsfrågan kommer Miljöstrategiska avdelningen 2019
att delta i Miljösamverkan Västra Götalands tillsynskampanj.
Nedan redovisas de prioriteringar och insatser som förväntas ske under 2019.

Prioritering och insatser 2019
Allmänna insatser
Kommunikationsstrategi
Tillsammans med förvaltningens kommunikatör har avdelningschefen tagit fram en kommunikationsplan för miljötillsynsavdelningen. Syftet med vår kommunikationsplan är att bli bättre på att
kommunicera till allmänheten, verksamheter och politiker om vår verksamhet, om vilka regler
som gäller samt vilken nytta det är med olika åtgärder. Avdelningen för miljötillsyn har identifierat fem insatser som vi vill utföra under år 2019. Insatser kommer att utföras av flera medarbetare och kommer att ske genom att vända sig till media, använda sig av sociala medier, uppdatera
hemsidor och ordna informationsmöten. Insatserna är:
• Informationskampanj till allmänheten om biltvätt på gatan.
• Strategidag för politikerna som sitter i Miljö – och konsumentnämnden.
• Informationskampanj som är riktad till yrkesmässiga hygieniska verksamheter som hanterar stickande och skärande verktyg.
• Utbildningsinsats om schaktmassor som är riktad till större och mindre verksamhetsutövare.
• Informationskampanj om tillsynstemat dagvatten som är riktad till verksamheter inom
vissa industriområden.
Nytt ärendehanteringssystem
Under år 2019 kommer de avdelningar som använder Ecos som ärendehanteringssystem att få ett
nytt ärendehanteringssystem. Upphandling av nytt system kommer att ske under våren 2019 och
förhoppningsvis kommer det nya systemet att vara redo att användas under hösten 2019. Det innebär att all data som finns i nuvarande system måste inventeras, göras likvärdig och kompatibel
för att kunna överföras till det nya systemet. Det kommer krävas insatser av alla medarbetare på
avledningen men främst av två medarbetare, som det är identifierat kommer att lägga ner tid motsvarande 0,5 åa. Hur mycket vardera medarbetare ska lägga ned i arbetstid är oklart i dagsläget.
Konverteringen kommer även medföra att mallar och rutiner måste gås igenom och anpassas till
det nya systemet.
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Ny taxa SKL
SKL har tagit fram en ny taxemodell för fasta avgifter inom miljöbalkens område. Detta kommer
eventuellt under 2019 att medföra att en helt ny taxa ska tas fram och att nya avgiftsbeslut behöver fattas för alla tillsynsobjekt med fast avgift. Även befintliga blanketter, beslutsmallar och befintligt informationsmaterial, inklusive hemsidan, behöver gås igenom och ändras utifrån taxeändringarna.
Järnvägen
En upprustning och modernisering av järnvägen ska ske i Boråsområdet och förväntas vara genomförd 2022. Även om arbetet inte påbörjas förrän nästa år förväntas tid under 3:e och 4:e
kvartalet under 2019 att avsättas för att ge underlag och besvara frågor, främst från konsulter inblandade i projekten, kring bland annat markundersökningar och masshantering.

Prioriteringar inom arbetsområden
Flerbostadshus
Avdelningen vill fortsätta arbetet med den förebyggande tillsynen av flerbostadshus, där avdelningen för miljötillsyn tittar på hur fastighetsägarna arbetar för att deras hyresgäster ska ha en bra
inomhusmiljö i sina lägenheter. Tillsynen bidrar till sund boendemiljö, minskade hälsorisker och
störningar samt minskad miljöpåverkan.
Att arbeta förebyggande med bostadsklagomål är något som initierades under 2018 och som ska
prioriteras under 2019. Genom riktad tillsyn fokuseras särskilt på fastighetsägarens egenkontroll.
Syftet med detta är att tidigt nå ut till fastighetsägare för att identifiera brister och åtgärda dessa
innan de ger upphov till miljö- och/eller hälsoskyddsproblem som påverkar de boende negativt.
Förhoppningen är att detta ska minska antalet klagomål på sikt.
Vattenskyddsområden
Avdelningen vill under hösten 2019 påbörja ett projekt som omfattar verksamheter som bedrivs
inom Öresjös vattenskyddsområde. Projektets utformning och avgränsning är ännu ej helt fastställt, men en potentiell inriktning är att granska beredskapsplaner hos verksamheter inom vattenskyddsområdet. Projekt inom detta område ämnar identifiera och få kunskap om vilka föroreningsrisker som finns inom området och var/på vad framtida tillsyn har störst miljönytta.
Enskilda avlopp
Även om enskilda avlopp är ett nedprioriterat område i nuläget kommer vissa insatser att prioriteras under året.
•

Inom arbetet med enskilda avlopp är målet att öka antalet inventeringar och nivårörskontroller från 2018. Ambitionen är att genomföra 150 stycken inventeringar av gamla avloppsanläggningar, samt 200 stycken nivårörskontroller.

•

Fastigheter inom verksamhetsområden ska föreläggas att anslutas sig till det kommunala
vatten- och avloppsnätet. Ambitionen är att ett 50-tal fastigheter ska föreläggas till att
börja med.

•

Eventuellt pilotprojekt för minireningsverk om tid finns.

Avfall
•

Administrativa tillsynsinsatser kommer att genomföras på verksamheter som yrkesmässigt
samlar in eller transporterar avfall för att kontrollera avfallets ursprung, typ och mängd,
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inlämning och transport samt efterlevnad av de krav som följer av 15 kap. 11 § Miljöbalken. Insatsen står till följd av den lagändring som avser 10 c § Miljötillsynsförordningen.
•

Slutsatser om bästa möjliga teknik (BAT-slutsatser) gällande avfallsbehandling har fastställts enligt beslut (EU) 2018/1147. Dessa BAT-slutsatser kommer att tillämpas på Borås
Energi och Miljös avfallsanläggning på Sobacken. Vår roll i detta är att hjälpa verksamheten i processen, samt att slutligen granska tillämpningen. Detta arbete påbörjas i år.

•

En lagändring i § 10 a Miljötillsynsförordningen (2011:13) tydliggör det ansvar som
nämnden, som operativ myndighet, har att upprätta tillsynsprogram. Detta ansvar omfattar industriutsläppsverksamheter, samt verksamheter som på olika sätt hanterar avfall.
Lagändringen kommer inte att påverka förvaltningens arbetsbelastning nämnvärt under
året då det redan idag upprättas någon form av tillsynsprogram för dessa verksamheter.
Förändringen innebär dock att nämndens ansvar tydliggörs i lag, något som ger förvaltningen mandat att fortsätta prioritera detta arbete.

Hygien
•

Tillsyn av stickande/skärande verksamheter ska genomföras under hösten 2019. Tillsynen
omfattar ca 15-20 objekt, ev. fotvårdare, och syftar till att säkerställa att de krav som ställs
enligt miljöbalken efterföljs (Krav gällande avfall, hygien och egenkontroll).

•

Alla bassängbad i Borås stad kommer att besökas under 2019. Tillsynen innebär att reningsstegen hos de totalt 16 anläggningarna kommer att kontrolleras och granskas.

•

Tillsyn på 15 solarier genomfördes under 2018. Under 2019 kommer efterarbete ske gällande uppföljning av åtgärder samt sammanställning av resultat från tillsynen.

Fordon/drivmedel
•

Nya riktlinjer om oljeavskiljare ska upprättas under 2019. Ambitionen är att man inom
Sjuhärad ska få en samsyn kring oljeavskiljning och att verksamhetsutövaren ska få en
tydlighet kring vad som gäller.

Jordbruk
•

Jordbruk har på grund utav resursbrist varit ett eftersatt område under de senaste åren.
Avdelningen vill starta upp ett projekt under 2019 som ska samla in kunskap om de aktiva
jordbruken, samt granska dessa utifrån avgränsade områden. En eventuell avgränsning för
det planerade projektet är att se över användning av avloppsslam på jordbruksmark. Samarbete och råd gällande projektet ska ske genom G9 (Ett nätverk av nio jämnstora kommuner).

•

En verksamhet inom jordbruk ska tillämpa de BAT-slutsatser gällande avfallsbehandling
som har fastställts enligt beslut (EU) 2018/1147. Vår roll i detta är att hjälpa verksamheten i processen, samt att slutligen granska tillämpningen. Detta arbete påbörjas i år.

Förorenade områden
•

En prioriterad insats under 2019 är de inventeringar av pågående verksamheter som ska
genomföras. Inventeringen av potentiellt förorenade områden ska utföras enligt en metodik för inventering (MIFO). Inventeringen resulterar i riskklassning av områdena.

•

En utbildning planeras under året med fokus på hantering av schaktmassor. Syftet är att
utbilda kommunala bolag och förvaltningar, samt privata entreprenadföretag, om återanvändande av schaktmassor för anläggningsändamål.

12

•

Fortsätta med realisering av en handlingsplan för att arbeta mer proaktivt med förorenade
områden. Genom en tydligare struktur, samt genom ett bättre samarbete inom kommunen, hoppas man kunna förbättra förutsättningarna för en bra hantering gällande förorenade områden.

•

Målet är att under 2019 få ny kunskap gällande riktvärden och hantering av asbest i betong och sediment. Förhoppningen är att förvaltningen i dialog och samverkan med tillsynsvägledande myndigheter och andra kommuner ska nå kunskaper som sedan kan tilllämpas i tillsynsarbetet.

Strandskydd
•

Delta i Miljösamverkan Västra Götalands tillsynskampanj.

•

Uppföljande tillsyn utifrån beslut från högre instans.

Prioritering 2020 och 2021
Miljö- och Hälsoskydd
Prioriterade insatser inom enskilda områden har ännu ej helt fastställts för år 2020 och 2021. Förvaltningen kommer dock under 2019 att utforma en ny modell för hur arbetet med tillsynsplaneringen ska ske. Ambitionen är att denna modell kommer att hjälpa till med att identifiera prioriteringar längre fram.
Det som identifierats redan nu som avdelningen för miljötillsyn ska arbeta med är:
• Tematillsyn för miljöskydd med temat energi, egenkontroll för olyckor och tillbud samt
klimatanpassning under 2020 och 2021.
• Tillsyn av ventilation samt uppföljning av städning i undervisningslokaler under 2019 och
2020.
• Tillsyn av radon i undervisningslokaler under 2020 och 2021.
• Förebyggande tillsyn för bostadsklagomål.
• MIFO.
• VA-planen.
Strandskydd
Miljöstrategiska avdelningen kommer under 2020 och 2021 att fortsätta arbete med uppföljande
tillsyn utifrån beslut från högre instanser. Även uppföljning och fortsatt arbete efter tillsynskampanjen kommer att krävas. Om fler resurser tillsätts vill Miljöstrategiska avdelningen succesivt utöka andelen egeninitierade tillsynsärenden och eventuellt införa återkommande tillsynskampanjer.
Miljöstrategiska avdelningen arbetar även med att ge information och vägledning i inkommande
samtal, e-post och besök, hantering av överklagade ärenden (yttranden, platsbesök med domstolen etc.), åtalsanmälningar, ogrundade klagomål och beredning till Miljö- och konsumentnämnden.
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Ned- och bortprioriterad tillsyn
Då avdelningen under 2019 saknar 14 årsarbetskrafter (utifrån gjord behovsutredning), så är det
mycket som har prioriterats ned eller prioriterats bort. Även på miljöstrategiska avdelningen saknas resurser för att kunna arbeta med strandskyddstillsyn i den utsträckning som behövs och prioriteringar har gjort enligt nedan.

Ned-/bortprioriterat 2019
Miljö- och Hälsoskydd
•

Kontroller av enskilda avlopp har prioriterats ned till hälften (350 istället för 600).

•

Förorenade områden har till stor del prioriterats bort.

•

De allra flesta branscher/områden inom behovsprioriterad tillsyn har prioriterats bort, t
ex verkstadsindustri, ytbehandling, bekämpningsmedelsanvändning, jordbruk, transportörer av avfall, vattenverk, idrottsanläggningar, radon i flerbostadshus, frisersalonger, lokaler
med höga ljudnivåer, vård- och omsorgboenden, äldreboenden.

Strandskydd
En mindre uppföljning av fattade beslut (avslag eller bifall med villkor) under 2018 visade att
cirka hälften av alla beslut inte efterlevs. För att upprätthålla legaliteten för lagstiftningen behöver
fattade beslut följas upp, vilket inte kan prioriteras med nuvarande resurser. Inte heller kommer
några egeninitierade tillsynsärenden att drivas. Vilket gör att dagens system uppfattas som orättvist. De som söker en dispens får en avgift för handläggning och riskerar att få villkor eller avslag,
medans den som inte söker dispens kan bygga fritt.
Rökfria miljöer
Rökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Rökning påverkar även personer i omgivningen och den passiva rökningen är aldrig ofarlig. Att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av tobak är ett av de långsiktiga målen i den svenska ANDT-politiken (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Insatser för att minska ungas rökning är av stor betydelse
ur flera hänseenden, förutom hälsoriskerna i sig och de stora samhällskostnader som rökning
medför, så finns det samband mellan ungas tobaksbruk och ungas bruk av såväl alkohol som narkotika.
För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Vid skolgårdar och andra miljöer där barn och ungdomar vistas bör man särskilt
eftersträva att tobakslagen följs. Avdelningen har bedrivit tillsyn på skolgårdar under år 2017.
Riksdagen har beslutat från den 1 juli 2019 att utöka nuvarande rökförbud på flera platser utomhus. Det nya rökförbudet kommer att gälla vissa allmänna platser utomhus såsom uteserveringar,
entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
Rökförbudet kommer även gälla inhägnade platser som är huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Det kommer också gälla på exempelvis
busshållplatser, busskurer och perronger som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik inrikes.
Övrig tillsyn är händelsebaserad och bygger på att det kommer in klagomål eller att avdelningen
uppmärksammar problem på annat sätt.
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Tillsyn enligt tobakslagen kan enligt lag inte avgiftsbeläggas, det innebär att avdelningens tillsyn
av rökfria miljöer måste skattefinansieras. I dagsläget sker det ingen finansiering och därmed
finns det inga resurser för att kunna utföra tillsynen. Därmed kommer detta tillsynsområde att
nedprioriteras under år 2019.
Miljömål: Frisk luft.
Folkhälsomål: Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Konsekvenser
Konsekvenser övergripande
Med rådande resursfördelning kommer förvaltningen inte att kunna genomföra alla de uppgifter
som åligger oss att utföra för att bidra till miljömål på både nationell, regional och lokal nivå samt
för att erbjuda god service till kommuninvånare, verksamhetsutövare och andra förvaltningar
inom Borås stad.
Konsekvenserna blir bland annat att handläggningstider ökar för olika ärenden och att tiden för
att besvara allmänhetens inkommande frågor kan komma att bli betydligt längre. Förvaltningen
ser även att internt kvalitetsarbete som uppdatering av mallar, informationsmaterial och hemsida
inte kommer inte att ske i tillräcklig omfattning. Det innebär att information till allmänheten riskerar att vara oriktig.
Förvaltningen har sämre möjligheter att svara på remisser vilket försämrar relationen till de som
vill ha våra synpunkter och minskar även vår egen kunskapsuppbyggnad och möjlighet att påverka utvecklingen i vår omvärld. Om inte remisser besvaras kan det även få konsekvenser för
människors hälsa och miljön.

Konsekvenser miljöskydd
Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de uppgifter
inom behovsprioriterad miljöskyddstillsyn som finns med i behovsutredningen. Bristen på resurser medför att den händelsestyrda tillsynen kommer att dominera jämfört med den planerade tillsynen. Inom den behovsstyrda tillsynen är det få timmar som har kunnat fördelas och resten av
verksamheterna kommer förvaltningen inte att kunna utföra tillsyn på över huvud taget.
Exempel på verksamhetsområden inom miljöskydd som inte får någon tillsyn alls under 2019 är
mindre lantbruk utan djur, mindre verkstads- och lackeringsverksamheter, sprängämnesprekursorer och kemikalieleverantörer. Risken ökar för att utsläpp sker till mark, vatten eller luft från verksamheter som inte får tillsyn. Det kan röra sig om till exempel bristande kemikaliehantering, avfallshantering eller att nödvändiga reningsprocesser sköts på rätt sätt.
För Västra Götaland finns totalt femtio stycken tidssatta tilläggsmål som konkretiserar de nationella miljökvalitetsmålen. De flesta av dessa mål har avdelningen för miljötillsyn inte möjlighet att
bidra till med nuvarande resurser. Risken är alltså stor att de regionala miljömålen inte uppnås i
tid. Till exempel kommer inte tilläggsmålet om minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen
(VOC) att nås till år 2020 med befintliga insatser. I länet står industrin för en tredjedel av utsläppen och det krävs ytterligare insatser för att de ska minska, vilket är en betydande del av den be-
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hovsprioriterade tillsynen som tvingas bli bortprioriterat. Ett annat tilläggsmål om minskade utsläpp av växthusgaser från energiförsörjning och industriprocesser till år 2020 kommer inte heller
att kunna nås eftersom avdelningen för miljötillsyn inte har möjlighet att arbeta med energitillsyn.

Konsekvenser hälsoskydd
Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de uppgifter
inom behovsprioriterad hälsoskyddstillsyn som finns med i behovsutredningen. Exempel på
verksamhetsområden inom hälsoskydd som inte får någon tillsyn alls under 2019 är frisersalonger, idrottsanläggningar, radon i flerbostadshus, vård- och omsorgsboenden och massörer.
Riskerna för smittspridning och andra olägenheter som kan påverka människors hälsa ökar för de
som besöker t.ex. gym och verksamheter där yrkesmässig hygienisk behandling erbjuds.
Sverige har elva folkhälsomål som också är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen. Folkhälsomålen innefattar bland annat sunda och säkra miljöer och ett gott skydd mot smittspridning.
Med nuvarande resurser finns mycket begränsade möjligheter för att bidra till dessa mål och risken är alltså stor att dessa inte uppnås. Detta eftersom i princip all behovsprioriterad hälsoskyddstillsyn behövts prioriteras bort och det bara utföra styrd tillsyn.

Konsekvenser - Förorenade områden
Det övergripande syftet med inventering och efterbehandling av förorenade områden är att
minska riskerna för människors hälsa och miljön. Arbetet är en viktig del för att nå framförallt
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, men även andra miljömål. Det finns ett stort behov av att klassa
och efterbehandla förorenade områden i Borås.
Miljöförvaltningen bedömer att det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö inte kommer att
kunna nås om arbetet med att inventera och efterbehandla förorenade områden inte tilldelas fullständiga resurser enligt behovsutredningen. Även Västra Götalands miljömål att till år 2025 åtgärda minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön riskerar att inte uppnås.
Om de förorenade områdena inte åtgärdas i tillräckligt stor utsträckning finns risk att de utgör ett
hot mot människors hälsa eller miljön. Risken ökar för att den sammanlagda exponeringen för
kemiska ämnen kan bli skadlig för människor och den biologiska mångfalden. Det föreligger även
risk för spridning av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper.

Konsekvenser - Enskilda avlopp
Uppskattningsvis har tio procent av alla svenska hushåll enskilt avlopp och dessa släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som nittio procent av övriga hushåll som är anslutna till
kommunala reningsverk. Det beror på att enskilda avloppsanläggningar ofta är undermåliga.
En nedprioritering av tillsyn på enskilda avlopp ökar risken för utsläpp av orenat avloppsvatten.
Detta medför risk för smittspridning i närliggande dricksvattenbrunnar och sjöar och vattendrag
där människor vistas eller badar. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning,
igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Sjöar, vattendrag och grundvatten riskerar att inte uppnå
god status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Kvaliteten på ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion riskerar att försämras och
funktionen hos sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster äventyras på sikt. Förvaltningen
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har även sämre möjligheter att bidra till Västra Götalands miljömål om minskade transporter av
näringsämnen i vattendrag till år 2020.

Konsekvenser - Radon
Senast år 2020 ska alla lägenheter i flerbostadshus och villor vara radonmätta och radonåtgärdade
enligt ett av riksdagens uppsatta miljömål, God bebyggd miljö, med delmålet God inomhusmiljö.
Gränsvärdet för radon ska ligga under 200 Bq/m3
Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare fyrahundratusen bostäder i Sverige
som har högre radonhalter än de rikt‐ och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka
radon är att mäta. Radonexponering kan orsaka lungcancer som varje år leder till cirka femhundra
dödsfall i Sverige. Risken för lungcancer ökar vid en livslång tids exponering för radon där den
sammanlagda stråldosen avgör risknivån. Radon är inte en akut hälsofara om en person exponeras för högre halter under en kortare tid. För att reducera lungcancerfallen förorsakade av radon i
byggnader måste radonhalten bli lägre.
Det är viktigt att kontrollera radonhalten i den inomhusmiljö som människor utnyttjar mest dagligen och hålla den så låg som möjligt. Detta är särskilt viktigt om man har barn då de är extra
känsliga för radon.
Den nuvarande takten på mätningar och åtgärder är för långsam och det är därför osannolikt att
delmålet om låga radonhalter i alla bostäder kan nås på utsatt tid.
Miljöförvaltningen bedömer att det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, med delmålet God inomhusmiljö, inte kommer att kunna nås om arbetet med att undersöka hela fastighetsbeståndet av flerbostadshus med lägenhetsuthyrning samt villor som hyrs ut bortprioriteras.
Detta medför att personer fortsätter att exponeras för radon och de löper då en större risk att
drabbas av lungcancer.

Konsekvenser –Strandskydd
Med rådande resurser för handläggning och tillsyn inom strandskyddade områden kommer miljöstrategiska avdelningen inte att klara av sitt ansvar för tillsyn enligt Miljöbalken.
Detta kommer resultera i att strandskyddets syften inte kommer kunna säkras. Eftersom strandskyddstillsynen under en lång tid har åsidosatts från resurser är tillsynsbehovet idag extremt stort.
Avdelningen ser att många tomter har utökats och att natur har exploaterats och privatiserats.
Artrika miljöer har förstörts och tillgänglig natur har blivit privat. Det blir också en orättvisa för
den enskilde gentemot lagen, vilket undergräver vårt arbete. Personer som söker dispens får riskerar att få avslag medan personer som inte söker dispens kan ha sina byggnader eller anordningar kvar eftersom det inte finns resurser för att bedriva tillsyn.
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Nationella, regionala och lokala mål/normer
Miljökvalitetsmål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål (Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv) samt 28 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, klimat och luftföroreningar.
Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling. De nationella
miljökvalitetsmålen ger vägledning om prioriteringar i tillsynen. Kommunerna påverkar arbetet
för att nå miljömålen genom politiska beslut inom en mängd områden. Målen används till exempel i översiktsplanering, tillsynsplaner, avfallsplanering, energiprogram och klimatstrategier. Kommunerna har också ansvar för stora delar av den tillsyn som bedrivs enligt miljöbalken. Genom
att översätta miljömålen till lokala mål och åtgärder blir målen viktiga redskap i kommunerna.
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå
de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå målen.

Verksamhetsmål
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden: hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
samt hållbar natur. Borås stad har även tagit fram en Energi-och klimatstrategi samt Vision 2025.

Miljökvalitetsnormer
Idag finns miljökvalitetsnormer för fyra områden: olika föroreningar i utomhusluften, olika parametrar i vattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av miljöarbetet inom Borås Stad och
att utarbeta förslag till styrdokument. Nämnden ska stödja andra nämnders och bolags miljöarbete för att minimera organisationens miljöpåverkan. Nämndens tillsynsarbete verkar för att målen lättare ska kunna uppnås. Tillsynsarbetet sker genom kontroll, genom tvingade beslut inom
ramen för tillsynen, men också genom att påverka via dialog, information och rådgivning.

Folkhälsomål
Riksdagens övergripande mål för den nationella folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos befolkningen". För att uppnå det övergripande
målet finns 11 målområden som omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för
folkhälsan. Folkhälsoarbetet fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan, det vill säga på
livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor.
Av de 11 folkhälsomålen berör fem nämndens verksamhet: Barn och ungas uppväxtvillkor,
Sunda och säkra miljöer och produkter, Skydd mot smittspridning, Goda matvanor och säkra
livsmedel samt Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.
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Borås vision och strategi 2025
I visionen finns sju strategiska målområden och till varje målområde hör ett antal strategier som
konkretiserar hur Borås stad kan arbeta för att nå önskvärt idealtillstånd. I följande avsnitt finns
utdrag från visionen som beskriver vilken roll avdelningen har i arbetet mot visionen. Genom vår
tillsyn bidrar förvaltningen till visionen på flera olika sätt och i avsnittet ges några exempel.
1. Människor möts i Borås
Vi bidrar genom vårt koncept med tematillsyn som möjliggör för oss att synas mer ute på
plats hos Borås stads verksamhetsutövare. Vi har fått mycket positiv återkoppling och vi
ser att det är uppskattat med personliga möten.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Skolan är en förutsättning för barns och ungas lärande och utveckling. Genom vår tematillsyn i inomhusmiljön i förskolor, grundskolor och gymnasier tryggar vi hälsa och miljö
där barn och unga vistas dagligen.
3. Företagandet växer genom samverkan
Vi bidrar genom att arbeta med de förorenade områdena i Borås och att skapa förutsättningar för Borås att kunna erbjuda attraktiv och miljömässigt hållbar mark för etableringar.
4. Livskraftig stadskärna
Att samverka och ha dialog med andra förvaltningar i Borås stad, genom exempelvis
bryggan, innebär att Miljöförvaltningens aspekter kring människors hälsa och miljö kan
nå ut till de instanser som formar och skapar den fysiska miljön i Borås. Vi bidrar även till
detta mål genom att arbeta med förorenade områden genom MIFO-inventeringar.
5. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Vi bidrar genom att vi tillämpar Borås stads resepolicy vid transporter till och från våra
tillsynsbesök.
6. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Genom vår tillsyn bidrar vi till att mark, vatten och miljö används på ett sätt som långsiktigt tryggar människors hälsa och miljö.

Borås lokala miljömål
Borås stad har upprättat 5 lokala miljömål som ska nås till 2021. De lokala miljömålen bidrar i sin
tur till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. De är uppbyggda
av fyra perspektiv, med tillhörande etappmål och aktiviteter. Genom tillsyn bidrar förvaltningen
till att nå de lokala övergripande miljömålen på flera olika sätt och i avsnittet ges några exempel.
1. Miljömål 1: Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet
Genom att utöva tillsyn och bedriva informationskampanjer mot andra förvaltningar, bidrar vi till att öka kompetensen inom miljöområdet i Borås stad.
2. Miljömål 3: Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
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Förvaltningen bidrar genom att arbeta med de förorenade områdena i Borås, samt genom
att skapa förutsättningar för ett hållbart byggande. Förvaltningen är med och etablerar klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete och miljötillsyn.
3. Miljömål 4: Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
Förvaltningen bidrar genom att tillämpa Borås stads resepolicy vid transporter till och
från tillsynsbesök.
4. Miljömål 5: Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur
Förvaltningen bidrar genom tillsyn på miljöfarliga verksamheter, vilket förebygger utsläpp
till mark, luft och vatten som i sin tur skapar bättre förutsättningar för en välmående natur.
Strandskyddets syften är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Genom tillsyn inom strandskyddade områden och genom att avslå dispenser som strider mot
strandskyddets syften bidrar det till målet.

Borås avfallsplan
I avfallsplanen finns tre fokusområden och till varje målområde hör ett antal detaljerade mål som
ska vara uppnått till olika år. I följande avsnitt finns utdrag från avfallsplanen som beskriver vilken roll avdelningen för miljötillsyn har i arbetet att nå målen. Genom vår tillsyn bidrar vi till avfallsplanen på flera olika sätt och i avsnittet ges några exempel.
1. Minskade avfallsmängder
Ett detaljerat mål i fokusområdet anger att Borås arbetar med aktiviteter för att mängden
verksamhetsavfall ska minska. Förvaltningen arbetar med detta på olika sätt, bland annat
genom tillsyn hos verksamheter som hanterar avfall, men även genom granskning av miljörapporter där vi ser över hur verksamheter arbetar med att minska mängden avfall.

Borås energi- och klimatstrategi
Energi- och klimatstrategin innehåller en framtidsbild till år 2035 med fokus på energi och klimat.
Till framtidsbilden finns det ett antal strategier för hur Borås ska nå fram. Genom förvaltningens
tillsyn bidrar vi till energi- och klimatstrategin på olika sätt och i avsnittet ges några exempel.
1.
2.
3.
4.
5.

Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil
Arbeta med klimatsmart upphandling
Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer
Minska klimatavtrycket från byggnader
Skapa förutsättningar för energieffektiviseringar och minskade utsläpp av klimatgaser
inom näringslivet
6. Skapa förutsättningar för alternativa fordonsbränslen
7. Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion
8. Skapa förutsättningar för utveckling och innovation
Av de olika strategierna bedöms att det främst är inom den femte strategin som förvaltningen kan
bidra till genom den tillsyn som sker. I strategin anges att energieffektiviseringar har genomförts
inom industrin, men det finns fortfarande goda möjligheter för lönsamma investeringar i energieffektivisering i byggnader och processer. Förvaltningen kan bidra genom energitillsyn på miljö-
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farliga industriverksamheter och med fördel i samverkan med kommunens energi- och klimatrådgivare. Samt genom att granska att verksamheter uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken
gällande köldmedia.

Borås VA-plan
I VA-planen finns följande åtgärder som förväntas att Miljö- och konsumentnämnden genomför
till 2020 då VA-planen slutar gälla.
•

Ta fram riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten och från dagvatten till recipient

•

Ta fram ett förslag på hur VA-rådgivning till invånarna kan ske.

•

Upprätta kommunikationsplan med budskapet om vikten av god standard på enskilda avlopp.

•
Idag genomförs inga särskilda insatser som bidrar till VA-planen, även om ett visst samarbete
med Borås energi och miljö finns gällande ovan punkter. Planen fungerar även som ett stöd för
avdelningen i arbetet gällande ansökningar och inventeringar för enskilda avlopp. En ny va-plan
ska upprättas år 2020, i vilka former vi kommer att bidra till denna är dock ännu ej helt fastställt.

Regionala miljömål för västra Götaland
Västra Götalands miljömål omfattar det nationella miljömålssystemet (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet) samt 50 regionala tilläggsmål som beslutades i september 2015
av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Tilläggsmålen lyfter fram regionala särdrag och områden
som kräver ytterligare insatser. Genom förvaltningens tillsyn bidras till många av de regionala tilläggsmålen på flera olika sätt och i avsnittet ges några exempel.
 Begränsad klimatpåverkan

Ett av tilläggsmålen är att utsläppen av växthusgaser från energiförsörjning och industriprocesser ska ha minskat med 40 procent till år 2020
jämfört med 1990. Vi kan bidra genom energitillsyn på energiintensiva
miljöfarliga industriverksamheter i Borås.

 Frisk luft

År 2020 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC)ha minskat till
29 000 ton per år. Vi kan bidra genom tillsyn på miljöfarliga verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel. Till exempel ytbehandlare
och lackeringsverksamheter.

 Bara naturlig
försurning

I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till
något av de regionala tilläggsmålen.

 Giftfri miljö

Ett av de regionala tilläggsmålen är att år 2025 är minst 25 procent av
områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön åtgärdade och till år 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för
människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
Förvaltningen kan bidra genom att inventera och klassa förorenade områden samt att driva på arbetet med att sanera de föroreningar med störst
risk.

 Skyddande
ozonskikt

Inga regionala tilläggsmål föreslagna.
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 Säker strålmiljö

Inga regionala tilläggsmål föreslagna.

 Ingen övergödning

Ett av de regionala tilläggsmålen är att år 2020 ska transporterna av kväve
och fosfor i länets kustmynnande och Vänermynnande vattendrag vara
minskande jämfört med referensperioden 2009-2015. Förvaltningen kan
bidra genom vårt arbete med att inventera enskilda avlopp och driva arbetet med att bristfälliga avlopp åtgärdas.

 Levande sjöar
och vattendrag

Ett av de regionala tilläggsmålen är att år 2020 ska alla kommunala och
större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter. Förvaltningen kan bidra genom tillsyn över Öresjö vattenskyddsområde.

 Grundvatten av
god kvalitet

År 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering. Vi kan
bidra genom att ta fram en vattenförsörjningsplan. Förvaltningen kan bidra genom att vi kartlägger verksamheter och bedriva tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom Öresjö vattenskyddsområde.

 Hav i balans
samt levande
kust och skärgård

Inte aktuellt för Borås.

 Myllrande våtmarker

I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till
något av de regionala tilläggsmålen.

 Levande skogar

I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till
något av de regionala tilläggsmålen.

 Ett rikt odlingslandskap

I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till
något av de regionala tilläggsmålen.

 God bebyggd
miljö

Ett av de regionala tilläggsmålen är att År 2020 ska antalet personer som
utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder och vid en uteplats i anslutning
till en bostad minska årligen. Förvaltningen bidrar genom vår roll som
tillsynsmyndighet utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus (FoHMFS 2014:13).

 Ett rikt växtoch djurliv

I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till
något av de regionala tilläggsmålen.

22

Lagstiftning - Miljötillsynsförordning (2011:13)
1 kap. Allmänt om miljötillsynen
Behovsutredning och register
6 § Hos en operativ tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.
7 § En operativ tillsynsmyndighet ska föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn.
Tillsynsplan och resurser
8 § En operativ tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan
som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som avses i 7 §.
9 § Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en operativ tillsynsmyndighet ska
bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.
10 § En statlig operativ tillsynsmyndighet ska i den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndigheten har avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.
Tillsynsprogram och tillsynsbesök
10 a § Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje
1. verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i,
2. verksamhet som behandlar avfall, eller
3. yrkesmässig verksamhet
a) som samlar in eller transporterar avfall,
b) som förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande,
c) som handlar med avfall, eller
d) där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksamheten.
10 b § I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras.
Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för
människors hälsa och miljön.
För verksamheter som avses i 10 a § 1 får tiden mellan två tillsynsbesök inte överskrida
1. ett år, om verksamheten innebär betydande risker för människors hälsa eller miljön, och
2. tre år i andra fall.
För verksamheter som avses i 10 a § 2 och 3 ska tillsynsbesöken genomföras med jämna mellanrum.
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10 c § Vid tillsynsbesök hos en verksamhet som yrkesmässigt samlar in eller yrkesmässigt transporterar avfall ska myndigheten särskilt kontrollera
1. varifrån avfallet kommer,
2. avfallets typ och mängd,
3. var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och
4. att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken.
11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten
1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet,
2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det
föregående besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och
3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen.
Uppföljning och utvärdering
12 § En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
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Ärendet
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 20182021. Miljöförvaltningen ansvarar för att sammanställa kommunkoncernens
miljömålsuppföljning i samband med tertialuppföljningen i augusti och
årsredovisningen. I Miljörapporten 2018 återfinns en sammanställning av de båda
uppföljningarna. Vid tertialuppföljningen i augusti låg extra fokus på Hållbara
perspektiv medans årsredovisningen fokuserade på Hållbar samhällsplanering och
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Då det är första året som miljömålen följs
upp har inte alla etappmål och aktiviteter följts upp. Detta beror dels på att vissa
etappmål och aktiviteter är beroende av att andra etappmål/aktiviteter först
genomförs innan de kan påbörjas. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel
kommer följas upp under 2019 då nytt livsmedelsavtal träder ikraft.
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Om rapporten
Denna miljörapport är den första uppföljningen av Borås Stads nya
miljömål, som gäller från 2018 till 2021. Borås Stads miljömål finns
att läsa i sin helhet på webbplatsen boras.se, sök på miljömål. Alla
etappmål och aktiviteter har inte följts upp 2018, eftersom att vissa
etappmål och aktiviteter är beroende av att andra etappmål/aktiviteter
genomförs först. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel kommer
till exempel följas upp under 2019, då ett nytt livsmedelsavtal träder i
kraft.

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade miljömål i rapporten

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser
= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021
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Sammanfattning
Borås Stads miljömålsarbete är något som skett kontinuerligt under lång tid och det har gjorts stora
framsteg genom åren, bland annat utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv och användande av
förnyelsebara energi. Som organisation med 10 000 anställda har Borås Stad stora möjligheter att
påverka och vara vägledande för andra genom sitt miljöarbete.
I denna uppföljning noteras det dock att en del av de nya miljömålen ännu inte etablerats i organisationen – det kan bli svårt att nå vissa mål utifrån den takt som miljöarbetet idag bedrivs ute bland
verksamheterna. I en del mål råder det till exempel fortfarande osäkerhet vem som ansvarar för vad,
vem som ska ta kostnaden med mera, en osäkerhet som rimligtvis inte borde finnas ett år efter att
miljömålen fastställts i Fullmäktige. Detta gäller till exempel för målen som berör ett gemensamt
kemikaliehanteringssystem inom Borås Stad, samt att den fysiska planeringen ska planeras efter framtidens klimat och väderfenomen.
En del mål arbetas det med och kan mycket väl nås under förutsättning att det prioriteras i organisationen. Miljöutbildningar för Borås Stads anställda fortgår och framöver ska även politikerna i
organisationen erbjudas möjligheten att få en miljöutbildning. För att miljömålet om att alla ska gå
en miljöutbildning ska få genomslag är det viktigt att anställda och politiker ges förutsättningar att
genomföra utbildningen. Många av miljömålen har liknande förutsättningar, det vill säga ges det
resurser och prioriteras finns det alla möjligheter att miljömålen kan nås.
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund
för hållbara val vid konsumtion av varor och
tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än
tio anställda ska ha ett miljöledningssystem
Bedömning: Även om majoriteten av alla förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem,
saknas det fortfarande på ett par förvaltningar och bolag. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
antog i januari 2019 ett miljöledningssystem, medan sociala omsorgsförvaltningen uppger att arbetet
med att införa ett miljöledningssystem inte är prioriterat. AB Bostäder har under flera år arbetat med
att införa ett miljöledningssystem. För att nå målet krävs ytterligare insatser.
Inom Borås Stad finns 16 förvaltningar. Av dessa har 15 förvaltningar fler än 10 anställda och berörs
därmed av etappmålet. 13 av 15 förvaltningar hade 2018 ett miljöledningssystem. Sociala omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen var de enda förvaltningarna som 2018
saknade ett miljöledningssystem. (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har den 22 januari 2019
antagit ett miljöledningssystem).
Inom kommunkoncernen finns 12 bolag, varav sju har fler än tio anställda. Av dessa sju bolag har
sex bolag ett miljöledningssystem. Ett bolag, AB Bostäder, saknar miljöledningssystem. De har sedan
2016 arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem och beräknar vara klara under
2019.

Om miljöledningssystem
Ett miljöledningssystem är ett strukturerat
arbetssätt för att minska verksamhetens
negativa miljöpåverkan och eftersträva
ständiga förbättringar. Systemet omfattar en
kartläggning av verksamhetens betydande
miljöpåverkan. En handlingsplan består av;
hur miljöpåverkan ska minska, utpekande av ansvar och årlig uppföljning genom
antingen en intern- eller externrevidering av
hela systemet.
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1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg
Bedömning: Borås Stad är i topp bland Sveriges kommuner när det gäller andel skolor som är anslutna till Grön Flagg. Totalt sett arbetade 85 procent av skolorna med Grön Flagg, vilket är samma andel
som 2017.
77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Då det kommer att bli en avgift för att arbeta med
Grön Flagg 2019 kommer Förskoleförvaltningen att se över möjligheten att arbeta med ett nytt
miljösystem nästa år. På grundskolorna pågår arbetet med Grön Flagg enligt plan och 31 av 40
grundskolor arbetar idag med Grön Flagg. Nio skolor har valt att påbörja eller fortsätta arbetet med
Grön Flagg 2019/2020. Sjöboskolan, Rångedalaskolan, Erikslundskolan, Erikslund särskola, Bodaskolan, Bergdalskolan, Särlaskolan och Sandgärdskolan pausar Grön Flagg. Dessa skolor behöver
skapa utrymme för att arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut samt med Skolverkets projekt ”samverkan för bästa skola”. Av gymnasieskolorna är samtliga certifierade.

Om Grön Flagg
Grön Flagg är ett program som hjälper lärare
och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring
hållbarhetsfrågor. Målet är att barn och unga
ska delta i, planera och genomföra aktiviteter
för hållbar utveckling för att tillsammans skapa
ett långsiktigt engagemang i arbete med social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade
Bedömning: Totalt sett har 54 procent av alla anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag
genomgått en miljöutbildning. År 2017 var motsvarande siffra 53 procent. Miljöutbildningar erbjuds
regelbundet av Miljöförvaltningen, men antalet som utbildas motsvarar i stort sett antalet som slutar
sin anställning i Borås Stad, så i nuläget ökar inte andelen miljöutbildade inom organisationen.
Av de anställda inom Borås Stads förvaltningar har totalt sett 52 procent genomgått en miljöutbildning. Hur stor andel som gått en miljöutbildning skiljer sig dock väsentligt mellan förvaltningarna. På sju förvaltningar har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning, medan färre
än 50 procent av de anställda gått en miljöutbildning på tre förvaltningar (Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen) som har stora personalgrupper på över
1 000 anställda. Förskoleförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2018/2019 en inventering och fann då att
det faktiska antalet var betydlig färre än vad som tidigare uppgetts. De har påbörjat arbetet med att
utbilda personalen och uppskattar att de når målet inom en femårsperiod. Grundskoleförvaltningen
kommer utbilda pedagoger från alla skolor områdesvis, vilket innebär att alla pedagoger kommer ha
gått en miljöutbildning till 2022.
Av de anställda inom bolagen har i snitt 73 procent genomgått en miljöutbildning. I sju av bolagen
har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning. Två bolag sticker ut: Inkubatorn i Borås
AB där en av nio anställda har genomgått miljöutbildning samt AB Bostäder i Borås är där endast en
av 120 har genomgått miljöutbildning.
I samband med att de nya miljömålen 2018-2021 togs fram reviderades etappmålet till att nu även
omfatta förtroendevalda. Uppföljningen visar på att cirka 18 procent av de förtroendevalda gått en
miljöutbildning. Många förvaltningar och bolag har dock inte följt upp detta 2018 och komplett
statistik saknas därför. Några förvaltningar har också uppgett att det saknas rutiner för miljöutbildning för politiker.

Miljökommunikatör Johan Linderstad om miljöutbildning
Som miljökommunikatör har jag sedan 2013 haft förmånen att regelbundet hålla miljöutbildningar för Borås Stads anställda. Syftet med miljöutbildningen är i stor utsträckning
att medvetandegöra miljöfrågorna för de anställda, då kan de i förlängningen förhoppningsvis
också bidra positivt till Borås Stads miljöarbete. I den senaste versionen av miljömålen ingår
det att även att de förtroendevalda i Borås Stad ska gå en miljöutbildning, vilket ska bli en rolig
utmaning att ta sig an framöver.
Det som gör miljöutbildningarna unika för varje tillfälle är just dialogen som förs och de frågor
och reflektioner som dyker upp från gång till gång. Genom åren tycker jag mig också se en
trend i ett ökat intresse från deltagarna på miljöutbildningarna – de vill veta, de vill göra
skillnad och det är just den drivkraften som behövs för att vi ska kunna nå ett mer hållbart
samhälle
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har endast
en aktivitet följts upp. Arbetet med den nya kommunala avfallsplanen är påbörjat och ansvar fördelat.
Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan
erbjudas förvaltningar och kommunala bolag.
Borås Energi och Miljö arbetar tillsammans med Stadsledningskansliet för att nå målet. Avfallsplanen
ska uppdateras och Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för detta. Ett gemensamt system för
kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i framtagandet av ny kommunal avfallsplan.

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av
aktiviteterna följts upp. Arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolan
fortlöper medan upphandlingsuppdrag för att köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem
saknas och många oklarheter kring arbetet framhålls av ansvarig förvaltning.
Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är
upptagna på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.
Kommunstyrelsen är huvudansvarig för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Oklarheter
finns kring vem som ska ha driftansvar, äga och betala för ett kemikaliehanteringssystem.
Aktivitet: Minska exponering för farliga kemikalier i förskolor.
Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska farliga kemikalier i sina verksamheter. Förskolorna
har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd från en kemikaliekunnig på
Miljöförvaltningen för att kunna göra en kemikalieinventering. Riktade resurser för att till exempel
byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de senaste åren.
Under 2018 har arbetet med att köpa in och byta ut vilmadrasser fortsatt. I förskolornas arbete med
Grön Flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta område också en viktig
del.

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

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara
miljö- och hälsomässigt hållbara
Bedömning: Arbetet sker på olika sätt i kommunkoncernens byggande förvaltningar och bolag. Mer
utbyte mellan verksamheterna och utveckling av arbetsmetoder är önskvärt.
Citat Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF): ”De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt våra krav men
det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen.”
Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använt material vara inom kategori A eller B, och
endast i undantagsfall C inom SundaHus-databasen eller motsvarande.
Användningen av databaser för att säkerställa hållbara val sker på olika sätt inom Borås Stad.
Fristadbostäder AB och LFF har en rutinmässig användning av SundaHus. För andra kan Borås Stad
upphandling ge stöd vid upphandlingar så att rätt krav ställs. Kravställning kräver också en uppföljning
som i sin tur kräver egen kompetens inom frågan. Det är viktigt att säkerställa att den egna personalen
eller vid entreprenad anlitad personal har rätt kompetens och förutsättningar att välja rätt material.
Exempel på det är inköpsansvariga med utbildning inom till exempel SundaHus.

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till
framtidens klimat och väderfenomen
Bedömning: Inga åtgärder har vidtagits under 2018. För att nå målet behöver ansvar och resurser
fördelas.
Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning,
hälsorisker, ras, skred och översvämningar.
Arbetet med att kartlägga framtida klimateffekter har inte påbörjats. För att påbörja arbete behöver
ansvar och resurser tilldelas någon/några. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
gjort en oberoende översvämningskartering från Öresjö förbi centrum och Gässlösa.
Översvämningskarteringen utmed denna sträcka är klar och finns tillgänglig i Borås Stads interna
kartmaterial.
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Foto: Per Pixel Petersson
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Fossilbränslefritt och
energieffektiv Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser.
Förnybara energislag används till transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara
transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen
ska minska med 60 procent från 2015

Bedömning: Mycket arbete inom ruttplanering är gjort och rutiner verkar vara på plats. En viss
utvecklingspotential kvarstår och de befintliga systemen kan eventuell optimeras efter utvärdering.
Statistiken över energianvändningen från lätta och tunga fordon varierar över åren, men andelen
fossila bränslen har minskat kraftigt och målet ser ut kunna nås.
Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering.
Förvaltningarna och bolagen som har rapporterat in åtgärder och status, står för en majoritet av
resorna. Inom alla dessa organisationer pågår ett aktivt arbete med ruttplanering eller andra sätt att
minska onödiga transportsträckor. Förutom att optimera resor arbetar till exempel Vård- och äldreförvaltningen med att ersätta bilresor med cykelresor där det är möjligt. En utmaning i att följa den
optimala ruttplaneringen är att tankning med förnybara bränslen kan kräva en omväg när det inte
finns en station i närheten. Utöver egna resor finns det också transporter som sker på entreprenad och
även där jobbar till exempel Servicekontoret med att optimera transportsträckor genom områdesindelningar och anvisningar.
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4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara 		
minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än
kravet i Boverkets byggregler, BBR
Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation.
Kravet har inte hunnit påverka några färdigställda nybyggnationer. En utvärdering kommer därför
dröja.

4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016
Bedömning: Förvaltningar och bolag rapporterar om många pågående åtgärder och att energieffektivisering är en vanlig rutin i det dagliga arbetet. Energiuppföljningen visar att en del arbete
återstår och att en förstärkning av insatserna krävs för att kunna nå målet.
Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renovering.
Energieffektivisering i samband med ombyggnation är en genomgående norm i kommunkoncernen.
Genom att se över till exempel ventilation, styrning och belysning kan stora energibesparingar åstadkommas. AB Bostäder rapporterar en minskad energianvändning med flera procentenheter jämfört
med 2016. En total förbättring med 15 procent jämfört med 2016 är inte omöjligt, men kan försvåras av att många effektiviseringsåtgärder genomfördes innan 2016.
Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.
I befintliga byggnader som inte undergår en renovering genomförs det också energibesparande
åtgärder. Även här är ventilation, styrning och belysning vanliga åtgärder. Genom att följa byggnaders
energiprestanda i ett övervakningssystem kan effektiviseringspotential identifieras.
Aktivitet: Utred vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om
energieffektivisering i lokaler
Utredningar gällande investeringar sker via systemet Keep an eye. Därefter tas det fram förslag på
investeringar i form av installation av solceller, elkonvertering med mera.
Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen.
LED-belysning för utomhusbelysning har under några år gått från pilotprojekt till standard. Borås
Stad jobbar på bred front med att ersätta äldre belysning med LED och ny belysning som installeras
har också LED eller annan högeffektiv teknik. Effektiva ljuskällor kombinerat med optimerad tidsoch närvarostyrning ger en besparingspotential på upp till 50 procent. Ersättning av äldre belysning
är ett pågående arbete.

4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots,
med cykel eller kollektivtrafik ska öka
Bedömning: Arbetet med att ta fram en ny trafikplan är påbörjat. Planen kommer troligen ut på
remiss under 2019 med förhoppning om att kunna antas 2020.
Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med
hållbara resor.
Arbetet med att ta fram en ny trafikplan har påbörjats. Syftet med planen är att minska biltrafiken
och istället gynna resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Istället för en traditionell resvaneundersökning/enkät mäts det faktiska resandet och färdmedelsfördelningen på olika punkter runt om
i Borås, vilket ger ett bra underlag i arbetet med att nå målet.
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Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för
att stärka förutsättningarna och trygga platser för
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet.
En rik biologisk mångfald är en förutsättning för
fungerande ekosystem som bland annat renar
vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen
har även ett stort värde för vår fysiska och psykiskahälsa, som en plats för
rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur
5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av
aktiviteterna följts upp. Insatser har gjorts för att öka andelen ädellöv och det övergripande målet att
öka andelen ädellöv med 10 hektar till år 2021 jämfört med 2012 bedöms nås. Ytterligare insatser för
att öka kunskapen om värdefulla områden och inspirera till ökade naturvårdsåtgärder planeras under
2019, men resursbrist föreligger.
Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering.
Skogsenheten på Tekniska förvaltningen har 2018 gallrat 2,5 hektar för att få fram ädellövskog. Gran
och triviallöv har huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek. 0,5 hektar har planterats
med bok vid nya elljusspåret på Gässlösa.
Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder.

Kommunbiologen Matilda Chocron om att öka kunskapen
Vad har ni kommunbiologer gjort för att öka kunskapen om biologiskt värdefulla
områden hos organisationer och markägare?
Vi kommunbiologer har till exempel deltagit på Borås biodlarförenings medlemsmöte för att berätta
om värdefulla biotoper och berättat vad de kan söka medel för i Naturvårdsfonden, framförallt åtgärder som gynnar blommande marker är något som vi lyft.
Framöver skulle vi vilja göra riktade informationsinsatser till de markägare som har objekt ur naturdatabasen på sin mark. Vi vill även ha mer kontakt med föreningar, till exempel hembygdsföreningar
eller vissa idrottsföreningar, för att undersöka och stötta dem i vad de kan bidra med i det lokala
naturvårdsarbetet.
Hur har det gått med naturvårdsarbetet under 2018?
Vi har inte kunna göra det som vi hade för avsikt att göra under 2018, vilket framförallt beror på den
resursbrist som varit. Flera månaders vakans på en biologtjänst och inskolning av ny biolog tog mycket
tid i anspråk. Även bristen på fungerande kartprogram för att kunna analysera och visualisera olika
saker kopplade till naturvärden har varit en utmaning. I och med att vi nu har börjat få ordning på
hur vi ska arbeta med det geografiska informationssystemet (GIS) och att alla biologer är på plats
hoppas vi kunna arbeta mer med kunskapsspridning framöver. Information om bland annat naturvårdsfonden behöver spridas till fler personer och organisationer så att fonden och dess syfte kan
inspirera till mer omfattande naturvårdsåtgärder i Borås kommun.
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Sammanfattning av Etappmålsbedömning för
några av borås stads miljömål 2018-2021

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser
4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021
1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem
1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor,
exempelvis Grön Flagg
1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade
2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning
3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara
4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 15 procent lägre
för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR
4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska med
15 procent från 2016
4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller
kollektivtrafik ska öka
5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021
2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö
3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen
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MILJÖFÖRVALTNINGEN
Postadress 501 80 Borås Besöksadress Sturegatan 42
Telefon 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se Webbplats boras.se

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Dnr

2019-03-08

2019-430

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Finnekumla 2:16

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
stängsling och fårhus på fastigheten Finnekumla 2:16.
ansöker om ett
bidrag på 169900 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 100 000, (etthundratusen)
kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
hundratusen) kronor för stängsling och fårhus.

ansökan med 100 000 (ett

Villkor för bidraget
•

Bete i område 1,2,3 och 4 samt 6 ska göras i enlighet med en rådgivning från
Länsstyrelsen. Rådgivningsdokumentet ska sändas till Miljöförvaltningen i
samband med meddelande om projektstart för att få ut startbidraget.

•

Åtgärderna inom det biotopskyddade området ska av Skogsstyrelsen vara
bedömda att gå i linje med biotopskyddets syften. Skogsstyrelsens bedömning
om åtgärderna ska sändas till Miljöförvaltningen i samband med meddelande
om projektstart för att få ut startbidraget.

•

Stödutfodring får ej göras i område 1-4, inom biotopskyddet, samt 6, inom
den inventerade ängs- och betesmarken. Stödutfodring kan ge ökad mängd
näring till marken vilket kan resultera i att floran ändras.

•

Betet i hage 1-4 och 6 ska skötas så att betestrycket inte blir för hårt. Vid för
hårt bete finns risk för att fåren äter upp blommorna innan de hinner fröa av
sig.

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt
detta beslut.
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Av bidraget betalas 70 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 30 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för stängsling
etc på fastigheten Finnekumla 2:16.
söker bidrag på 169 900 kronor
kronor för stängsling, och olika former av skydd/fårhus. Finnekumla 2:16 är en stor
fastighet med flera utspridda skiften.
har i ansökan delat upp den på
olika hagar och gett dem en siffra från 1-7. Hage 1-4 är skyddad som Biotopskydd av
Skogsstyrelsen sedan några år tillbaka. Hage 1-2 är inventerad inom ängs- och
betesinventeringen år 2002 och nämns där i som en restaurerbar mark. I hage 3-4
finns många stenrösen. Hage 1-4 har gallrats ur på gran för några år sedan och idag
växer där framförallt ek och även asp. Genom området rinner en liten bäck.
Hage 5 är en trädbevuxen slänt mellan en vinterhage för fåren och en åkeryta.
Värdefullt att ekarna får vara kvar här. Område 1-4 samt 5 och 6 är i kommunens
naturdatabas ett större objekt på landskapsnivå. Område 1-6 ingår i ett
landskapsobjekt som är bedömt till klass 2, mycket höga naturvärden. Viskans
dalgång med höga ornitologiska värden och en flora som på många ställen är
kalkgynnad samt stora kulturella värden i forma av fägator, odlingsrösen och
stenmurar.
Hage 7 är en gammal torplämning och det finns en gammal ledningsgata med
nedbetade ekplantor och andra mindre buskar. I samma ledningsgata fast tre
kilometer bort har hasselmus hittats vid inventering 2008. Vid torplämningen finns
trädgårdsväxter men också hassel.

Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Det är mycket positivt att återuppta bete för att hålla de blomrika markerna öppna
och betade. Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Naturvårdsfondens beredningsgrupp anser att ansökan ska beviljas med bidrag för
kommande åtgärder på 84900 samt ett bidrag till fårhus/skärmskydd på 15100.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.
Bidraget för stängsling för bete är att se som startbidrag för att komma igång med
verksamheten.
har i sin ansökan skrivit med kostnader för redan utförda
åtgärder och även kostnader för fårhus som inte är specificerade på vad som är
arbetstid och vad som är materialkostnad.
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 100 000 kronor för åtgärderna.
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Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Ansökan med kartor
2. Foto från platsbesöket
Beslut skickas till

Datum

Dnr

2019-03-11

2019-430

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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Datum

Dnr

2019-03-08

2019-000430

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads Naturfond

Händelse

Besök på plats
En bagge av rasen Klövsjöfår som ska beta på fastigheten.
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Hage 5 i slänten mellan åkern och ladan.
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Dnr

2019-03-07

2019-430

Hage 6, Artrik betesmark med ekar mellan gammal väg och en gärdesgård.
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Hage 7

Gammal torplämning som gränsar till lövskogsområde och genomkorsas av
ledningsgata där det lite längre bort hittats hasselmöss.
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2019-03-07

2019-430
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2019-03-07

2019-430

Område 1-4 Biotopskyddat område med stenmurar, odlingsrösen och rik flora.
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Datum

Dnr

2019-03-12

2018-3159

Marlene Andersson, 033-35 30 12
marlene.andersson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till reglementen - Översyn av samtliga reglementen
i samband med ny mandatperiod
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00768)

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt
reglemente för miljö- och konsumentnämnden i enlighet med förslag i bilaga 4 till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har fått remissen förslag till revidering av nämndens
reglemente och det gemensamma reglementet för hantering i nämnden. Remissvaret ska ha
kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. Miljöförvaltningen har i
december 2018 redan lämnat synpunkter på nämndens reglemente via
Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod, se
bilaga 5 - förvaltningens tjänsteskrivelse december 2018.
I remissvaret från december 2018 föreslog förvaltningen följande:
•
•

•

att reglementets struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings
förslag då syftet med den nuvarande strukturen är svårtolkad,
att namnet på budget- och skuldsaneringsrådgivning ändras till budget- och
skuldrådgivning, samt att de laghänvisningar som reglerar det obligatoriska
ansvaret för staden att ge sådan rådgivning tas med,
att konsumentvägledning kompletteras med att arbeta med hållbar
konsumtion inom rådgivning inom hållbar konsumtion, bistå vid
reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och samordna
konsumentintressena inom kommunen,

Kommenterad [AS1]: Formulering i BS Budget 2019:
”Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om
hållbar konsumtion.”

•

att ett tillägg av miljöbalken görs i reglementet,

•

att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning klargörs inom kommunen,

•

att ett tilläggs görs i reglementet där det framgår att nämnden ska ansvara för
remisser från Lotteriinspektionen,

•

att medverka i fysisk planering där frågor inom nämndens ansvarsområde
berörs,
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•
•

Datum

Dnr

2019-02-29

2018-3159

att utreda frågan om verksamheten Bostad Borås bör vara en del av
nämndens ansvarsområde då verksamheten inte har något att göra med
nämndens övriga ansvarsområden.
att de uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och
konsumentnämnden vad gäller miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i
nämndens nuvarande reglemente läggs till och förtydligas enligt nedan:
att ha en drivande och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
-

samordna delar av kommunens miljöarbete,

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till
Borås Stads verksamheter i deras miljöarbete,

-

leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås
Stads nya miljömål,

-

samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom
hållbarhetsområdet,

-

arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark, i. Inklusive
representera Borås Stad gentemot i luftvårdsförbundet samt samordna
vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot i
vattenråden,

-

samordna kommunens arbete inom naturvård,

-

Inrätta och förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

-

Arbeta med energi- och klimatrådgivning,

Stadsledningskansliet har gått igenom förvaltningens remissvar och gjort små
justeringar utifrån förvaltningens förslag. Stadsledningskansliet nya förslag till
reglemente har skickats som nämndremiss till Miljö- och konsumentnämnden.
Förvaltningen har i stort sett likande synpunkter på den nya förslaget. Det som har
tillkommit är synpunkter på rubriken § 1 målet med verksamheten där förvaltningen anser
att den text som presenteras under § 1 inte är ”Mål” utan uppdrag som ska in under §
2 i det nya förslaget till reglemente för nämnden.
Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en nämndremiss gällande nämndens reglemente med
begäran om eventuella synpunkter på reglementet, se bilaga 2, samt synpunkter på
det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad,
se bilaga 3.
Miljöförvaltningen har tidigare fått svara på en förvaltningsremiss vad gäller
nämndens reglemente under december 2018. Förvaltningen hade då omfattande
synpunkter på reglementet eftersom nämnden genom åren har fått utökat ansvar som
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det nuvarande reglementet inte reglerar. Stadsledningskansliet har gått igenom
förvaltningens synpunkter och lagt ett förslag på nytt reglemente för nämnden.
Miljöförvaltningens synpunkter
Reglementets struktur
I det nya förslaget (bilaga 2) har rubrikerna huvudarbetsuppgifter och speciella arbetsuppgifter
ersatts med ”målet för verksamheten” samt ”verksamhet och uppdrag”. Miljöförvaltningen
ställer sig positiv till en ändring av rubrikerna då den nuvarande uppdelningen kan
uppfattas som att de speciella arbetsuppgifterna och/eller de övriga arbetsuppgifterna
är mindre viktiga, alternativt att de speciella arbetsuppgifterna är viktigare än
huvudarbetsuppgifterna.
Förvaltningen anser dock att rubriken ”målet för verksamheten” syftar till ett
övergripande mål och syfte med nämndens verksamhet. Den information som finns
under det nya förslaget är varken mål eller syfte, utan det är nämndens uppdrag,
varför det ska in under den nya rubriken ”verksamhet och uppdrag”.
Förvaltningen föreslår därför att texten i det nya förslaget under rubriken § 1 ”målet
med verksamheten” ersätts med följande text:
”Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och regler så att
människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra till att Borås
Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarshetsområdet”. Se bilaga 4 –
förvaltningens förslag till nytt reglemente feb 2019.
Angående § 2 Verksamhet och uppdrag (nya förslaget)
-

Förvaltningen välkomnar förslaget att justera namnet på budget- och
skuldsaneringsrådgivning till budget- och skuldrådgivning, dvs ta bort ordet
”sanering”.
Det är lämpligt att tydliggöra att verksamheten inte är en frivillig verksamhet
för kommunen genom att ange de laghänvisningar som reglerar det
obligatoriska ansvaret för kommunen att ha budget- och skuldrådgivning.
Förslagsvis bör det stå att nämnden ska svara för kommunens budget- och
skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen samt 3 §
skuldsaneringslagen, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt reglemente feb
2019.
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I nuvarande reglemente står det att nämnden ska svara för kommunens
konsumentvägledning, men att enbart skriva konsumentvägledning ger en
snäv uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska inte enbart arbeta med
konsumentvägledning utan även arbeta med hållbar konsumtion inom
vägledningen , bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja
och samordna konsumentintressena inom kommunen. Förvaltningen föreslår
därför att konsumentvägledning kompletteras med informationen ovan, se
bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt reglemente feb 2019.

Angående § 2 Verksamhet och uppdrag (nya förslaget)
En myndighets tillsyn och kontroll ska generellt syfta till att säkerställa syftet med
respektive lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa.
Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ kontrollera efterlevnaden samt vidta de
åtgärder som krävs. Myndigheten ska vidare genom rådgivning, information och
liknande, skapa förutsättningar för att lagens ändamål ska tillgodoses.
Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämndens ansvar som
myndighetsnämnd blir tydligare om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och
kontroll tas med i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen föreslår därför ett tillägg
av miljöbalken i reglementet, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt reglemente
feb 2019.
Miljöförvaltningen föreslår att de uppdrag som redovisas under §1 i det nya förslaget
flyttas ned till §2 verksamhet och uppdrag. Då §1 syftar till övergripande mål och
syfte och inte till uppdrag då de regleras under §2, se bilaga 4 - förvaltningens förslag
till nytt reglemente feb 2019.
Slutligen, i de nya förslaget står strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla
förnybara drivmedel samt lagen om sprängämnesprekursorer under en och samma
punkt, medan annan lagstiftning står för sig. Förvaltningen ställer sig frågande till
varför de klumpas ihop, de har inget med varandra att göra och därför ska de stå som
egna punkter precis som de andra lagstiftningarna, se bilaga 4 - förvaltningens förslag
till nytt reglemente feb 2019.
Angående §3 Övrigt

Miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckling
För att en kommun ska kunna ta sitt ansvar enligt miljöbalken är det vanligt att
kommunfullmäktige utser någon nämnd att ha en ledande, samordnande och
stödjande funktion för kommunens samlade arbete med hållbar utveckling och/eller
miljöstrategiska frågor, som följer av miljöbalken. Någon entydig definition om vad
som ingår i en kommuns arbete med hållbar utveckling respektive miljöstrategisk
arbete finns inte.
I nu gällande reglementen framgår att i kommunstyrelsens övergripande
ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat miljöstrategiska frågor. Samtidigt
har kommunfullmäktige lagt ansvar för stora dela av stadens miljöstrategiska arbete
på miljö- och konsumentnämnden. Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har
Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

5(7)
Datum

Dnr

2019-02-29

2018-3159

nyligen startat ett nätverk för miljöstrategisk samverkan där kommunchefen utsett
förvaltningschefen för miljöförvaltningen att representera Borås Stad.
Utgångspunkten för regionens miljöstrategiska samverkan är Agenda 2030 och
VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling, Västra Götalandsregionen.
Miljö- och konsumentnämndens presidium tog med anledning av det ovannämnda
upp behovet av att tydliggöra ansvarsfördelning och roller samt behovet av att skapa
politiska avstämningsforum för Borås Stads miljöstrategiska arbete inför eller under
nästa mandatperiod, på sitt senaste politiska uppföljningssamtal med ansvariga
kommunalråd.
I Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente, se bilaga 1, (§ 3 Övrigt) har
kommunfullmäktige listat följande fem punkter som vanligtvis räknas som
miljöstrategiskt arbete:
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid
utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på
kommunen,
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom
allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i
vardagsekonomi och konsumentfrågor inom kommunen.
Miljöförvaltningen vill påpeka att det sedan 2002 finns ytterligare uppdrag som
kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och konsumentnämnden som är
miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i nämndens reglemente (finns
dokumenterat ibland annat Nämndens budgetar). Punkterna redovisas nedan:
•
•
•
•

•
•

arbete med miljömål åt Borås Stad (2006)
inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond (2002, 2007, 2011)
utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete (2010)
arbete med hållbar utveckling (2011), inklusive
-

leda och samordna arbetet med miljömål och miljöprogram

-

samordna arbetet med den ekologiska dimensionen i det planerade
hållbarhetsområdet

-

samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
luftvårdsförbundet

samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
vattenråden.
implementering av Borås Stads nya miljömål (2013)

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att det görs ett tillägg i nämndens
reglemente med de punkter som listats ovan, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till
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nytt reglemente feb 2019, då de utgör stora delar av det miljöstrategiska arbete som
miljö- och konsumentnämnden ansvarar för på uppdrag av kommunfullmäktig.
Vidare resulterar ett tillägg i en tydligare förståelse om vilket miljöstrategiskt arbete
som åligger nämnden i förhållande till det arbete som kommunstyrelsen ansvarar för
när det kommer till att leda och samordna miljöstrategiska frågor som en del av deras
övergripande ledningsfunktion. Nedan följer förvaltningens förslag på tillägg till
nämndens reglemente.
I den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat åligger det
miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket innefattar följande:
att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i den
mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:
-

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete,
leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya
miljömål,
samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet,
arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera
Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och
representera Borås Stad gentemot vattenråden,
samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

att följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och utarbeta de förslag
och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,
att arbeta med energi- och klimatrådgivning

Bostad Borås
Bostad Borås, som är en frivillig verksamhet för kommunen, har till uppgift att lämna
information till allmänheten om hur och var lägenheter kan sökas inom staden
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via
webbplats, besök, brev, e-post och telefon. Miljöförvaltningen ska enligt Bostad
Borås se till att hjälpa studenter att finna bostäder som tillhandahålls av privata
uthyrare. Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför detta ansvarsområde faller
på miljö- och konsumentnämnden då uppdraget inte har något att göra med
nämndens ansvarsområden. Om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska
ansvara för detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens reglemente.
Dessutom behöver nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla verksamheten.
Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

7(7)
Datum

Dnr

2019-02-29

2018-3159

Namnbyte på miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden fick sitt namn 2011 efter en omorganisation då bland
annat konsumentvägledningen samt energi- och klimatrådgivningen flyttades över till
nämnden. Förvaltningen anser dock att nämndens och förvaltningens namn blir
missvisande i förhållande till huvuduppgiften som är att arbeta med miljö- och
hälsoskydd. Det finns fler verksamhetsområden inom nämnden som har en starkare
relation till hälsoskydd än konsumentvägledning. Förvaltningen föreslår därför att
konsumentvägledning byts ut mot hälsoskydd. Det blir även tydligare gentemot
allmänheten om vilken nämnd man kan vända sig till när det gäller hälsoskydd. Miljöoch konsumentnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i
frågan separat från reglementeremissen men förvaltningen vill redan nu informera att
detta kan komma att ske inom en närliggande tid. Med anledning av ett föreslaget
namnbyte kan nämndens namn i reglementet även komma att behöva justeras.

Agneta Sander
Miljöchef

Formaterat: Teckensnitt:Fet

Marlene Andersson
Förvaltningsjurist

Bilaga
1. Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente
2. Stadsledningskansliet förslag till reglemente för Miljö- och
konsumentnämnden 2019
3. Stadsledningskansliet förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen
samt övriga nämnder 2019
4. Miljöförvaltningens förslag på nytt reglemente februari 2019
5. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse december 2018 som svar på
förvaltningsremissen om nämndens reglemente

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budget- och
skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen

2.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen,

3.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen,

4.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

5.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,

6.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa,

7.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

8

Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning

§ 3 Övrigt
Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor
inom kommunen.

Borås Stads författningssamling 2017
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Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnden
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21.
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-XX-XX
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten
Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och regler så att
människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra till att Borås
Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarshetsområdet.
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Miljöbalken inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras, av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd. Onödig upprepning. Tillägg av
Miljöbalken.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för
budget- och skuldsaneringsrådgivning. Kronofogden ansvarar för saneringen och inte
nämnden.
Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska
medverka i planering där miljöstrategiska frågor berörs. Förtydligande med uppdelningen av
ansvaret.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver,
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att särskilt fullgöra kommunens uppgifter enligt
Fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning som
tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet,
• Fullgöra kommunens uppgifter enligt inom livsmedelslagen stiftningen och

Kommenterad [MA1]: Denna rubrik syftar till ett
övergripande mål och syfte med verksamheten. Ert förslag
under § 1 är egentligen uppdrag som då ska in under rubriken §
2.

Kommenterad [AS2]: Vad avses?
Jag tror många formuleringar kommer från tiden innan
miljöbalken när det fanns separata lagar för miljö, hälsoskydd,
naturvård osv – men vi förstår inte vad dessa termer innebär
idag.
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foderlagstiftningenmed tillhörande lagstiftning
• lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning,
• alkohollagen, tobakslagen,
• lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
• Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
• strålskyddslagen,
• lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,
• lagen om sprängämnesprekursorer,
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
• lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommenterad [MA3]: Det är tre olika lagstiftningar, varför
klumpas de ihop?

Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens budget- och skuldrådgivning
enligt socialtjänstlagen samt för kommunens konsumentrådgivning.
Miljö- och konsumentnämnden ska även besvara remisser från Spelinspektionen.
Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska
medverka i planering där miljöstrategiska frågor berörs.
• Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare
anges i gällande kommunala renhållningsordning
besvara remisser från Spelinspektionen

Kommenterad [MA4]: Förvaltningen utövar redan tillsyn
enligt miljöbalken. Detta faller under miljöbalkens 15 kap, så det
ska inte vara med här.

Tillägg då Tillståndsenheten har till uppdrag att besvara remisser om tillstånd för
anordnande av spel

§ 3 Övrigt
Det är även nämndens uppgift att;
• svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
• svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
• följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
Framgår av det Gemensamma reglementet § 1.
• medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, Framgår av det
Gemensamma reglementet § 7.
• genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och
konsumentfrågor inom kommunen.

Kommenterad [AS5]: Vad avses med begreppet miljövård i
den här formuleringen?
Kommenterad [AS6]: Vad avses med naturvårdsfrågor, pss
som ovan?
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•
•

arbeta med energi- och klimatrådgivning
medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,

Kommenterad [MA7]: Detta är ett uppdrag som kommer
från KF som nämnden fått ansvar för (via att nämnden tog över
ansvaret för dåvarande Konsument Borås). Det bör synas att
det är nämnden som ansvarar för detta då finansieringen
kommer från energimyndigheten.
Kommenterad [MA8]: Detta bör också vara med i
reglementet. Eftersom MKN fick nya medel för detta uppdrag
inför 2019.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
i Borås Stad
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-XX-XX
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen.
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser
i kommunen.
Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv.

Uppgifter
2 § Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

4 § Personalansvar
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden.

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

6 § Delegering från Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller
annars av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

8 § Information, samråd och samordning
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser
kommunens samlade intresse. Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen
har i det gemensamma ägardirektivet.

9 § E-petition
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till
kommunen.

Arbetsformer
10 § Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden
bestämmer.
Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden
för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig,
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

13 § Sammanträden på distans
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.

14 § Närvarorätt
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta
i överläggningarna.
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

15 § Sammansättning
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten.
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Vice ordförandena
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas
uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

21 § Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

23 § Författningssamling
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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24 § Delgivningsmottagare
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

25 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-XX-XX
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Målet med verksamheten
Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och regler så att
människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra till att Borås
Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarshetsområdet.

§ 2 Verksamhet och uppdrag
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver,
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och
prövningsmyndighet,
livsmedelslagstiftning med tillhörande lagstiftning,
lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning,
strålskyddslagen,
lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,
lagen om sprängämnesprekursorer,
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
alkohollagen,
tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Nämnden ska även
-

svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen
samt 3 § skuldsaneringslagen,
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-

ge vägledning i allmänna konsumentfrågor, arbeta med rådgivning om hållbar
konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och samordna
konsumentintressena inom kommunen,

§ 3 Övrigt
Det är även nämndens uppgift att;
•
•
•

genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och
konsumentfrågor inom kommunen.
besvara remisser från Spelinspektionen och i övrigt de remisser som berör de
lagstiftningsområden som ligger inom miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde
i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat
åligger det miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket
innefattar följande:
att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i
den mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:
-

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete,
leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya
miljömål,
samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet,
arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera
Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och
representera Borås Stad gentemot vattenråden,
samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,
att arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion inom konsumentvägledningen
att arbeta med energi- och klimatrådgivning
samt i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har överlämnat
till nämnden.
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Marlene Andersson, 033-35 30 12
marlene.andersson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till reglementen från och med 2019-01-01:
Översyn av samtliga reglementen i samband med ny
mandatperiod
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00768)

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt
reglemente för miljö- och konsumentnämnden i enlighet med förslag i bilaga till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har fått Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i
samband med ny mandatperiod på tjänstemannaremiss från kommunstyrelsen.
Förvaltningen har synpunkter på nämndens reglemente som förvaltningen anser
behöver beredas och beslutas i miljö- och konsumentnämnden eftersom reglementet
reglerar nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har begärt anstånd med
tjänsteyttrandet till den 23/11-18 samt anstånd till den 11/12-18 med att lämna in ett
nämndbeslut i frågan.
Förvaltningen föreslår:
•

att reglementets struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings
förslag (bilaga 1) då syftet med den nuvarande strukturen är svårtolkad,

•

att namnet på budget- och skuldsaneringsrådgivning ändras till budget- och
skuldrådgivning, samt att de laghänvisningar som reglerar det obligatoriska
ansvaret för staden att ge sådan rådgivning tas med,

•

att konsumentrådgivning kompletteras med att arbeta med rådgivning inom
hållbar konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja,
stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen,

•

att ett tillägg av miljöbalken görs i reglementet,

•

att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning klargörs inom kommunen,

•

att ett tilläggs görs i reglementet där det framgår att nämnden ska ansvara för
remisser från Lotteriinspektionen,
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att de uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och
konsumentnämnden vad gäller miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i
nämndens nuvarande reglemente läggs till och förtydligas enligt nedan:
• att ha en drivande och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska
frågor och i samråd med berörda parter utarbeta och underställa
kommunfullmäktige förslag till styrdokument inom området,
o samordna delar av kommunens miljöarbete,
o arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till
Borås Stads verksamheter i deras miljöarbete,
o leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås
Stads nya miljömål,
o samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom
hållbarhetsområdet,
o arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive
representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet samt samordna
vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
vattenråden,
o samordna kommunens arbete inom naturvård,
o Inrätta och förvalta Borås Stads naturvårdsfond,
o Arbeta med energi- och klimatrådgivning,
•

•

att medverka i fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
att utreda frågan om verksamheten Bostad Borås bör vara en del av
nämndens ansvarsområde då verksamheten inte har något att göra med
nämndens övriga ansvarsområden.

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en förvaltningsremiss gällande reglementen med
begäran om eventuella synpunkter på sin respektive nämnds reglemente samt
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad”. I
samband med ny mandatperiod ska en översyn av samtliga dokument göras.
Anledningen till att det är en förvaltningsremiss är den korta svarstiden som är satt till
den 19/11-2018, vilket resulterar i att nämnden inte hinner yttra sig inom den givna
tidsramen. Miljöförvaltningen anser dock att reglementet är en av nämndens
viktigaste dokument och har därför bett om anstånd till den 11/12-2018 för att
inkomma med ett nämndbeslut om revidering av nämndens reglemente.
Miljöförvaltningen kommer även att skicka in ett tjänstemannaförslag till
kommunstyrelsen den 23/11-2018 efter att förvaltningen ansökt om anstånd från den
19/11-18. Både anståndet för förvaltningsremissen och nämndens beslut har
godkänts.
Miljöförvaltningen
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Miljöförvaltningens synpunkter
Reglementets struktur
Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför det nuvarande reglementet är
uppdelat på de tre paragraferna huvudarbetsuppgifter, speciella arbetsuppgifter och
övriga arbetsuppgifter. Uppdelningen kan uppfattas som att de speciella
arbetsuppgifterna och/eller de övriga arbetsuppgifterna är mindre viktiga, alternativt
att de speciella arbetsuppgifterna är viktigare än huvudarbetsuppgifterna. Vidare är
det oklart om syftet med upplägget är att visa på att det finns en prioritetsordning i de
olika arbetsuppgifterna för nämnden. Miljöförvaltningen föreslår därför reglementets
struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings förslag, se bilaga 1, då det
i nuläget inte går att förstå skillnaden eller syftet med uppdelningen.
Angående § 1 Huvudarbetsuppgifter i nuvarande reglemente
-

I nuvarande reglementet står det ”budget- och skuldsaneringsrådgivning”, det
är ett felaktigt namn på verksamheten. Det ska stå budget- och
skuldrådgivning. Det är även lämpligt att tydliggöra att verksamheten inte är
en frivillig verksamhet för kommunen genom att ange de laghänvisningar som
reglerar det obligatoriska ansvaret för kommunen att ha budget- och
skuldrådgivning. Förslagsvis bör det stå att nämnden ska svara för
kommunens budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen
samt 3 § skuldsaneringslagen, se bilaga 1.

-

I nuvarande reglemente står det att nämnden ska svara för kommunens
konsumentrådgivning, men att enbart skriva konsumentrådgivning ger en
snäv uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska inte enbart arbeta med
konsumentrådgivning utan även arbeta med rådgivning inom hållbar
konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja
och samordna konsumentintressena inom kommunen. Förvaltningen föreslår
därför att konsumentrådgivning kompletteras med informationen ovan, se
bilaga 1.

Angående § 2 Speciella arbetsuppgifter i nuvarande reglemente
En myndighets tillsyn och kontroll ska generellt syfta till att säkerställa syftet med
respektive lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa.
Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ kontrollera efterlevnaden samt vidta de
åtgärder som krävs. Myndigheten ska vidare genom rådgivning, information och
liknande, skapa förutsättningar för att lagens ändamål ska tillgodoses.
Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämndens ansvar som
myndighetsnämnd blir tydligare om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och
kontroll tas med i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen föreslår därför ett tillägg
av miljöbalken i reglementet, se bilaga 1.
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Tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Miljöförvaltningen anser att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning bör klargöras inom
kommunen. Lagen syftar till att kommunen ska ansvara för de allmänna platser som
är redovisade i detaljplanen och för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska
se till att sådana platser hålls i ett sådant skicka att uppkomsten av olägenheter för
människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena
på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet
och trafiksäkerhet. Förvaltningen anser inte att tillsynen syftar till direkta miljö- och
hälsoolägenheter som i övrigt ankommer på nämnden, utan det blir mer av en estetisk
bedömning. Förvaltningen menar istället att ärenden kopplat till tillsyn enligt lagen är
lämpligare för samhällsbyggnadsnämnden. Är det dock kommunfullmäktiges mening
att miljö- och konsumentnämnden ska utöva tillsyn enligt ovannämnd lag så anser
förvaltningen att det ska framgå av miljö- och konsumentnämndens reglemente
eftersom det handlar om myndighetsutövning.
Remisser från Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och
annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Myndigheten
bevakar konsumenters intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de
sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Lotteriinspektionen utövar sin
tillsyn under lotterilagen, lagen om anordnande av visst automatspel och kasinolagen.
Inom Borås Stad är det miljö- och konsumentnämnden som ansvarar för att besvara
remisser från Lotteriinspektionen via tillståndsenheten för alkohol. Eftersom det inte
finns någon information inom kommunen om vilken förvaltning som har uppdraget
bör det läggas till i miljö- och konsumentnämndens reglemente.
Miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckling
För att en kommun ska kunna ta sitt ansvar enligt miljöbalken är det vanligt att
kommunfullmäktige utser någon nämnd att ha en ledande, samordnande och
stödjande funktion för kommunens samlade arbete med hållbar utveckling och/eller
miljöstrategiska frågor, som följer av miljöbalken. Någon entydig definition om vad
som ingår i en kommuns arbete med hållbar utveckling respektive miljöstrategisk
arbete finns inte.
I nu gällande reglementen framgår att i kommunstyrelsens övergripande
ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat miljöstrategiska frågor. Samtidigt
har kommunfullmäktige lagt ansvar för stora dela av stadens miljöstrategiska arbete
på miljö- och konsumentnämnden. Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har
nyligen startat ett nätverk för miljöstrategisk samverkan där kommunchefen utsett
förvaltningschefen för miljöförvaltningen att representera Borås Stad.
Utgångspunkten för regionens miljöstrategiska samverkan är Agenda 2030 och
VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling, Västra Götalandsregionen.
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Miljö- och konsumentnämndens presidium tog med anledning av det ovannämnda
upp behovet av att tydliggöra ansvarsfördelning och roller samt behovet av att skapa
politiska avstämningsforum för Borås Stads miljöstrategiska arbete inför eller under
nästa mandatperiod, på sitt senaste politiska uppföljningssamtal med ansvariga
kommunalråd.
I Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente (§ 3 Övrigt) har
kommunfullmäktige listat följande fem punkter som vanligtvis räknas som
miljöstrategiskt arbete: svara för miljövården i kommunen i den mån det inte
ankommer på annan,
1. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid
utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på
kommunen,
3. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
4. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom
allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i
vardagsekonomi och konsumentfrågor inom kommunen.
Miljöförvaltningen vill påpeka att det enligt Nämndens budgetar och andra antagna
dokument sedan 2002 finns ytterligare uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat
miljö- och konsumentnämnden som är miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i
nämndens reglemente. Punkterna redovisas nedan:
•
•
•
•

arbete med miljömål åt Borås Stad (2006)
inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond (2002, 2007, 2011)
utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete (2010)
arbete med hållbar utveckling (2011), inklusive
o leda och samordna arbetet med miljömål och miljöprogram
o samordna arbetet med den ekologiska dimensionen i det planerade
hållbarhetsområdet
o utreda möjligheten att skapa ett ”Rådrum” för hållbarhetsfrågor
o samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
luftvårdsförbundet

•
•

samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
vattenråden.
implementering av Borås Stads nya miljömål (2013)

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att det görs ett tillägg i nämndens
reglemente med de punkter som listats ovan, se även bilaga 1, då de utgör stora delar
av det miljöstrategiska arbete som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för på
uppdrag av kommunfullmäktig. Vidare resulterar ett tillägg i en tydligare förståelse om
vilket miljöstrategiskt arbete som åligger nämnden i förhållande till det arbete som
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kommunstyrelsen ansvarar för när det kommer till att leda och samordna
miljöstrategiska frågor som en del av deras övergripande ledningsfunktion. Nedan
följer förvaltningens förslag på tillägg till nämndens reglemente.
I den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat åligger det
miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket innefattar följande:
att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i den
mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:
-

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete,
leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya
miljömål,
samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet,
arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera
Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och
representera Borås Stad gentemot vattenråden,
samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

att följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och utarbeta de förslag
och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,
att arbeta med energi- och klimatrådgivning
Bostad Borås
Bostad Borås, som är en frivillig verksamhet för kommunen, har till uppgift att lämna
information till allmänheten om hur och var lägenheter kan sökas inom staden
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via
webbplats, besök, brev, e-post och telefon. Miljöförvaltningen ska enligt Bostad
Borås se till att hjälpa studenter att finna bostäder som tillhandahålls av privata
uthyrare. Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför detta ansvarsområde faller
på miljö- och konsumentnämnden då uppdraget inte har något att göra med
nämndens ansvarsområden. Om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska
ansvara för detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens reglemente.
Dessutom behöver nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla verksamheten.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

7(7)
Datum

Dnr

2018-11-23

2018-3159

Namnbyte på miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden fick sitt namn 2011 efter en omorganisation då bland
annat konsumentrådgivningen samt energi- och klimatrådgivningen flyttades över till
nämnden. Förvaltningen anser dock att nämndens och förvaltningens namn blir
missvisande i förhållande till huvuduppgiften som är att arbeta med miljö- och
hälsoskydd. Det finns fler verksamhetsområden inom nämnden som har en starkare
relation till hälsoskydd än konsumentrådgivning. Förvaltningen föreslår därför att
konsumentrådgivning byts ut mot hälsoskydd. Det blir även tydligare gentemot
allmänheten om vilken nämnd man kan vända sig till när det gäller hälsoskydd. Miljöoch konsumentnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i
frågan separat från reglemente-remissen men förvaltningen vill redan nu informera att
detta kan komma att ske inom en närliggande tid. Med anledning av ett föreslaget
namnbyte kan nämndens namn i reglementet även komma att behöva justeras.

Agneta Sander
Miljöchef

Marlene Andersson
Förvaltningsjurist

Bilaga
Förslag till Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Annelie Johansson
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Månadsuppföljning februari 2019
Ärendet
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och
redovisar denna för nämnden.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för februari 2019
med helårsprognos.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Förvaltningsekonom

Bilaga
Månadsuppföljning februari 2019
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10-dagars, februari 2019
Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomisk redovisning
2018

2019

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

Miljö- och konsumentnämnden

129

1 040

173

144

29

0

Förvaltningsledning

302

1 862

310

290

20

0

Verksamhetsstöd

1 071

6 611

1 102

874

228

0

Livsmedelskontroll

1 209

623

104

1 091

-987

0

Miljötillsyn

1 654

3 529

588

1 777

-1 189

0

Miljökstrategiska inkl. energi- och
konsumentrådgivning

1 539

8 478

1 413

1 585

-172

0

712

3 347

558

775

-217

0

0

260

43

0

43

0

Verksamhetens nettokostnader

6 616

25 750

4 291

6 536

-2 245

0

Kommunbidrag

4 385

25 750

4 291

4 291

-2 231

0

0

-2 245

Budget- och skuldrådgivning
Buffert

Resultat jfr med kommunbidrag

0

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Godkända "öronmärkta" projekt
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Beslut om godkänt ianspråkstagande av ackumulerat resultat och godkända "öronmärkta" pengar är ännu inte fattat. Byggbonus och klimatkompensationsfonden är såldes inte med i budgeten ovan.

Verksamhetsmått
Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått
Antal ärenden
Antal händelser (Ecos)
Antal delegationsbeslut.

Utfall Feb 2018

Budget 2019

Utfall Jan 2019

Utfall Feb 2019

527

394

793

1 856

1 602

3 037

145

233

335

Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått
Antal livsmedelsverksamheter
Antal inspektioner
Antal revisioner

Utfall Feb 2018

Budget 2019

Utfall Jan 2019

Utfall Feb 2019

790

790

790

790

87

800

80

166

4

100

0

4

Antal delegationsbeslut

65

200

87

113

Klagomål

12

60

14

22

Registrering

15

100

6

16

Utfall Feb 2018

Budget 2019

Utfall Jan 2019

Utfall Feb 2019

Antal delegationsbeslut

69

700

144

218

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn

Miljötillsyn
Verksamhetsmått

47

200

3

6

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp

0

200

0

9

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd

7

200

17

23

Antal kundkontakter miljötillsyn

587

5 000

439

823

Antal kundkontakter enskilda avlopp

185

2 500

244

436

Antal kundkontakter hälsoskydd

245

2 000

230

436

10-dagars, februari 2019
Miljö- och konsumentnämnden

Miljöstrategiska
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter
Informationsaktiviteter.

Utfall Feb 2018

Utfall Jan 2019

Utfall Feb 2019

147

374

135

16

23

5

2

4

385
25

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig

1 200

Föreläsningar och informationstillfällen

50

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt

5

Antal deltagande timmar i stadens planering

4 900

Strandskyddsärenden

40

Deltagare i miljöutbildning
Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning

Budget 2019

500
14

Evenemang

Alla mått är inte inrapporterade pga sjukdom. Till nästa månadsuppföljning kommer detta vara åtgärdat.
Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått

Utfall Feb 2018

Budget 2019

Utfall Jan 2019

Utfall Feb 2019

276

495

Klientkontakter

506

Rådgivningsärenden

108

500

55

110

11

50

7

11

Föreläsningar och informationstillfällen

Kommentarer
Prognos för helåret
Förvaltningen redovisar efter februari månad ett negativt resultat jämfört med periodens budget. Den främsta anledningen
till avvikelsen är att intäkterna inte är periodiserade. Miljötillsyns och livsmedelsavdelningens årsavgifter debiteras
kommande månader och därefter kommer intäkterna att periodiseras. Även andra intäkter såsom såld verksamhet avseende
budget- och skuldrådgivning samt intäkter från Energimyndigheten och Länsstyrelsen kommer inte in månadsvis utan
faktureras kvartalsvis eller i samband med projektredovisningar.
Kostnaderna förhåller sig väl till budget. Förvaltningen har en del vakanta tjänster där rekrytering pågår alternativt behöver
påbörjas.
I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning.
Bedömningen efter februari är att nämnden klarar att hålla sin budget.
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Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
Yttrande till Arbetslivsnämnden (ALN 2019-00006)

Sammanfattning
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med
dessa frågor utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett
integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad
förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Borås stads
integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och in-flytande i samhället på lika
villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska
genomsyra all kommunal verksamhet.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina
respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av
programmets sju programområden. Förutom Arbete och Boende, som har funnits
med sedan pm:et började skickas ut, kommer även områdena Trygghet och Folkhälsa
lyftas fram.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden kommenterar i detta dokument programområdena
Arbete respektive Trygghet.
Miljöförvaltningens synpunkter
Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning,
genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet
för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos
personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet
och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande
och kan vara lönsamt för företaget.
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skriv

Miljöförvaltningen tar alltid emot praktikanter och har minst två per år. Vi söker ej
alltid aktivt själva efter praktikanter utan får förfrågningar regelbundet där vi i första
hand väljer de som har miljökunskaper oavsett etnisk bakgrund. Vi har hittills tagit in
en språkpraktikant till vår verksamhet.
Miljö- konsumentnämnden ser gärna sökande av annan etnisk bakgrund till våra
lediga tjänster. Vi har för avsikt att införa ovanstående i våra rekryteringsannonser
framöver, dock så är personlig lämplighet samt utbildning/erfarenhet avgörande vid
tillsättning av nya tjänster oavsett etnisk bakgrund.
Trygghet
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får
förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet.
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap
om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får
hjälp på sitt modersmål.
Trygghetsaspekten inom nämndens ansvarsområde är inkluderad i vår
myndighetsutövning och vårt tillsynsarbete, vilket syftar till att säkerställa boråsarnas
hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa
regler för verksamhetsutövare i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden
ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning och
konsumentrådgivning vilka bidrar till trygghet genom hjälp och goda råd för alla
medborgare.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
PM 2018.docx
Missiv.pdf
Beslut skickas till
Arbetslivsnämnden

Niclas Björkström
Avdelningschef
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Datum

Instans

2019-01-14

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2019-00006 1.2.3.25

Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett
integrerat samhälle

Remissinstanser
1. Borås stads förvaltningar
2. Borås stads bolag
Arbetslivsförvaltningen har enligt Program för ett integrerat samhälle,
Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen följa upp programmet, med ett antal
relevanta frågor. Arbetslivsnämnden tar del av svaren och kommer att
sammanfatta och sända in uppföljningen till Kommunstyrelsen.
De frågor som är aktuella att svara på framgår av bifogat PM. Svaren skall utgå
från förvaltningens/bolagets arbete/insatser under 2018 och handlar om fyra
områden : arbete, boende, trygghet och folkhälsa.
Av PM:et framgår vilka områden respektive förvaltning/bolag förväntas svara
på.
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2019-03-31.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se med filnamn
som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer ALN 2019-00006
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Hans Johansson
Handläggare
033 358573

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl

Datum
2019-01-14

PM 2018

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och inflytande i
samhället på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska
genomsyra all kommunal verksamhet. Segregation är ett begrepp som ofta förekommer när man
diskuterar integrationspolitik. Men vad är segregation och hur kopplar vi det till integrationsarbetet? Delmos 1definition av segregation handlar om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi vilket i praktiken innebär en koncentration av människor med liknande bakgrund i ett bostadsområde, en skola eller för den delen på arbetsmarknaden. Segregation innebär också att människor lever och verkar separerade från varandra, faktorer som lätt kan
skapa främlingsfientlighet, otrygghet, rädsla. Det innebär också svårigheter att ta sig vidare och
minskar förutsättningarna till ett bättre liv.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Förutom Arbete och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även områdena Trygghet och Folkhälsa lyftas fram. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2019-03-31.

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 29,8 procent av kommunens invånare (33137 personer 2017-12-31, varav 16663 kvinnor och 16474 män), vilket är en ökning från föregående års siffror med 0,8 %.
Målområden.
Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har främst två målområden visat sig vara viktiga utvecklingsområden, boende och arbete. Boende och arbete är också områden som i flera undersökningar
visat sig vara betydelsefulla och viktiga komponenter kopplat till övriga målområden. För att få
ett långsiktigt perspektiv på integrationsarbetet kopplat till dessa områden har vi valt att följa upp
resultaten även i år. Förutom arbete och boende har vi denna gång valt att lägga ett extra fokus på
trygghet och folkhälsa. I medborgarundersökningen från hösten 2017, som Statistiska centralbyrån utför, framgår exempelvis att medborgarna i Borås känner sig mindre trygga än medelvärdet
för riket. Fritid- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 att det finns en tydlig
koppling mellan hälsa och utbildningsnivå. Medellivslängden generellt i Sverige ökar. Man ser
1

https://www.delmos.se/om-segregation/

1

dock en större skillnad mellan grupper med låg respektive hög utbildning än mellan kvinnor och
män där den stora skillnaden tidigare fanns.
Arbete och prognos
Prognosen för arbete som Arbetsförmedlingen tagit fram för 2018 och fem år framåt visar på
fortsatt ökning av arbetskraftsbehov inom hela 12 av 15 yrkesområden. Trenden där arbetsgivarna i allt större utsträckning kräver minst gymnasial utbildning håller dock i sig. Detta gäller
även inom allt fler yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden.
Ökad efterfrågan inom offentliga tjänster, såsom utbildning samt hälso- och sjukvård medför ett
större tryck på både eftergymnasiala såväl som gymnasiala utbildningar med yrkesinriktning.
Enligt Arbetsförmedlingen befann sig 3855 personer, i Borås Stad, öppet arbetslösa eller i program i november månad 2018. Det innebär en minskning på 122 personer sedan 2017, samma
period. Av dessa var 1850 utomeuropeiskt födda och totalt 2398 utrikesfödda. Av sammanlagt
466 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år var 255 utrikesfödda. Skillnaden i sysselsättningsgrad
mellan inrikes- och utrikesfödda kan delvis förklaras av faktorer som lägre utbildningsgrad, bristande språkkunskaper, arbetsmarknadens sammansättning samt mindre kontaktnät. En del av
glappet kan troligen även förklaras med diskriminering på arbetsmarknaden vilket har påvisats i
ett antal studier exempelvis Agerström et al 2012 2. Som framgår av Länsstyrelsens rapport 3 har
afrosvenskar födda i Sverige, med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara, med en treårig postgymnasial utbildning, drygt 49% lägre disponibel inkomst än den övriga befolkningen
med motsvarande utbildningsnivå.
Under 2018 tog Borås emot 573 flyktingar varav 297 var 20 år eller äldre. Av dessa hade 38%
minst 10 års utbildning eller längre. De som inte hade någon utbildning eller där uppgift saknas
var 34%. Det innebär en något minskad andel jämfört med 2016.
Personalekonomisk redovisning 2017 visar på en ökning med 1,3% av antalet utrikesfödda eller
inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar, som är anställda inom Borås Stad. Av sammanlagt
8483 tillsvidareanställda var 796 utomeuropeiskt födda. Motsvarande siffror bland visstidsanställda består av 309 utomeuropeiskt födda av sammanlagt 1442 personer. För att de anställda ska
spegla befolkningssammansättningen i kommunen skulle en ökning med dryga 4 % behöva ske.
Man kan också se en ökning på chefsnivå med ca 1,5%. Flest anställda med utländsk bakgrund
finns inom städ-, tvätt- och förrådsarbete medan den största ökningen skett inom förskola och
skola.
Boende
I Borås Stads bostadsområden samt orter fanns under 2017 sammanlagt 52897 olika bostadsupplåtelser som i sin tur bestod av 24380 hyresrätter, 9592 bostadsrätter samt 18922 äganderätter.
Områdena ser väldigt olika ut i fördelningen av respektive bostadsupplåtelse vilket innebär att
vissa delar har flest hyres- och bostadsrätter medan andra områden nästan enbart består av äganderätter. Generellt kan man se en ökad inflyttning till kommunen och de områden där denna är
mest markant är i de två särskilt utsatta områdena Hässleholmen och Norrby. 4

Agerström J.;Björklund, F., Carlsson, R. och Rooth, D. (2012). ”Warm and competent Hassan=Cold and incompetent Eric: A harsh equation of real life hiring discrimination”. Basic and Applied Social Psychology, 34(4), 359-366.
3 Länsstyrelsen i Stockholm, rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden.
4 Stadsledningskansliet CKS, 2018: ”Kartläggning, behovsanalys samt plan för det fortsatta arbetet i syfte att identifiera utvecklingsområden och insatser för att minska och motverka segregation i Borås Stad”
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom
kostnaderna är för höga. 5
Hemlöshet
Socialstyrelsens definition av hemlöshet är bredare än det begrepp som är vanligt att man använder i dagligt tal. Det handlar inte enbart om en situation där individen är tvungen att sova ute eller
på något härbärge utan innefattar både hemlöshetssituationer med akut brist på någonstans att bo
och mer långvariga boendeformer som på grund av olika kontraktsformer inte kan likställas med
ett eget boende.
I den årliga kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad som tagits fram av Individ- och familjeomsorgsnämnden kan man se en ökning av antalet hemlösa med ca 90 personer, från 264 år 2017
till 354 personer år 2018. Av dessa personer har 13 personer kommit till Sverige utifrån anknytning. Till detta tillkommer också ett stort mörkertal. 6 En del av problemet hänger samman med
att bostadsbristen är stor i Borås och att hyresnivåerna är höga, särskilt för en person som har
försörjningsstöd. Hemlösheten inverkar negativt på en rad områden som skola, fritid och sociala
relationer.
Trångboddhet
Även trångboddhet är ett problem där mörkertalet är stort. Det finns riktlinjer för hur många
personer som anses lämpligt bo i lägenheter av olika storleksgrad. Detta är svårt att kontrollera på
grund av att familjer växer under pågående avtal med ökande barnaskara eller familj och släkt
som flyttar in. I Borås Stad finns det 11 bostadsområden som har över 100 hushåll med fem eller
fler personer i hushållet. Flest hushåll har Hässleholmen med 424 stycken. Detta är också ett område som består av flest andel hyresrätter.
Trygghet
I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2017, framgår att Borås Stads medborgare ger bra betyg till möjligheten att få arbete medan bostadsfrågan får lågt betyg. Om man jämför invånarna i Borås med övriga riket hamnar man mycket lägre vad gäller känslan av trygghet.
Ett lägre betyg ges också till förskola, grundskola samt äldreomsorg och förtroendet för kommunens politiker och högre tjänstemän får ett lågt betyg såväl i Borås som i övriga riket. Cirka en
tredjedel av Borås Stads invånare, ålder 16-84, jämt fördelat mellan könen, anger att de saknar
tillit till andra, vilket är högre än genomsnittet i riket.
Tryggheten bland ungdomar varierar mellan bostadsområdena. Ungdomar i Hässleholmen, Hulta
och Norrby känner sig mindre trygga i sina område än övriga unga. Borås Stads Lupp 2017 7 visar
att andelen unga, speciellt flickor, som känner sig trygga i centrum och i lokaltrafiken är något
lägre.
Brottslighet
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: Kartläggning av hemlösheten i Borås 2018
7 LUPP- Ung i Borås, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2017
5
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I Lägesbild för Borås Stad 2016 märks en ökning av antalet anmälda våldsbrott sedan 2015 med
nästan 100 anmälningar. Däremot har de anmälda våldsbrotten minskat i de områden där boende
känner sig minst trygga. Den generella brottsutvecklingen har förhållit sig ganska jämn mellan
2012-2016.
Hälsa
Fritids- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 8 att det finns en tydlig koppling
mellan hälsa och utbildningsnivå. Resultaten visar på en tendens att fler barn saknar någon vuxen
att ty sig till och att allt fler barn går ur skolan utan tillräckliga betyg. Det finns skillnader mellan
olika geografiska områden, likaså finns en skillnad mellan åldersgrupper och kön. Man ser också
att andelen unga som tränar på fritiden minskar. Hälsa är också kopplat till uppväxtvillkor och en
större andel av de barn som har en utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll än barn
med svensk bakgrund. Denna skillnad i uppväxtvillkor ökar inte bara risken för ohälsa utan
skapar en minskad tillit och gemenskap i samhället i stort.

Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap
ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara
lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och
näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?
Fråga 2:
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma
ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?
- Vilka strategier använder ni er av?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?

8

Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Välfärdsbokslut 2016 – för ökad kunskap om hälsa och välfärd
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Boende

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag.
Fråga 1
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose behovet av bostäder
med rimliga boendekostnader?
Fråga 2
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka diskriminering och
segregation på bostadsmarknaden?
Fråga 3
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med socialt hållbar stadsutveckling?

Trygghet

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att
delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet.
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika
kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att arbeta med?
Fråga 2
- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala deltagandet hos berörda grupper?
Fråga 3
- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som
påverkar dem?

5

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnande insatser för integration, delaktighet och
trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra utreda möjligheter till rehabilitering.
Gäller: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och
äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden

-

Fråga 1
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos socioekonomiskt utsatta grupper?
Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet?
Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre
hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioekonomiska förhållande, ensamhet, inflytande, socialt och kulturellt deltagande eller något annat som i sin tur leder fram till en ökad
hälsa.

-

Fråga 2
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för integration, delaktighet och trygghet?

-
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Beslutstyp
Ändrat tillstånd, bifall med villkor
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Datum
Objekt
2019-02-08 16:42
2019-02-25 16:00
2019-02-28 15:04

Ärendetyp
Ändrat tillstånd - e-tjänst
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst

Diarienr
51-2019-00017
06-2019-00186
53-2019-00245

Delegationslista FEBRUARI
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-000125

20190201

Inklassning av verksamhet

2019-000322

20190201

2018-003522

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Kerstinsgärde 1:84

Lena Jonsson

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Hedared 7:15

Sofia Törnqvist

20190201

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Långan 11

Lena Jonsson

2018-003531

20190201

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Triton 2

Lena Jonsson

2019-000115

20190201

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Trappen 9

Lena Jonsson

2018-003093

20190201

Beslut om att avsluta ärende skicka med
rekommenderat brev

Hälsoskydd, klagomål på ventilation och
lukt

Falken 4

Naida Granov

2019-000060

20190201

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Sik 1:163

Ida Collinius

2018-002875

20190201

Avgift för timdebiterad tillsyn

Strålskydd, projekt Solarier 2018

Uranus 16

Karin Görjevik

2019-000037

20190204

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, ändring av verksamhet

Vävaren 8

Annelie Gustafsson

2018-003351

20190204

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Halleberg 13

Annelie Gustafsson

2018-002687

20190204

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion, operativt
mål 13

Långan 13

Christina Källberg

2018-003579

20190204

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Örtugen 2

Annelie Gustafsson

2017-001700

20190204

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, uppfyllnad av lagergården

Fristads Hed 1:69

Lisa Bindgård

2019-000176

20190204

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Strävsoppen 1

David von Sydow

2019-000160

20190204

Uppställning av krossanläggning

Miljötillsyn, anmälan om uppställning av
krossanläggning

Osdal 3:4

Lisa Bindgård

2018-003255

20190205

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Vile 3

Annelie Gustafsson

2019-000089

20190205

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Kobacka 1:15

Roger Johansson

2019-000085

20190205

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Lundagården 2:24

Matilda Chocron

2019-000335

20190205

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Grävlingen 1

Henrik Nygren

2018-001822

20190205

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Morfeus 3

Christina Källberg

Sida 1 av 4

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-001822

20190205

Förbud hantering av rått kött och fisk

2018-002910

20190205

2019-000324

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, inspektion

Morfeus 3

Christina Källberg

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

20190206

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Räveskalla 1:304

Roger Johansson

2015-003225

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2014

Minerva 6

David von Sydow

2018-003670

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

köldmedia, årsrapport 2017

Olovsholm 1

Sofia Törnqvist

2018-001416

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldömedia, årsrapport 2017

Vindan 2

Sofia Törnqvist

2018-003591

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Senåsa 4:6

Sofia Törnqvist

2018-003386

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Kråkered 2:11

Sofia Törnqvist

2018-003384

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Norrmalm 1:4

Sofia Törnqvist

2018-003355

20190207

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Bläcksvampen 17

Sofie Bengtsson

2018-003682

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Järnvägen 2:13

Sofia Törnqvist

2018-003664

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Kyrkebo 1:7

Sofia Törnqvist

2018-003552

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Svensgärde 3:85

Sofia Törnqvist

2018-003363

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Viran 7

Sofia Törnqvist

2019-000432

20190207

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Brämhult 11:81

Roger Johansson

2019-000501

20190207

Beslut om omklassning

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Rydboholm 1:473

Mirelle Hedström

2018-003639

20190207

Beslut om miljösanktionsavgift

köldmedia, årsrapport 2017

Hedagården 1:6

Sofia Törnqvist

2019-000460

20190208

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Räveskalla 1:546

Roger Johansson

2018-003649

20190208

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, anmälan om mellanlagring av
bioaska

Rydboholm 1:451

Lisa Bindgård

2018-001895

20190208

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, klagomål på läckande kemiska
behållare

Skrapered 1:2

Lisa Bindgård

2019-000216

20190208

Beslut om omklassning

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Strömsdal 3

Mirelle Hedström

2018-003402

20190211

Beslut om omklassning

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Borgstena 5:56

Mirelle Hedström

2019-000246

20190211

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Ormåsa 2:12

Karin Görjevik

2016-000468

20190212

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, inomhusmiljö

Skräddaren 6

Sevil Selimov

2019-000343

20190212

Dispens enligt förordningen om deponering Miljötillsyn, ansökan om dispens om
av avfall
deponering av betong

Viared 7:2

Johannes Stolt

Sida 2 av 4

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003752

20190213

Miljösanktionsavgift

2018-003759

20190213

2018-003748

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Köldmedia, årsrapport 2017

Viared 5:1

Sofia Törnqvist

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Astern 7

Sofia Törnqvist

20190214

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Kilsund 6

Sofia Törnqvist

2018-003749

20190214

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Myrten 2

Sofia Törnqvist

2018-003666

20190214

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Lejonet 8

Roger Johansson

2018-002431

20190215

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Vindbryggan 6

Sofia Törnqvist

2019-000547

20190215

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Kanåsen 1:2

Roger Johansson

2018-003747

20190215

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Spannramen 3

Sofia Törnqvist

2018-003275

20190215

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Rydboholm 1:402

Carin Christensen

2019-000544

20190215

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Brämhults-Ön 1:145

Roger Johansson

2019-000595

20190218

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Skänstad 7:142

Roger Johansson

2019-000286

20190218

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Rydboholm 1:303

Thomas Vidholm

2019-000326

20190220

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Svensgärde 3:1

Johannes Stolt

2019-000647

20190220

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på bröd

Valhall 20

Christina Källberg

2019-000370

20190220

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Sälgered 2:9

Karin Görjevik

2019-000502

20190220

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Seglora-Näs 1:20

Roger Johansson

2018-003716

20190220

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Borgstena 5:56

Sofia Törnqvist

2019-000372

20190221

Föreläggande om rengöring och underhåll

Livsmedelskontroll, inspektion

Getängen 22

Eva Gustafsson

2019-000429

20190221

Beslut om att avsluta ärende

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Äspenäs 1:10

Matilda Chocron

2018-002826

20190222

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på
handhygien

Pegasus 3

Thomas Vidholm

2019-000669

20190225

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandared 1:213

Roger Johansson

2018-000563

20190225

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på på buller

Yngve 5

Sevil Selimov

2019-000244

20190226

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Järnvägen 2:14

David von Sydow

2018-003643

20190227

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning

Kyllared 1:169

Sofie Bengtsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-000722

20190227

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-000755

20190227

2018-003308

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Morfeus 3

Annelie Gustafsson

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om mottagning av
osorterat hushållsavfall

Rydboholm 1:451

Lisa Bindgård

20190228

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Transås 2:109

Annelie Gustafsson
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Höken 5
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Viskarhult 17:10

Annelie Gustafsson
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