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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
och brygga på fastigheten Västra Boda 1:43 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
en komplementbyggnad, med måtten 3,5 x 2,5 meter och med placering enligt 
alternativ 4 (se bilaga 2), samt brygga, med måtten 1,5 x 8 meter, på fastigheten Västra 
Bosa 1:43 vid Säven, Borås Stad. 
  
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.  
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt samtliga väderstreck markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. Se förtydligande av tomtplatsen i bilaga 4.  
2. Bryggan ska ersätta befintlig flotte som skall tas bort från strandskyddat 

område.  
3. Bryggan får inte förses med staket, bänkar, belysning, skyltar, blomkrukor 

eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas 
på eller vid bryggan.  

 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för komplementbyggnad med placering enligt alternativ 
1-3, på fastigheten Västra Boda 1:43, Borås Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som 
anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

bastu samt återställa brygga på fastigheten Västra Boda 1:43. Fyra alternativa 
placeringar har skickats in gällande bastun. Tre av dessa bedöms ligga utanför 
tomtplatsen och särskilda skäl för dispens saknas därmed. Den fjärde placeringen 
ligger inom tomtplatsen och Miljöförvaltningen bedömer därför att särskilt skäl för 
dispens föreligger, under förutsättning att tomtgränsen markeras. Gällande bryggan 
konstaterar Miljöförvaltningen att vattenområdet kontinuerligt varit ianspråktaget och 
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att särskilt skäl för dispens föreligger under förutsättning att villkor gällande bland 
annat storlek och utformning följs. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

bastu samt återställa brygga på fastigheten Västra Boda 1:43. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 12 september 2021. Situationsplan och 
foto har bifogats ansökan. 
 

 

 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 september 2021besökt platsen 
tillsammans med . Fastigheten Västra Boda 1:43 ligger utmed Sävens 
västra strand. På fastigheten, som utgörs av 3969 m2, finns ett fritidshus och två 
komplementbyggnader. Fastigheten gränsar i sydväst, väst, norr och öst till naturmark 
och i sydöst till Säven. Från fritidshuset sluttar marken ner mot stranden. En stig 
finns ner till bryggan och en äldre stensättning där trädgårdsmöbler placerats ut.  

Miljöförvaltningen har den 7 oktober 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat sökanden möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Sökanden har 
därefter kompletterat ansökan med en fjärde placering gällande bastun samt ett 
förtydligande gällande bryggan. Bryggan kommer byggas på pålar. Då den 
ursprungliga bryggan var 8 x 1,5 meter önskar sökande att dispens ges för motsvarar 
längd då området är långgrunt och vattennivån sjunker under sommaren.  

Miljöförvaltningen har den 22 oktober 2021 kommunicerat ett nytt förslag till beslut, 
inklusive en tomtplatsavgränsning, och lämnat sökande möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslaget. Sökanden har den 26 oktober 2022 meddelat att han inte har 
några synpunkter på förslaget.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras, eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
fått färdas fritt (7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.  
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I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Motivering för beslut 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

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

Brygga 
Enligt äldre flygfoton har det funnits en brygga på platsen sedan 1970-talet. Bryggan 
bedöms vara ca 8 x 1,5 meter, mätt på flygfoto. Mellan 2007 och 2016 finns en något 
större brygga på platsen, ca 11 x 2,5 meter, och mellan 2018-2020 har bryggan ersatts 
med en flotte på ca 5 x 6 meter. Fortfarande finns, förutom flotten, även en mindre 
brygga vid stranden, se foton i bilaga 4.  

Miljöförvaltningen bedömer att det kontinuerligt funnits en brygga på den aktuella 
platsen. Bryggan har under åren ändrat utformning och storlek. Den större bryggan 
som syns på flygfoton från 2007 samt flotten som är uppförd 2018-2020 saknar enligt 
Miljöförvaltningens kännedom dispens. Den ändrade utformningen och utökningen 
är därmed olagligt utförda. Miljöförvaltningen anser dock att vattenområdet 
kontinuerligt varit ianspråktaget och att en brygga, i storlek som motsvarande den 
ursprungliga och den yta som kontinuerlig varit lagligt ianspråktagen, därför varken 
kommer påverka allmänhetens tillträde till området eller väsentligt försämra 
livsvillkoren för växt- och djurarter. Under förutsättning att ovan angivna villkor följs 
anser Miljöförvaltningen att särskilda skäl för dispens föreligger då platsen redan är 
ianspråktagen.  

Miljöförvaltningen bedömer att dispensen är förenligt med strandskyddets syften 
samt att bryggan är förenlig med gällande översiktsplan och kraven på lämplig 
hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap MB. Området 
är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB.  
 

 

Motivering till villkor 

Bryggan får maximalt vara 8 x 1,5 meter, vilket motsvarande den ursprungliga 
bryggan och den yta som kontinuerligt varit lagligt ianspråktagen. Bryggan ska ersätta 
befintlig flotte som skall tas bort från strandskyddat område då den är olagligt 
uppförd.  

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

Bastu 
 har även ansökt om att uppföra en bastu. Fyra alternativa placeringar har 

skickats in.  
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Alternativ 1-3  
Den första ansökta placeringen är intill befintlig brygga, i direkt anslutning till 
strandlinjen. Bastun kommer här behöva placeras på plintar då marken vid 
strandlinjen sluttar.  har vid platsbesök även presenterat två alternativa 
placeringar ca 8-10 meter upp från strandlinjen, se bilaga 2 och 4. 

Miljöförvaltningen bedömer att hemfridszonen kring befintligt fritidshus inte sträcker 
sig ner till den gamla stensättningen och bryggan, utan är uppe vid fritidshuset och de 
två komplementbyggnaderna. Samtliga tre utpekade placeringar utgörs av naturmark. 
Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att ingen av de tre placeringarna är att 
betrakta som ianspråktagen.  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till stranden och är därmed inte väl avskild från 
strandlinjen.  

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

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen.  

Alternativ 4  
Fritidshuset omges i sydost av en altan. I sluttningen nedanför altanen finns en terrass 
med äldre stensättningar och anlagd trädgård. Den fjärde placeringen utgörs av denna 
terrass som bedöms ingå i fritidshusets tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer 
därmed att byggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går samt minska risken att en 
byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt samtliga väderstreck. Under förutsättning att villkoret följs bedömer 
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför 
inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen 
anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

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 MB. Området är inte 
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 
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Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-09-12  
Situationsplan och foto, 2021-09-12  
Platsbesök, 2021-09-17  
Synpunkter på förslag till beslut, 2021-10-12  

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre 
veckorna. Vänta tills dispensen börjar gälla innan 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 § MB). 

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

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap MB. 
Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte andra bestämmelser 
undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna innebär 
vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 
 

 
 
 

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

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

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Fotodokumentation från platsbesök med förtydligande av tomtplats och 

brygga 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

 

 

 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Västra Boda 1:43
Dnr 2021-3162
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Västra Boda 1:43
Dnr 2021-3162
 

Bilaga 2. Beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

1

23

Beviljad brygga, 8 
x 1,5 meter

Nr 1-3 visar ansökt 
placering av bastu

Beviljad 
komplementbyggnad 
(alternativ placering 
nr 4)

Röd linje visar 
tomtplatsen som 
ska markeras med 
staket, häck, mur 
eller motsvarande



 

Alternativt Förslag till beslut från Alliansen gällande Ansökan om strandskyddsdipens för 
komplementbyggnad och brygga på fastighet Västra Boda 1:43 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för en 
komplementbyggnad, med måtten 3,5 x 2,5 meter och med placering enligt alternativ 4 (se bilaga 2), 
samt brygga, med måtten 1,5 x 8 meter, på fastigheten Västra Bosa 1:43 vid Säven, Borås Stad. 

  

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

Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt samtliga väderstreck markeras med staket, häck, mur eller motsvarande. 

Se förtydligande av tomtplatsen i bilaga 4.  
2. Bryggan ska ersätta befintlig flotte som skall tas bort från strandskyddat område.  
3. Bryggan får inte förses med staket, bänkar, belysning, skyltar, blomkrukor eller andra 

anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan.  
 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad med placering enligt alternativ 1-3, på fastigheten Västra Boda 1:43, Borås 
Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 
15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 
och 2. 

Sammanfattning  
 

 

 

Katrine Andersson (M)  Helena Schicht (M) 

Elvira Löwenadler (M)  Lars Lyborg (KD) 

Sofia Sandänger (M) 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande på ansökan för tillstånd för täktverksamhet samt 
masshantering på fastigheterna Lunden 1:7 1:16, 1:17 och 
1:18 i Borås kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga ”Yttrande på 
ansökan för tillstånd för täktverksamhet samt masshantering på fastigheterna Lunden 
1:7 1:16, 1:17 och 1:18 i Borås kommun” och besluta att ansökt verksamhet inte ska 
beviljas utan ytterligare efterfrågade kompletteringar. Yttrande och beslut skickas till 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig på ansökan för tillstånd gällande 
täktverksamhet samt masshantering från Fristads Express på fastigherna Lunden 1:7 
1:16, 1:17 och 1:18 i Borås kommun. Miljöförvaltningen anser att verksamheten inte 
ska beviljas tillstånd utan vidare klargöranden i form av nya kompletteringar. 

Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig på ansökan för tillstånd gällande 
täktverksamhet samt masshantering från Fristads Express på fastigherna Lunden 1:7 
1:16, 1:17 och 1:18 i Borås kommun. Miljöförvaltningen har tidigare yttrat sig i 
ärendet men har efter granskning av inkomna kompletteringar nedanstående 
synpunkter. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen är av åsikt att tillstånd för ansökt verksamhet ej ska beviljas innan 
sökanden har gjort kompletteringar enligt det som angetts under rubriken 
förtydliganden och klargöranden i bifogat yttrande. Det är av stor betydelse att de 
lyfta frågeställningarna besvaras för att vidare klargöra om ansökt verksamhet kan 
bedrivas på ett för människors hälsa och miljön godtagbart sätt. 
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Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Ingen påverkan. 

Ekologisk dimension 
Skyddet för naturvärden i omgivningen riskerar ej att försämras då ansökt 
täktverksamhet ej beviljas tillstånd. Ifall tillstånd ej beviljas för täktverksamhet medför 
detta färre eventuella bullerkällor för närboende.  

Ekonomisk dimension 
Förslaget innebär en eventuell negativ påverkan på Fristads Express AB utifrån att 
tänkt täktverksamhet inte blir förverkligad. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef miljötillsyn

 

Bilagor 
Yttrande på ansökan för tillstånd för täktverksamhet samt masshantering på 
fastigheterna Lunden 1:7 1:16, 1:17 och 1:18 i Borås kommun (inkl. bilagor) 

Beslutet expedieras till  
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-20811-2021 
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 Miljöprövningsdelegationen 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Yttrande på ansökan för tillstånd för täktverksamhet samt 
masshantering på fastigheterna Lunden 1:7 1:16, 1:17 och 
1:18 i Borås kommun 
Miljöprövningsdelegationens diarienummer: 551-20811-2021 

Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig på ansökan för tillstånd gällande 
täktverksamhet samt masshantering från Fristads Express på fastigheterna Lunden 1:7 
1:16, 1:17 och 1:18 i Borås kommun. Miljöförvaltningen har tidigare yttrat sig i 
ärendet men har efter granskning av inkomna kompletteringar nedanstående 
synpunkter. 

Yttrande 
Miljöförvaltningen har granskat utförda kompletteringar utifrån 
Miljöprövningsdelegationens kompletteringsföreläggande och väcker nedan ett antal 
önskemål om förtydliganden och klargöranden samt ett flertal önskemål i det fall 
ansökt verksamhet beviljas tillstånd. Slutligen lyfts övriga synpunkter och 
Miljöförvaltningens bedömning. 
 

 

Önskemål om förtydliganden och klargöranden 
Miljöförvaltningen noterar i kompletteringarna att den ansökta deponiverksamhetens 
syfte är att mellanlagra avfall för att senare återvinnas i en efterbehandling. 
Miljöförvaltningen önskar förtydligande från verksamhetsutövaren om det inte istället 
går att återvinna avfallet för efterbehandling inom en treårsperiod och därmed utgöra 
en mellanlagringsverksamhet enligt 48 § 29 kap. miljöprövningsförordningen 
(2013:251). Om det ej är möjligt att genomföra återvinningsförfarandet kontinuerligt 
på avfallet inom ett treårsintervall bör det klargöras tydligt av 
Miljöprövningsdelegationen, i ett eventuellt tillstånd, vad för krav som ställs på 
verksamhetsutövaren. Vidare, bör det utifrån syftet med deponeringen, klargöras att 
de årliga avfallsmängder som uppskattas genomgå deponeringsförfarandet inte 
överstiger de avfallsmängder som krävs för en efterbehandling. Sökanden bör göra en 
grov uppskattning på erforderliga avfallsmängder för tänkt efterbehandling.   
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Gällande ansökt deponiverksamhet önskar Miljöförvaltningen förtydligande att 
geologisk barriär klarar lagstadgade krav. 
 

 

 

 

 

 

 

Sökanden bör tydliggöra vilken hantering som avses utföras på sediment i 
sedimentationsdammen, för att klargöra uppkomsten av eventuellt sådant 
utvinningsavfall. 

Sökanden ger en beskrivning för åtgång av vatten för situationer då 
dammbekämpning behöver företas, behovet uppskattas till 8m3/dygn. 
Miljöförvaltningen gör antagandet att detta är ett maximalt förmodat eller framräknat 
värde. Det bör förekomma en betydande risk att vattentillgången i 
sedimentationsdammen inte är tillräcklig vid längre torrperioder, sökanden anger att 
vid en sådan situation ska vatten tas ut från en planerad jordvattenbrunn. Det kan 
förekomma en risk att även en sådan jordvattenbrunn kan riskera uttorkning vid 
längre torrperioder, vilka i sin tur kan antas öka i ett varmare klimat, därför bör det 
undersökas om det går att åstadkomma en bergborrad brunn på platsen för att 
säkerställa en bättre vattentillgång. 

Miljöförvaltningen noterar att sökanden främst utgått från rapporten ”Impulsljud från 
skutknackning” (Tunemalm akustik 2015-08-26) för utvärdering av impulsljud. I denna 
rapport framgår det att bullerbedömningen i första hand ska göras subjektivt för den 
plats det avser men stöd från den objektiva metoden som anges i rapporten kan 
tillämpas. Därmed finns det en osäkerhet kring den utredning för buller och 
impulsljud som ingår i ansökan. Miljöförvaltningen anser därför att detta ska 
förtydligas och klargöras samt vilka effekter detta kan medföra då endast en objektiv 
metod använts. 

Vad Miljöförvaltningen förstått av metodiken finns e-DNA kvar i vattnet från några 
dagar till några veckor, beroende på temperatur, pH och andra miljöfaktorer. Det 
framgår inte av PM:et från Naturföretaget när vattenproverna är tagna eller vilken 
tidsperiod resultatet avspeglar. Enligt inventeringsresultatet (Naturvärdesinventering av 
skogsområde i Brämhult, Borås kommun Naturföretaget 2020) finns lämpliga miljöer för 
groddjur inom verksamhetsområdet och det är sannolikt att de nyttjas som lekvatten. 
Inventering och/eller vattenprover bör därför tas under lekperioden (april-maj) för att 
säkerställa att groddjur inte finns i området. 

Att man påträffat en tjäderhona i inventeringen visar att de finns tjäder i området och 
att det finns lämpliga habitat i närheten. Miljöförvaltningen konstaterar att det är en 
begränsad yta som inventerats. Inventeringsområdet bör utökas till att omfatta hela 
störningsområdet, det vill säga hela skogsområdet som kan påverkas av buller. För att 
verkligen konstatera vilken påverkan verksamheten får på tjäder bör även en 
kompletterande spelplatsinventering göras för att lokalisera spelplatsen. Utefter detta 
kan sedan revirens storlek beräknas och verksamhetens påverkan bedömas. 

I ansökan saknas åtgärder för att begränsa påverkan på tjäder. Kan t.ex. 
skutknackning vid etapp 3 undvikas under perioden mars-april för att minska 
störningen under häckningsperioden? 

Det saknas beskrivning i ansökan vilka skyddsåtgärder och avstånd som ska lämnas 
vid Kronängsbäcken, det finns endast redogjort för i kompletteringen. Förtydliga i 
text i ansökan samt på karta. Förtydliga även hänsynen; skyddszonen med dess 
vegetation och lövträd ska lämnas orörd och får inte påverkas genom avverkning, 
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schaktning, utfyllnad etc. Anlagda ytor för dagvattenhantering (damm med 
översilningsytor) ska i sin helhet placeras utanför skyddszonen. 
 

 

 

 

 

 

 

Miljöförvaltningen anser att det bör redovisas vilka åtgärder som ska vidtas för att 
inte sumpskogen mellan etapp 2 och 3 riskerar att avvattnas. Det är av stor vikt att 
sumpskogen får vara kvar utifrån ett biologiskt mångfaldsperspektiv men också för 
att undvika att vattnet ska ta sig in i brytområdet. 

Önskemål om verksamheten beviljas tillstånd 
I det fall tillståndet beviljas kan villkor med användning av eldrivna maskiner, eller en 
successiv övergång till sådana, ses som önskvärt av Miljöförvaltningen. Ett bruk av 
eldrivna maskiner kan minska klimatbelastningen vilket är i linje med lokala, regionala 
och nationella miljömål. Möjligtvis kan även moderna eldrivna maskiner minska 
bullerbelastningen. En elektrifiering av täktverksamheten borde vara genomförbar 
utifrån den någorlunda lokala placeringen i förhållande till staden. 

I ansökningshandlingarna beskrivs en någorlunda detaljerad mottagningskontroll för 
inkommande avfall som ska genomgå återvinning, mellanlagring eller deponering. 
Miljöförvaltningen anser att sådan kontroll inte bör detaljregleras i ett tillstånd utan 
ska fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten vid upprättande av kontrollprogram. 
I ett tillstånd bör det tydligt framgå att detta förskrivs till tillsynsmyndigheten för att 
inte otydligheter ska uppkomma i framtida tillståndstolkningar eller vid eventuella 
överklaganden. 

I likhet med ovanstående önskemål om överlåtelse till tillsynsmyndighet att i samråd 
med verksamhetsutövaren utforma kontroll för avfallshantering, önskar 
Miljöförvaltningen att samma överlåtelse sker för en successiv efterbehandling. Att 
inte detaljreglera en efterbehandling i ett tillstånd utan istället överlåta utformningen 
till tillsynsmyndigheten medför att höjd kan tas för än icke-förutsägbara ändringar i 
klimat, biologi, bebyggelse etc. som kan uppkomma under verksamhetens driftsfas. 
Genom ett sådant förfarande kan de mest lämpliga efterbehandlingsåtgärder vidtas 
för att gynna biologisk mångfald och riskminimering för människor och djur. 

I ansökningshandlingarna framgår att lakvattenflödet från deponiavfallet är detsamma 
som dagvattenflödet genom verksamhetsområdet. Miljöförvaltningen ser med fördel 
om dessa går att särskilja i ett initialt skede för att möjliggöra separata provtagnings- 
och avstängningsmöjligheter för flödena. På detta sätt underlättas kontrollmöjligheter 
för uppkomst av eventuella föroreningar som i sin tur kan minska föroreningsrisken 
på recipient. 

Miljöförvaltningen är av åsikten att en returasfalt främst bör återföras för återvinning i 
asfaltverk. Returasfalt är ofta ett fossilt avfall och betydelsen för cirkulär 
avfallshantering blir därmed stark. Genom att återföra denna till asfaltverk för 
tillverkning av ny asfalt främjas en cirkulär ekonomi som i sin tur bidrar till uppfyllelse 
av globala och nationella mål. Om Miljöprövningsdelegationen finner att det möjligt 
att reglera detta i ett tillstånd finner Miljöförvaltningen detta som positivt. 

Miljöförvaltningen önskar till sist att delegation ges på att tillåta fler avfallsslag än de i 
ansökan nämnda. Detta möjliggör att en enklare prövning kan ske genom anmälan till 
tillsynsmyndigheten i det fall verksamhetsutövaren i ett senare skede vill mellanlagra 
eller återvinna andra sorter av avfall. En sådan ändring bör ses som en mindre 
ändring med ringa betydelse för människors hälsa och miljön, och kan därmed med 
fördel förtydligas genom delegation. 
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Övrigt 
I förelagd komplettering framgår det att sökanden har gjort tolkningen att 
anmälningsplikt enligt 35 § 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), dvs. 
verksamhetskod 90.141, utgör ett återvinningsförfarande där avfall tillåts återvinnas 
på externa platser om denna verksamhet tillåts i ett eventuellt tillstånd. 
Anmälningsplikten enligt nämnd paragraf ska tolkas platsspecifikt för den geografiska 
plats där avfallet/produkten placeras genom återvinningsförfarandet. Det vore annars 
en omöjlighet att avgöra om återvinningsförfarandet endast medför en ringa 
föroreningsrisk för mark och vatten utifrån platsspecifika förutsättningar. 
Miljöförvaltningen är därav av åsikten att prövningskoden ej ska ingå i ett eventuellt 
tillstånd. Observera att verksamhetskod 90.141 möjligen kan ses användbar för att 
möjliggöra återvinning av externt avfall i den successiva efterbehandlingen men en 
sådan verksamhet kan istället anmälas till tillsynsmyndigheten enligt argumentation 
under rubriken om önskemål. 

Vidare tycks sökanden har gjort en hopblandning av Naturvårdsverkets nivåer för 
mindre än ringa risk och samma myndighets riktvärde för känslig markanvändning 
(KM) under svaret på punkt 10 i Miljöprövningsdelegationens 
kompletteringsföreläggande. Miljöförvaltningen förtydligar att avfall med 
föroreningshalter under riktvärdet för KM ändå kan utgöra en föroreningsrisk 
överstigande mindre än ringa. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att ansökt verksamhet på fastigheterna Lunden 
1:16 m.fl. inte motverkar några fastställda och närliggande detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Ett pågående planarbete sker för industriområde direkt norr 
om ansökt verksamhet. Det går ej att förutsäga eventuell påverkan på ett sådant 
industriområde om tillstånd beviljas för nu ansökt verksamhet. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen är av åsikt att tillstånd för ansökt verksamhet ej ska beviljas innan 
sökanden har gjort kompletteringar enligt det som angetts ovan under rubriken 
förtydliganden och klargöranden. Det är av stor betydelse att de lyfta 
frågeställningarna besvaras för att vidare klargöra om ansökt verksamhet kan bedrivas 
på ett för människors hälsa och miljön godtagbart sätt. 

Johannes Stolt 
Handläggare 

Yttrandet har lämnats med stöd av delegationsordning fastställd av Miljö- och 
konsumentnämnden.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande på remiss, inför ett samråd:  
Förfrågan om tidigt samråd ang vindkraft nordväst om 
Fristad. 
KS 2021-00769 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta bilaga A ”Yttrande – 
Samrådsärende” och översända det till Kommunstyrelsen.  

Lagstöd 
Miljöbalken: 2 kapitlet, 2, 6, 7 §§ 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden är positiva till samråd. Bedömningen av den förstudie 
som skickats in av Vindkraft Nordväst, är att det i dagsläget saknar tillräckligt med 
underlag för att ta ställning i frågor om vindkraftpark i Fristad.  
 

 

 

 

 

Förstudien har inte utfört ett tidigt samråd med boende samt inte utfört en grundlig 
utredning av djur och naturvärden. Den påvisar inte skuggbildning eller iskastning 
samt presenterar inte en alternativ plats eller hur verksamheten kommit fram till de 
förutsättningar som presenterats.  

Vindkraft nordväst behöver fortsätta utreda området som föreslagits för vindkraft om 
frågan ska kunna bli aktuell för ställningstagande. 

Yttrande från Miljö- och konsumentnämnden lyfter frågor och synpunkter på den 
förstudie som inkommit. 

Ärendebeskrivning 
Värmland Vindkraft AB vänder sig till Borås Stad för att undersöka kommunens 
ställning till en vindkraftpark i Fristad genom en samrådsförfrågan.  

Värmland Vindkraft AB inkluderar en förstudie som bilaga (Bilaga 1: Värmland 
Vindkraft AB – Fristad Vindpark 28_9_21.pdf som beskriver förutsättningarna för 
vindkraft i Fristad). Förstudien visar på att det området som föreslås har goda 
vindförhållanden, nära anslutning till väg, el samt håller avstånd från boende och 
andra skyddsvärda objekt. 
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Förstudien som utförts av Värmland Vindkraft AB har presenterats för nämnden 
2021-10-19 som ett informationsärende. 
 

 

 

 

 

 

Miljöförvaltningen är inte tillståndsprövande instans och anser sig inte vara ensam 
sakägare då det även kan vara en politisk fråga, varpå yttrande önskas från nämnd. 

Kommunstyrelsen har skickat remiss om yttrande till Miljö- och konsumentnämnden 
samt Samhällsbyggnadsnämnden. Remissvar ska skickas till KS senast 2021-12-31. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Enligt uppgifter från förstudien bedöms vindkraftsparken vara av en sådan storlek att 
den är tillståndspliktig. Tillstånd ansöks och prövas hos Länsstyrelsen varpå Borås 
stads Miljöförvaltning är en remissinstans. 

Förstudien har inte utfört ett tidigt samråd med boende samt inte utfört en grundlig 
utredning av djur och naturvärden. Den påvisar inte skuggbildning eller iskastning 
samt presenterar inte en alternativ plats eller hur verksamheten kommit fram till de 
förutsättningar som presenterats. Förstudien anses därför inte vara så utförlig att det 
kan ligga som grund till ställningstagande från Miljöförvaltningens sida. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Det nationella utbyggandet av vindkraft sammanfaller med samhällets ökande behov 
av energi och det faktum att Sveriges kärnkraftverk ligger för avveckling. Vindkraft 
ses både som positivt och negativt, då det representerar ett steg mot renare energi till 
samhället men också att de kan vara ett störande inslag i närmiljön. 

Ekologisk dimension 
Sverige har höga klimatambitioner och ett riksdagsbundet mål om att nå 100% 
förnybar elproduktion till år 2040. Vindkraft kan påverka flygande djur negativt men 
det är oklart hur det påverkar andra marklevande djur. 

Ekonomisk dimension 
Vindkraft har idag en kraftigt växande etablering runtom i Sverige samt förespråkas 
av både Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Vindkraft genererar jobb och 
betalar en återkommande bygdepeng till berörda parter.

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef

Bilagor 
Bilaga A, 2021-11-25. Yttrande – Samrådsärende (MF 2021-3297). 
Bilaga B, 2021-09-28. Förstudie ”Värmland Vindkraft AB – Fristad vindpark 
28_09_21” (MF 2021-3297). 
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Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, ks.arende@boras.se  
(ange diarienummer KS 2021-00769 i ämnesraden på e-postmeddelandet) 
 

mailto:ks.arende@boras.se
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Yttrande på remiss ”Förfrågan om tidigt samråd ang 
vindkraft nordväst om Fristad” 
KS 2021-00769 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den förstudie som skickats in av Vindkraft Nordväst anses inte presentera tillräckligt 
med underlag för att ta ställning i frågorna om en vindkraftspark i Fristad. Miljö- och 
konsumentnämnden är dock positiva till samråd.  

Utifrån granskning av den förstudie som inkommit har Miljö- och 
konsumentnämnden följande synpunkter och noteringar. 

Borås Stads naturdatabas har följande information: 
Centralt inom vindområdet finns ett litet område med Klass 2, Mycket högt 
naturvärde i kommunens naturdatabas, Ålakällan. Området är drygt 0,6 ha och omger 
en källa med tradition, bedömd som trolig offerkälla, utmarkerat som fornminne. 

I det omgivande odlingslandskapet finns flera områden med mycket höga 
naturvärden i dalgångarna kring bebyggelse och vattendrag, exempelvis vid 
Assmundared, Tormundsås och Hägnen. 

Naturvärdesinventering, NVI enligt standard behövs i området. Det behövs i MKB:n 
även en bedömning av påverkan på omkringliggande landskap i etableringsfasen. De 
långa transportekipagen kan innebära att man behöver avverka eller göra andra 
åtgärder utanför vindområdet, särskilt för att klara kurvor.  Det kan eventuellt påverka 
omkringliggande områden med höga naturvärden och behöver belysas i MKB:n. 

Borås Stad har information om följande Arter: 
Inom vindområdet finns kända förekomster av fågelarterna tjäder (spelplats) och 
ormvråk, en fågelinventering behövs för att säkerställa att det inte finns andra arter 
inom vindområdet. 

I Assmundared finns dammar med förekomst av Större vattensalamander. 

Hasselmusfynd finns närmast på östra sidan om det planerade området, ca 1 km från 
vindområdet. Hasselmössens utbredning är oklar och eventuell påverkar från 
vindkraftverken kan behöva utredas vidare. 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
2021-12-02 

Dnr 
2021-3297 

 
 
Vänga är den närmaste lokalen som tidigare inventerats avseende fladdermöss. Där 
förekommer fladdermusarterna Stor fladdermus, Nordfladdermus, Mustasch/Brants 
fladdermus och Långörad fladdermus. Avståndet till vindområdet är 2-3 km. På större 
avstånd finns ett flertal lokaler längs Säven och även i andra väderstreck. Eventuell 
påverkan på fladdermöss kan behöva utredas då deras utbredning är oklar. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lokalt producerad naturdata kan fås genom kontakt med kommunbiolog. 

Kommentarer om hälsofrågor och lämpligt presentationsmaterial inför samråd 
med allmänheten: 
I sammanfattningen står att förstudiens huvudalternativ är 4 verk, som inte ger 
ljudpåverkan på närbelägna fastigheter över 36,5 dB(a). Det anses vara bra att hålla sig 
en bit under gränsvärdet på 40 dB(a) då det minskar risken för störning/klagomål och 
hälsoproblem för särskilt känsliga personer.  

Fotomontagen i förstudien är gjorda med 6 verk som har lägre totalhöjd än de som 
föreslås för etablering och det är inte samma typverk som använts för energi- och 
buller beräkningarna. Till ett samråd med närboende och allmänheten bör alla 
beräkningar och fotomontage visa den typen och antal verk som är aktuella. 

Information och ställningstagande runt iskastning från rotorbladen vid vintertid bör 
tas med till samrådet och finnas med i MKB:n. 

Till samrådet bör även skuggberäkningar tas fram för alla fastigheter som kan drabbas 
eller ligger nära gränsen att drabbas av skuggor. Dessa bör förutom angivna timmar 
skugga per fastighet i värsta tänkbara scenario även visas som kalender för de 
fastigheter som får skuggor. Kalendern visar då för varje plats vilken tid på dygnet 
under vilken del av året den enskilda fastigheten kan få skugga. De finns ingen 
information om beräknade skuggor i den inskickade förstudien. 

Alternativa platser av intresse visas under vindberäkningar men dessa platser har inte 
fått något utrymme för information eller utvärdering i förstudien. 

Vindkraftsteknik utvecklas ständigt och på bara några år har de vuxit markant och 
deras rotorblad har blivit längre. Hur tar verksamheten ställning till detta då ett 
etableringsprojekt kan ta flera år och de planerade verkens storlek och påverkan kan 
ses som förlegat innan etablering påbörjats. Detta kan vara viktigt med tanke på 
utförda beräkningar samt närheten till en ort och dess boende. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bilagor  
Bilaga B, 2021-09-28. Förstudie ”Värmland Vindkraft AB – Fristad vindpark 
28_09_21” (MF 2021-3297). 



Fristad Vindpark

Niklas Sondell & Rolf-Erik Keck

www.vindkraftvarmland.se/



• Vindkraft Värmland ägs och drivs av två ingenjörer med en 
kombinerad erfarenhet av 25 år från vindbranschen

• Vår ambition är att vara vindbranschens bästa aktör för den 
lokala miljön och de närboende

• Vindkraft Värmland följer LRFs riktlinjer för arrendeersättning till 
markägare på 4% av vindparkens bruttointäkt

• Vi ger bygdepeng på 0.5% till lokalsamhället 

Läs mer på http://www.vindkraftvarmland.se/

Vindkraft Värmland AB



ROLF-ERIK KECK NIKLAS SONDELL

Vi på Vindkraft Värmland

För mer information: http://www.vindkraftvarmland.se/om-oss/

• Civilingenjör inom energi- och miljösystem, Karlstad 
Universitet

• Teknisk doktor inom vindparksaerodynamisk, Riso-DTU 

• 5 års erfarenhet från tekniska beräkningar inom 
turbindesign och vindparks optimering från Vestas. 

• 8 års erfarenhet från utveckling av vindkraftsprojekt från 
Statkraft och vårt egna bolag.

• Huvudansvarig från vindanalys, vindberäkningar, 
lastanalyser och turbinlayout vid byggnationen av Fosen
projekten vid Trondheim. Detta är Europas största 
landbaserade vindpark med en total effekt på 1000MW 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fosen_Vind). 

• Civilingenjör Maskinteknik, Luleå Tekniska Universitet &
Meteorolog, Uppsala Universitet. 

• Lång erfarenhet inom vädersimuleringar och 
programmering.  

• På Statkraft under 5 år Ansvarig för IT-infrastruktur, 
modellering, beräkningar m.m. Både vad gäller 
projektering av vindparker, men också analys av befintliga 
parker. 

• 13 års erfarenhet från utveckling av vindkraftsprojekt från 
Statkraft och vårt egna bolag. 

• Huvudansvarig från vindanalys, vindberäkningar, 
lastanalyser och turbinlayout vid byggnationen av 
Dudgeon Offshore Wind Farm utanför England. 
(http://dudgeonoffshorewind.co.uk/). 



Sammanfattning Fristad Vindpark

Vårt projektförslag ligger i sydöstra hörnet av område 1 i kommunens karta 
med nivågruppering för vindkraftsintresse. I detta område har inga konflikter 
identifierats, och slutsatsen är att området är ”klart intressant att studera 
vidare” enligt kommunens utlåtande.

Vindparken ligger ca 3km nordväst om Fristad. Nedan följer en kort 
sammanfattning i punktform:
• Nuvarande huvudalternativ är en vindpark med fyra vindturbiner med en 

installerad effekt om ca 6MW vardera. Förväntad årsproduktion är ca 78 
GWh.

• Området har god vindresurs och en medelvind 7.2 m/s vid navhöjd.
• Inga närliggande bostäder får ljudpåverkan över 36.5dB(a). Detta 

motsvarar hälften av ljudenergin i förhållanden till tillståndskravet på 
40db(a) pga den logaritmiska skalan.  

• Området har inga kända restriktioner eller motintressen enligt 
Länsstyrelsens översikt (VindLov) eller Västergötlands Ornitologiska 
förening 

• Vi har ingått arrendeavtalet med tre fastigheter som medger tillgång till 
marken som krävs för att genomföra den beskrivna vindparken. 

• Vi har fått preliminärt besked av vattenfall att det finns 25MW ledig 
kapacitet i elledning ca 1.5km öst om vindparken. Påkoppling kan därmed 
genomföras med markledning för att minimera miljöpåverkan. 

• Vindparken kan även nyttja existerande åtkomstväg. Ytterligare en aspekt 
som minskar det lokal miljöintrånget.



Översiktskarta förslag Fristad Vindpark

4-6 turbiner
Totalhöjd 200-230 m

De närmaste bostäderna är på kartan markerade med 800 m 
buffer. 

Möjligt turbinområde



Det är generellt sett få restriktioner och 
konflikter i projektområdet. 

Cirklar markerar kulturlämning (RAÄ)

Området ligger i yttre delen av 
Landvetter flygplats MSA. Men tillåten 
höjd är tillräcklig för turbiner i föreslaget 
område. 

Turbinpositioner

Restriktioner enligt vindlov (Länsstyrelsen)

Mycket nära elledning med ledig 
kapacitet!



Fågel – Sträckstudier Borås 2008-2009, Västergötlands 
Ornitologiska Förening

Möjligt turbinområde har 
inga konflikter enligt 
Västergötlands 
Ornitologiska Förenings 
sammanfattning



Elnät Fristad

Vattenfall har bekräftat att de har ledig kapacitet i 
närliggande elnät, ca 1.5km öst om området.



Preliminär ljudberäkning
Fristad

 Ljudfördelningen i närområdet har 
beräknats med med NORD2000 modellen*

 Röd kurva visar 40 dB(a) gränsen. (Normal 
ljudgräns i tillstånd)

 Orange kurva visar 35 dB(a) gränsen. 
(Ljudgräns t.ex. i tyst fjällmiljö)

* Avancerad ljudberäkning gjord med en turbin Vestas 
V162-6.0MW med källljud 104.3 dB(a). Ingen hänsyn är 
tagen till att skogen dämpar ljudet ännu mer. 



Preliminär produktion –
Fristad 4 turbiner

 4 st Vestas V162 med 6.0 MW. Rotor 
diameter 162 m, navhöjd 149 m och 
totalhöjd 230 m. 

 Byggkostnad ca 280 miljoner kronor. 

 Beräknad nettoproduktion 78 GWh. 

 Detta motsvarar en reduktion av CO2 
utsläpp med 56.000 ton per år. Det är en 
enorm miljövinst som motsvarar de total 
utsläppen som 5.600 svenskar genererar på 
ett år

Beräkningen är baserad på ME-WAM modellen 
[http://www.mewind.se/services/numerical-wind-assessment/ ]



Den visuella påverkan av den föreslagna vindkraftsparken 
till närliggande bebyggelse undersöks med hjälp av 
fotomontage med sex vindturbiner med en totalhöjd på 
210m. 

I fotomontaget har turbinerna färgats svarta för att synas 
tydligare mot himlen.

De röda symbolerna på kartan nedan visar de platser som 
undersöktes för visuella effekter.

Visuell analys Fristads vindpark 



Visuell analys Fristads vindpark 

Den visuella påverkan av den föreslagna vindkraftsparken 
till närliggande bebyggelse undersöks med hjälp av 
fotomontage med sex vindturbiner med en totalhöjd på 
210m. 

I fotomontaget har turbinerna färgats svarta för att synas 
tydligare mot himlen.

De röda symbolerna på kartan nedan visar de platser som 
undersöktes för visuella effekter.



Visuell analys Fristads vindpark 

Den visuella påverkan av den föreslagna vindkraftsparken 
till närliggande bebyggelse undersöks med hjälp av 
fotomontage med sex vindturbiner med en totalhöjd på 
210m. 

I fotomontaget har turbinerna färgats svarta för att synas 
tydligare mot himlen.

De röda symbolerna på kartan nedan visar de platser som 
undersöktes för visuella effekter.



Arrendeavtal

 Vårt arrendeavtal har genomgått oberoende granskning av LRF (Ludvig & Co)
(Nils Johan Ingvar-Nilsson - n.ingvar-nilsson@lrfkonsult.se). 

Kort sammanfattning:

 Markarrende uppgår till 4% av bruttointäkten från vindparken. Detta 
motsvarar ca 250.000kr/år per turbin som skall fördelas på markägarna. 
Detta arrende betalas under hela parkens driftstid om 30år. 

De 4% fördelas mellan berörda markägare enligt följande:

 20% fördelas direkt till de markägare som har turbiner på sin mark. Det fördelas 
baserat på antal turbiner per fastighet. En turbinpositioner kan delas mellan flera 
fastigheter.

 80% fördelas mellan alla fastighetsägare i vindupptagningsområde.  

 Utöver detta tillkommer normal intrångsersättning där fysiskt intrång sker för 
väg, ledning eller turbin/kranyta. 

 Ungefär 3 Ha per turbin krävs för turbinerna och vägar. 

 Skogsbruk och jakt kan fortsatt bedrivas som förut resterande yta.



Bygden tillgodo

 Bygdepeng

 Vi har för avsikt att erbjuda ca 0.5% av totalintäkten till en ekonomisk förening eller 
liknande i bygden som kan förvalta och använda pengarna efter vad majoriteten i 
bygden önskar. Detta motsvarar ca 30.000kr/år per turbin. 

 Cirka 10-20% av investeringskostnaden bedöms bestå av lokal infrastruktur 
såsom vägar och elnät. 

 Lokala arbetstillfällen uppkommer under undersöknings- och byggperioden. De 
lokala arbetsmomenten att bygga fundament, vägar, elledning, transporter kan 
leda till ett hundratal årsarbetskrafter. 

Vi kommer registrera en leverantörsdatabas på vindkraftcentrum.se för att 
kunna maximera användandet av lokala företag i byggnationen.

 Under drift finns ett lokalt behov av drift- och underhållspersonal. För service 
och underhålls krävs 5-6 årsarbetskrafter per 100 MW installerad effekt under 
en period av 25-30 år. 



Utvecklingsprocessen för vindkraft

Förstudie
Markägaravtal

& samråd
Miljötillstånd Vindmätning

Avslutande
projektering

• Initial vind- och 
produktionsanalys

• Kommunala planer
• Tillgång elnät
• Påverkan närboende
• Natur- och 

kulturvärden

• Arrendeavtal
• Möte närboende 

och andra lokala 
organisationer

• Samråd med 
kommun, 
länsstyrelse och 
andra berörda 
myndigheter

• Djur-, natur- och 
kulturinventeringar

• MKB process
• Teknisk beskrivning
• Ansökan till MPD

• Vindmätning med 
meteorologisk mast

• Vindanalys

• Fastställande layout
• Val av turbintyp
• Fastställande av  

vägar och annan 
infrastruktur.

Tid: ~6mån Tid: ~6mån Tid: ~36mån Tid: ~18mån Tid: ~6mån

Nuvarande status



Adress:

Vindkraft Värmland AB

Lantvärnsgatan 8

652 21 Karlstad

Telefon:

Niklas Sondell:  070 218 50 64 

Rolf-Erik Keck:  070 331 44 41

E-post: 

info@vindkraftvarmland.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , organisationsnummer 

, med verksamheten Stures Åkeri, ska betala livsmedelssanktionsavgift på 
71 364 kr, vilket är 1 % företagets årsomsättning. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan två veckor har gått 
från det att anmälan för registrering inkom till Miljöförvaltningen.  

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att  
en sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

Sammanfattning  
Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till 
Miljöförvaltningen den 18 februari 2021 anges start för verksamheten den 17 februari 
2021. En verksamhet får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om 
registrering inkommit till kontrollmyndigheten.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe fått fram företagets 
omsättning från närmast föregående år till 71 364 000 kr, vilket ger en sanktionsavgift 
på 71 364 kr.  

Ärendebeskrivning  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 18 februari 2021 framkom det att verksamheten påbörjats innan två veckor från 
det att anmälan inkom. Enligt anmälan startade verksamheten 17 februari 2021 vilket 
är  innan anmälan inkom  
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Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  

Kommunicering  
Förslag till beslut har kommunicerats i en skrivelse daterad 2021-11-08 om 
sanktionsavgift där  fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.  
 

 

 
 

  har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 18 februari 2021 anges start för verksamheten den 17 februari 2021. En verksamhet 
får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering kommit till 
kontrollmyndigheten.  

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  

  har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe fått fram företagets 
omsättning från närmast föregående år till 71 364 000 kr. Vilket ger en sanktionsavgift 
på 71 364 kr.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Informationsbilagor till nämnden  
Skäl till beslut  
Utdrag från Creditsafe 

Bilagor till beslutet 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 

Beslutet expedieras till  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärdsplan för rekommendationer givna vid revision av 
Borås Stads livsmedelskontroll (Dnr 20187- 2021) 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Miljöförvaltningens skrivelse 
Åtgärdsplan för rekommendationer givna vid revision av Borås stads 
livsmedelskontroll (bilaga 1) samt skicka åtgärdsplanen till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län. 

Sammanfattning 
Den 28-29 september 2021 genomförde Länsstyrelsen Västra Götaland en digital 
revision av Borås Stads livsmedelskontroll. Revisionen bestod av dokument-
granskning samt intervjuer med handläggare, chef och ansvariga politiker. Den 
sammanfattades i en rapport daterad 8 oktober 2021, där länsstyrelsen ger 9 
rekommendationer som ska redovisas i en åtgärdsplan senast den 17 december 2021. 

Ärendebeskrivning 
I Sverige utförs offentlig kontroll på livsmedelsområdet av flera myndigheter. Dessa 
är Livsmedelsverket, länsstyrelser, lokala kontrollmyndigheter (kommuner) och 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Alla kontrollmyndigheter ska se till att de blir 
reviderade enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 2017/625. Enligt en överenskommelse 
med Livsmedelsverket ska Länsstyrelsen revidera kommunernas livsmedelskontroll. 
Länsstyrelsen ska också samordna och lämna stöd, råd och vägledning till 
kommunerna inom ramen för livsmedelslagen och dess följdföreskrifter.  
 

 

 

Revisionen genomfördes i enlighet med kraven på revision i artikel 6 i förordning 
(EU) nr 2017/625. Artikel 6: För att säkerställa sin efterlevnad av denna förordning 
ska de behöriga myndigheterna utföra internrevisioner eller låta sin myndighet 
revideras, och de ska med beaktande av resultaten vidta lämpliga åtgärder. Dessa 
revisioner ska vara föremål för oberoende granskning, och utföras på ett öppet sätt. 

Den 28-29 september 2021 genomförde Länsstyrelsen Västra Götaland en digital 
revision av Borås Stads livsmedelskontroll. Revisionen bestod av dokument-
granskning samt intervjuer med handläggare, chef och ansvariga politiker. Den 
sammanfattades i en rapport daterad 8 oktober 2021, där länsstyrelsen ger 9 
rekommendationer som ska redovisas i en åtgärdsplan senast den 17 december 2021. 

Miljöförvaltningen har därefter sammanställt en åtgärdsplan utifrån länsstyrelsens 
påtalade rekommendationer.  
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Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen tar till sig de påtalade rekommendationerna och använder dem 
som en del i det ständigt pågående förbättringsarbetet.  

Konsekvensbedömning 
 

 

 

Social dimension 
- Barnkonventionen beaktas i så måtto att livsmedelskontrollen även gynnar 

barns hälsa 

Ekologisk dimension 
- Beslutet bedöms inte ha någon primär inverkan på miljön 

Ekonomisk dimension 
- De ekonomiska konsekvenserna av åtgärdsplanen redovisas i andra styrande 

dokument som antas av nämnden. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Åtgärdsplan för rekommendationer givna vid revision av Borås Stads 
livsmedelskontroll, daterad 2021-12-03 

Beslutet expedieras till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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 vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Åtgärdsplan för rekommendationer givna vid revision av 
Borås Stads livsmedelskontroll, dnr 20187-2021 
Den 28-29 september 2021 genomförde Länsstyrelsen Västra Götaland en digital 
revision av Borås Stads livsmedelskontroll. Revisionen bestod av dokument-
granskning samt intervjuer med handläggare, chef och ansvariga politiker. Den 
sammanfattades i en rapport daterad 8 oktober 2021, där länsstyrelsen ger 9 
rekommendationer som ska redovisas i en åtgärdsplan senast den 17 december 2021. 
 

 

 

 

 

Rekommendationer 

1. a. Att ta fram mål för att verifiera att kontrollen är verkningsfull. 
 
b. Att ta fram lämpliga indikatorer för att kunna följa upp målen. 

2. a. Att utarbeta ett system för kontinuerlig uppföljning att livsmedelskontrollen 
och på så sätt försäkra sig att kontrollen är verkningsfull. 

b. Att ta fram en plan för hur myndigheten ska komma till rätta med 
kontrollskulden. 

3. Att se till att kontrollen helt är avgiftsfinansierad. 
 

4. Att se över delegationsordningen. 
 

5. Att se till att ta fram en behovsutredning och se till att behovet av personal 
täcks. 
 

6. Att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Avvikelsen kvarstår från 
föregående revision. 
 

7. Att ta fram en flerårig kontrollplan, som innehåller en plan för att komma 
tillrätta med kontrollskulden. 
 

8. Att följa de framtagna rutinerna. 
 

9. Myndigheten bör fortsätta jobba sin mall för kontrollrapport.  
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Åtgärder 
1. a. Mål som visar att kontrollen är verkningsfull kommer att arbetas fram under 

början av 2022 och planeras vara klart till den 30 juni 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Lämpliga indikatorer för att följa upp nämndens mål kommer att arbetas fram 
parallellt med målen. Vi kommer även att följa Livsmedelsverkets arbete med att 
ta fram indikatorer och implementera dem när de är klara.  

2. a. Särskilda punkter i en utarbetad internrevision för livsmedelskontroll kommer 
att tas fram för att bättre följa upp livsmedelskontrollen. Detta planeras vara klart 
till den 30 juni 2022. 

b. Inför 2022 har Miljö- och konsumentnämnden tillförts medel för 
delfinansiering av ytterligare en livsmedelsinspektör, medel för myndighets-
samverkan mot organiserad brottlighet samt viss utökning av stödresurser. 
Nämnden tar fram en gemensam behovsutredning enligt en ny mall från 
Miljösamverkan Väst för 2022-2024, nämnden avser även att lägga fram ny 
livsmedelstaxa inför 2023 och budgetprocessen, inklusive uppföljning och analys, 
ses över för hela Borås Stad. Sammantaget kommer detta att medföra goda 
förutsättningar för att komma i fas med personalresurser och komma till rätta 
med kontrollskulden, se vidare punkt 5 nedan. 

3. En genomgång av budgeten för att visa att kostnaderna motsvarar intäkterna 
kommer att göras och beräknas vara klar till den 30 juni 2022. 

Vi bedömer inte att uppföljning av konstaterade avvikelser vid nästa ordinarie 
kontroll görs på bekostnad av den planerade kontrollen. Det är bara mindre 
avvikelser som följs upp på detta sätt och den planerade kontrollen görs efter en 
förutbestämd checklista. Uppföljningen kan effektiviseras på detta sätt och tar då 
oftast inte mer än en halvtimma, varför ingen avgift kan tas ut för denna kontroll. 
Detta sätt att hantera mindre avvikelser anser vi följa förvaltningslagens 
utgångspunkter för handläggning ”Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt 
och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.” (§9) 

4. Delegationsordningen kommer att ses över senast den 30 juni 2022. De punkter i 
delegeringsordningen som inte handläggare har delegation på är väl 
omhändertagna ändå, då det alltid finns en tjänstgörande avdelningschef 
tillgänglig enligt schema. 

5. En behovsutredning 2022-2024, i enlighet med mall framtagen av Miljösamverkan 
Väst planeras att tas upp på nämnden i januari 2022. 

Att komma i fas med den personalstyrka som räknas fram i behovsutredningen 
kommer att arbetas med på längre sikt. 

6. Arbetet med att ta fram en aktuell kompetensförsörjningsplan kommer att 
påbörjas i januari 2022 då en ny HR-kompetens är på plats. Arbetet planeras vara 
klart till den 30 juni 2022. 

 

7. En flerårig kontrollplan planeras tas upp till nämnden i februari 2022. 
 

8. En rutin för beslutsfattande där en händelse i Ecos för kommunicering är med är 
åtgärdad.  

 

9. Mallen för kontrollrapport ses över kontinuerligt, de uppmärksammade 
rekommendationerna är åtgärdade. 

Agneta Sander 
Handläggare 
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Jorge Pena
Länsveterinär
010-2245370

Miljö- och Konsumentnämnden Borås 
kommun
miljo@boras.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens revision av er livsmedelskontroll 

Länsstyrelsen genomförde den 28 september 2021 en digital revision av er 
livsmedelskontroll.

Sammanfattning
Länsstyrelsen ser särskilt allvarligt på att inga avgifter togs ut för 
livsmedelskontrollen år 2020.

Länsstyrelsen ser positivt på att livsmedelsinspektörerna är erfarna, engagerade, 
samt att det inom livsmedelsgruppen sker en kontinuerlig samsyn och tät dialog 
med avstämningar. 

Rekommendationer
Länsstyrelsen ger er följande rekommendationer:

1. Att ta fram mål för att verifiera att kontrollen är verkningsfull. (slutsats 16)

Att ta fram lämpliga indikatorer för att kunna följa upp målen. (slutsats 17)

2. Att utarbeta ett system för kontinuerlig uppföljning att 
livsmedelskontrollen och på så sätt försäkra sig att kontrollen är 
verkningsfull. (slutsats 26)

Att ta fram en plan för hur myndigheten ska komma till rätta med 
kontrollskulden. (slutsats 26)

3. Att se till att kontrollen helt är avgiftsfinansierad. (slutsats 30 och 31)

4. Att se över delegationsordningen. (slutsats 35)

5. Att se till att ta fram en behovsutredning och se till att behovet av personal 
täcks. (slutsats 39 och 40)

6. Att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Avvikelsen kvarstår från 
föregående revision. (slutsats 46)

7. Att ta fram en flerårig kontrollplan, som innehåller en plan för att komma 
tillrätta med kontrollskulden. (slutsats 26, 31, 51 och 52) 

8. Att följa de framtagna rutinerna. (slutsats 64)
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9. Myndigheten bör fortsätta jobba sin mall för kontrollrapport. (slutsats 60 
och 61)

Antalet rekommendationer och goda exempel är inte ett mått på myndighetens 
status.

Åtgärdsplan
Ni ges möjlighet att senast den 17 december 2021 komma in med en åtgärdsplan 
till Länsstyrelsen. Åtgärdsplanen bör innehålla en redogörelse för när och hur 
korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till de 
rekommendationer som Länsstyrelsen har givit. 

Yttrande
Ni har möjlighet att senast den 24 november 2021 yttra er om uppgifterna i 
rapporten, dvs. om något är felaktigt.

Åtgärdsplan och yttrande kan lämnas via länsstyrelsernas e-tjänst eller med e-post 
till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Vänligen ange denna rapports diarienummer 
20187-2021.

Syfte, metod och kriterier
Syftet med revisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens 
planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen i 
förordning (EU) 2017/6251 uppfylls. 

Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den 
ska vara riskbaserad, lämplig för att nå målen, rättssäker och verkningsfull. Målet 
ska vara säkra och korrekt märkta livsmedel. Kontrollen kan anses vara 
verkningsfull om den upptäcker eventuella avvikelser vid livsmedelsföretagen och 
ser till att de åtgärdas.

Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten genomför kontroll, upptäcker 
eventuella avvikelser och ser till att de åtgärdas samt om förutsättningarna för detta 
finns. 

Revisioner genomförs även för att hitta goda exempel och för att ständigt förbättra 
livsmedelskontrollen.

Tre huvudfrågor besvaras vid revisionen: 

 Finns en planerad verksamhet (mål, planer, rutiner) och görs det som 
planerats? Gör ni vad ni säger att ni ska göra?

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa kontrollen av tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel, se Livsmedelsverkets webbplats
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 Vad blir verkan av punkt 1? Uppnås de mål och den verkan som planerats? 
Sker kontrollen på rätt sätt?

 Är den planerade verksamheten och dess verkan lämplig för att uppfylla 
kraven och målen i förordning (EU) 2017/625? Är mål, planer, rutiner etc. 
lämpliga och genomförs de på ett sätt som ger den verkan som avses i 
NKP2 och i lagstiftningen? Gör ni rätt saker?

Revisionen utförs med stöd av artikel 6 i förordning (EU) 2017/625.

Deltagare
Vid revisionen deltog från Miljö- och Konsumentnämnden Borås kommun: 

 Karl-Erik Nilsson, ordförande 

Per Månsson, förste vice ordförande 

Agneta Sander, Miljöchef 

Christina Källberg, Livsmedelsinspektör 

Annelie Gustafsson, 1:e livsmedelsinspektör 









och från Länsstyrelsen Västra Götaland:

 Jorge Pena

Sara Samuelsson

Dessutom deltog från Länsstyrelsen Värmland:

 Holly Cedervind 

Gith Nilsson

Genomförande
Vid revisionen granskades huvudsakligen följande områden, vilka beskrivs mer 
utförligt i Livsmedelsverkets vägledande text i Kontrollwiki3 : 

 Organisation och samordning

Mål

Uppföljning

Finansiering

Opartiskhet

Befogenheter











2 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan, se NKP-webben på 
www.livsmedelsverket.se
3 Se sidan ”Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll” i Kontrollwiki på 
www.livsmedelsverket.se
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Kontrollpersonal

Kompetens

Riskbaserad kontroll

Rutiner och enhetlighet

Kontrollrapporter

Åtgärder vid bristande efterlevnad

Revisionen bestod av intervjuer via Teams och dokumentgranskning myndigheten. 

Bedömning 
De rekommendationer som nämns ovan grundas på resultat och slutsatser, enligt 
nedan.

Organisation och samordning

Artikel 5.5 (EU) 2017/625

Resultat
10. Livsmedelskontrollen tillhör avdelningen Tillstånd- och livsmedelskontroll 

under Miljöförvaltningen sedan 2017. Organisationen med en renodlad 
Miljö- och konsumentnämnden innebär att det inte förekommer några 
verksamheter som nämnden både driver och har tillsyn över.

11. Samverkan sker inom Sjuhärad på både nämnds- chefs och inspektörsnivå. 

12. Det finns ett nyligen uppdaterat avtal inom Sjuhärad där möjlighet finns att 
köpa och sälja tjänster där kompetens tex behövs eller vid semestertider. 

Mål

Artikel 1, 5, 14, 16 och 17 i förordning (EG) 178/2002. Artikel 4, 5, 8, 9 ,11, 12, 
110.2a och 110.2c i förordning (EU) 2017/625. 3 e § i LIVSFS 2005:21, samt 
Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan.

Resultat
13. Nämnden uppger att målet med livsmedelskontrollen är en säker 

livsmedelshantering inom kommunen som är effektiv och innebär en bra 
dialog med verksamhetsutövarna. Till detta övergripande mål finns 
indikatorer som visar på antalet utförda kontroller och antal registrerade 
verksamheter.

14. Nämnden får målen presenterade och detaljstyr inte kring målen.

15. Nämnden har tagit hänsyn till målen enligt Sveriges Nationella 
Kontrollplan och har ytterligare tre egna mål.
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Slutsats
16. Nämnden saknar mål inom livsmedelskontrollen som visar att kontrollen är 

verkningsfull.

17. Nämndens indikatorer för livsmedelskontrollen berör endast antalet 
kontroller.

Uppföljning

Artikel 5.1a och 12 i förordning (EU) nr 2017/625 och 3 f § i LIVSFS 2005:21.

Resultat
18. Nämndens indikatorer följs upp i tertial- och årsrapport. 

19. Nämnden har en uträkning som visar att kontrollskulden för år 2019 är 743 
timmar, samt för år 2020 1600 timmar.

20. Det finns i nuläget ingen plan för hur skulden från år 2019 och 2020 ska 
hanteras.

21. Nämnden utför årligen en internrevision där olika parametrar för 
handläggningen väljs ut och stickprovgranskas, exempelvis diarieföring, 
fakturering, registrering.

22. Kontrollplanen för livsmedel utvärderas i samband med att kommande års 
kontrollplan ska skrivas.

23. Finns inget system för uppföljning av att samtliga konstaterade avvikelser 
blir uppföljda och åtgärdade. 

24. Inspektörerna har fokusmöten nästan varje dag, där bedömningar 
samsynas. På verksamhetsplaneringsmöten tar inspektörerna fram 
checklistor för att på en likvärdig kontroll. Ibland deltar två inspektörer på 
kontrollerna för att samsyna och verifiera varandra. 

25. NKI-undersökningar hos företagen har gett ett bra resultat.

Slutsats
26. Nämnden är medveten om kontrollskulden, men har inte satt in åtgärder för 

att komma till rätta med kontrollskulden. Det finns ett system för 
uppföljning, men systemet som finns säkerställer inte att kontrollen är 
verkningsfull.

Finansiering

Artikel 78.1, 79, 80, 81, 82, 83.1, 83.2, 138.4 i till förordning (EU) 2017/625. 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 3e§ 
LIVSFS 2005:21. 2§ LIVSFS 2009:13. 2 kap 6§ Kommunallagen 2017:725.

Resultat
27. Nämnden har ett underlag för timtaxan från år 2016 enligt SKRs mall, 

detta var underlag till timtaxan för år 2017, därefter har timtaxan 
indexuppräknats årligen.

28. Kommunfullmäktige beslutade i april år 2020 att inte ta betalt för 
livsmedelskontrollen under år 2020. 
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29. De anläggningar som har fler kontrolltillfällen under året, där ingår 
uppföljningen i den planerade kontrollen för att undvika att 
kontrollskulden blir större.

Slutsats
30. Nämnden kan inte visa att kostnaderna för kontrollen motsvarar intäkterna.

31. Nämnden tar inte alltid ut avgifter för annan kontroll/uppföljande kontroll. 
Vilket innebär att uppföljningen av konstaterade avvikelser hos 
verksamheterna sker på bekostnad av den planerade kontrollen.

Opartiskhet

Artikel 5.1b och 5.1c i förordning (EU) nr 2017/625. 9 kap i Kommunallagen 
(2017:725). 14§ i Livsmedelslagen (2006:804).

Resultat
32. Vid nyanställning ska frågan om eventuella bisysslor ställas. Frågan ska 

även ställas på återkommande medarbetarsamtal. De var enligt 
inspektörerna oklart när frågan senast hade ställts. 

Befogenheter

Artikel 5.1g, 138.1, 12.1 och kap II bilaga II i förordning (EU) 2017/625. 11§ 
Livsmedelslagen (2006:804). Livsmedelsförordningen (2006:813).

Resultat
33. För punkterna 121 (Besluta om sanering, särskild behandling eller andra 

åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att varor är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs) och 124 Besluta att beordra att varor 
omhändertas, återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras) 
enligt delegeringsförteckningen är avdelningschef beslutande. 

34. Nämnden har ett sommarbemanningsschema, kommunerna inom Sjuhärad 
delar på semesterlistorna och minst två inspektörer är i tjänst i Borås under 
sommarperioden.

Slutsats
35. Nämnden har inte säkerställt att personalen kan vidta åtgärder när det 

behövs.

Kontrollpersonal

Artikel 5.1e i förordning (EU) nr 2017/625 och 3 e § i LIVSFS 2005:21.

Resultat
36. Enligt kontrollplanen finns ett behov på 12 årsarbetskrafter och nämnden 

har i nuläget tillgång till 7 årsarbetskrafter.

37. Nämnden saknar fastställd behovsutredning för år 2021.

38. Personalen för livsmedelskontroll användes inledningsvis till att starta upp 
trängseltillsynen år 2020.
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Slutsats
39. Nämnden saknar aktuell behovsutredning.

40. Nämnden har inte tillräckligt med personal för att utföra kontrolluppdraget.

Kompetens

Artikel 5.1e och 5.4, kapitel I bilaga II i förordning (EU) nr 2017/625 och 3 g § i 
LIVSFS 2005:21.

Resultat
41. Vid revisionen år 2015 konstaterades en avvikelse gällande HACCP inom 

verksamheten bryggeri, vid revisionen fanns inget dokument som styrkte 
att kompetens för HACCP inom bryggeri fanns.

42. Varje medarbetare har personligt kompetensregister.

43. Det finns tid och pengar avsatta för kompetensutveckling.

44. Livsmedelscheferna deltar på nationella träffar och är delaktiga i 
omvärldsbevakningen för livsmedelsområdet.

45. Efter revisionen 2015 uppgav nämnden att en kompetenskartläggning 
skulle göras med hjälp av kompetensrosen för att identifiera eventuella 
behov.

Slutsats
46. Nämnden saknar en aktuell kompetensförsörjningsplan.

Riskbaserad kontroll

Artikel 9.1, 9.2, 9.4 och 14 i förordning (EU) nr 2017/625 och 3 e, 3c §§ i LIVSFS 
2005:21.

Resultat
47. Nämndens kontrollplan är ettårig. 

48. Nämnden har inte utfört den planerade kontrollen.

49. Uppföljning av konstaterade avvikelser utförs inom den planerade 
kontrollen för verksamheter som har tre eller fler besök per år. 

50. Vid samtliga kontroller kontrolleras grundförutsättningarna som 
exempelvis temperatur, rengöring och hygien.

Slutsats
51. Nämnden saknar en flerårig kontrollplan.

52. Nämnden har byggt upp en kontrollskuld.

53. Fokus från riskbaserade kontrollen försvinner när uppföljning av 
avvikelser görs inom den planerade kontrollen.

Rutiner och enhetlighet

Artikel 5.1b,12.1och 12.3b, kapitel II bilaga II i förordning (EU) nr 2017/625.



Rapport
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2021-10-08

 
281-20187-2021
 

8(9)

Resultat
54. En inspektör ansvarar för uppdatering av befintliga rutiner, det är planerat 

att rutinerna årligen ska ses över. Den inspektör som uppdaterar rutinerna 
får påminnelse på mejl om uppdatering. Uppdateringen utförs genom att 
rutinen skickas ut till medarbetare för synpunkter, de nyanställda får titta 
på rutinerna, vilket ger en bild av om de behöver uppdateras. 

55. Rutinen om sanktioner följs inte vad gäller kommunicering, då 
kommunicering sker rutinmässigt muntligen via telefon och inför beslut 
dokumenteras inte alltid att kommunicering skett.

Kontrollrapporter

Artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EU) nr 2017/625.

Resultat
56. Vid revisionen år 2015 konstaterades en avvikelse eftersom det ställdes 

krav på åtgärd i kontrollrapporterna. Länsstyrelsen kan inte se några krav i 
kontrollrapporterna, däremot förekommer det i kontrollrapporterna ett 
datum när tidigast uppföljningen ska göras.

57. I kontrollrapporterna används rubriken Omdöme, vilket speglar 
bedömningen av grundförutsättningar, även kommentaren ”relativt bra 
skick” används som bedömning. 

58. Kontrollrapporten innehåller inte lagstöd, det är ett medvetet val för att inte 
blanda ihop en rapport med ett beslut.

59. I kontrollrapporten dnr 2020-2821 anges att beslut kommer att fattas, 
samtidigt så anges att brister som inte åtgärdats vid nästa kontroll kan leda 
till ett sanktionsbeslut.

Slutsats
60. Kontrollrapporterna är inte helt tydliga när formuleringen ”relativt” 

används.

61. Att anges ett datum när uppföljningen tidigast kommer att ske, kan 
uppfattas som ett krav på när verksamheten ska ha åtgärdat avvikelsen.

Åtgärder vid bristande efterlevnad

Artikel 137, 138 och 139 i förordning (EU) nr 2017/625. 22, 23, 30a §§ i 
livsmedelslagen (2006:804). 39§ livsmedelsförordningen ((2006:813).

Av 25 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att innan en myndighet fattar ett 
beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som 
är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en 
bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan 
kommunikation, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet 
meddelas omedelbart.

Resultat
62. Inför beslut dokumenteras inte att kommunicering skett.
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63. Rutinmässig kommunicering via telefon, tveksamt om 
verksamhetsutövaren har haft möjlighet att yttra sig, eller är det Muntlig 
kommunicering inför beslutet som följer med kontrollrapporten 2020-
2821. Skriver inte att beslut kommunicerats. I beslutet skrivs att det är 
kommunicerats. Det saknas dokumentation om att beslutet är 
kommunicerats. 

Slutsats
64. Besluten uppfyller inte lagstiftningens krav eftersom det är otydligt att 

kommunicering har skett.

Jorge Pena

Denna rapport har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia
 Livsmedelsverket, Utvärderingsavdelningen

Kommunstyrelsen



Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00

Nicklas Selin, 033-35 73 72 
nicklas.selin@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(6) 

Datum 

2021-12-08 
Dnr 

16-2021-00330

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 6072-21 gällande 
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd – 
Tonys Restaurang 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det så som sitt eget till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 6072-21. 

Sammanfattning 

Yrkande 
Miljö- och konsumentnämnden yrkar i första hand att Förvaltningsrätten avslår 

 överklagande. I andra hand yrkar 
nämnden att bolaget meddelas varning. 

Grunder 
Narkotikarelaterad brottslighet inne på serveringsstället samt ekonomiska brister. 
Miljö- och konsumentnämnden hänvisar i övrigt till de handlingar som skickats in 
2021-11-27. 

Saken 
Frågan i målet är om Miljö- och konsumentnämnden haft skäl att återkalla 

 serveringstillstånd. Nämnden anser att de 
sakförhållanden som ligger till grund för beslutet med tillräckligt grad av säkerhet 
klarlagts.  

Vad bolaget anfört förändrar inte i sak den bedömning kring lämplighet som Miljö- 
och konsumentnämnden gjort. 
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Datum 

2021-12-08 
Dnr 

16-2021-00330

Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Bolagets Överklagande med bilagor, inkommet 2021-11-25 Nämndens beslut 
2021-11-23, § 204 
Tjänsteskrivelse från 2021-09-14 med bilagor (grund för beslut § 204) 

Beslutet expedieras till  
Förvaltningsrätten i Jönköping 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00 
 

 

 

Johanna Bäckström, 033-35 30 12  
johanna.backstrom@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-25 
Dnr 

10-2021-00273 

  

 

 Miljö- och konsumentnämnden 

Tillsyn- och verksamhetsplan för Tillståndsenheten 2022 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar: 
 
att anta verksamhets- och tillsynsplan för 2022 gällande alkohollagen (2010:1622), 

lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

  
att  för kännedom skicka tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

 

Sammanfattning  

Verksamhets- och tillsynsplanen ska ses som en allmän beskrivning av upplägget av 
utrednings- och tillsynsarbetet under året, samt ambitionsnivåer. Verksamhets- och 
tillsynsplanen omfattar arbetsuppgifter i enlighet med alkohollagen (2010:1622), lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
 
Bedömningen är att verksamhets- och tillsynsplanen för 2022 uppfyller de krav som 
lagstiftaren ställer. Beslut kan därför fattas i enlighet med förvaltningens förslag.  
 

Ärendebeskrivning  

Verksamhets- och tillsynsplanen ska ses som en allmän beskrivning av upplägget av 
utrednings- och tillsynsarbetet under året samt ambitionsnivåer. Verksamhets- och 
tillsynsplanen omfattar arbetsuppgifter i enlighet med alkohollagen (2010:1622), lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
 
De verksamhetsområden som omfattas är alkohol och alkoholdrycksliknande 
preparat, tobaksprodukter, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria 
läkemedel.   
 
 
 



 
Sida 
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Datum 

2021-11-25 
Dnr 

10-2021-00273 

 
 

Miljöförvaltningens bedömning 

Förvaltningen har gjort en planering utifrån de resurser och de krav som lagstiftaren 
ställer på arbetet enligt lagstiftningen. Planen uppfyller lagstiftarens krav och beslut 
kan fattas i enlighet med förvaltningens förslag.  

Konsekvensbedömning 

Social och ekologisk dimension  
Förslaget ska tillse att minderåriga inte serveras alkoholdrycker eller får möjlighetet att 
köpa tobaksprodukter och folköl samt är framtaget med boråsarnas bästa i fokus. 
 
Ekonomisk dimension 
Förslaget följer avdelningens budget.

Agneta Sander  
Förvaltningschef 

Johanna Bäckström 
Avdelningschef

 

Bilagor till tjänsteskrivelse och beslut 

Verksamhets- och tillsynsplan 2022 för Tillståndsenheten 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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1 Verksamhetsplan 2022 
 
Handläggning och tillsyn enligt: 
 
- Alkohollagen (2010:1622)  
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Verksamhetsområden: 
 
- Alkohol och alkoholdrycksliknande preparat  
- Tobaksprodukter  
- Folköl 
- E-cigaretter  
- Påfyllningsbehållare  
- Receptfria läkemedel   
 

 
1.1 Övergripande mål 
 
Alkohollagen och Lag om tobak och liknande produkter är sociala skyddslagstiftningar. 
Riksdagen har slagit fast att det övergripande målet för såväl alkoholpolitiken som 
tobakspolitiken är att minska substansernas medicinska skadeverkningar. På samma sätt syftar 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel till att minska riskerna för skadeverkningar samt 
säkerställa produkternas äkthet och kvalitet. 
 
Med en väl fungerande tillsyn begränsas olägenheter och skadliga konsumtionsmönster, såsom 
överservering och exponering för rök. En väl fungerande tillsyn gör det svårare för ungdomar 
under 18 år att få tag på olika substanser, inte minst genom att servering och försäljning till 
minderåriga kan begränsas, samt att tillgången på illegala produkter kan motverkas. Genom en 
väl fungerande tillsyn kan den organiserade brottslighetens inflytande över restaurangbranschen 
och tobaksförsäljningen med tillhörande distribution hållas tillbaka. Samtidigt är en livskraftig 
restaurangmiljö en viktig del i en levande stad. Genom en rättssäker och snabb hantering av 
ärenden och god dialog med företagarna inom branschen bidrar Tillståndsenhetens arbete till en 
sund restaurangmiljö och levande stad.  
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1.2 Uppdrag 
 

- Utreda ansökningar om serveringstillstånd och tobaksförsäljningstillstånd samt handlägga 
anmälningar om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl och receptfria 
läkemedel, liksom ändringar i befintliga tillstånd, bolag m.m.   

 
- Utöva inre och yttre tillsyn över verksamheter med befintligt serveringstillstånd och 

försäljningstillstånd för tobaksprodukter, samt anmälningspliktig försäljning av e-
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl samt receptfria läkemedel.  
 

- Utföra samordnad tillsyn tillsammans med exempelvis Polismyndigheten, Skatteverket, 
Tullverket, Arbetsmiljöverket och livsmedelsinspektörer. 

 
- Genomföra utbildningar för såväl krögare som politiker. Exempel på detta är de 

återkommande utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering. 
 

- Hantera rättsprocesser efter att beslut överklagats samt delta vid muntliga förhandlingar i 
förvaltningsdomstol.  
 

- I enlighet med avtal ansvara för utredning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter i Bollebygds kommun. 

 
 
1.3 Målsättning för verksamheten 2022 
 
Arbetsfördelning 
Under 2022 kommer en ny arbetsfördelning på avdelningen att testas. För att minska sårbarheten 
kommer handläggarna inte enbart att arbeta med tobak eller alkohol utan hjälpas åt över 
gränserna. Miljöförvaltningen kommer dock fortfarande ha handläggare vars huvudsakliga fokus 
är tobak och vars huvudsakliga fokus är alkohol. Detta är en fördel för förvaltningen då 
handläggarna ges möjlighet att bli experter inom sitt fokusområde. Under 2022 kommer 
avdelningen också att precisera fokusområden för varje enskild handläggare för att öka 
tydligheten över vem som ska göra vad, för att öka kompetensen inom olika områden samt för att 
använda handläggarnas kunskaper och intresseområden på bästa sätt. Förhoppningen är att detta 
kommer att gynna handläggarna, förvaltningen och verksamhetsutövarna. Under 2022 kommer 
några handläggare ha yttre tillsyn som fokusområde, andra kommer ha inre tillsyn och vissa 
kommer ha ansökningar. Handläggarnas uppdrag preciseras i individuella uppdragsbeskrivningar 
och genom individuella årsplaner.  
 
Handläggningstider 
Borås Stad har konkurrenskraftiga handläggningstider gällande ansökningar om 
serveringstillstånd. I Näringslivets Regelnämnds senaste undersökning från juni 2020 behöll
Borås Stad sin placering bland de tio bästa kommunerna i landet.  

 

 
Målsättningen för 2022 är att Borås Stads starka position på området ska bibehållas och att 
handläggningsrutiner, mallar med mera ska fortsätta utvecklas inom hela verksamhetsområdet. 
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Ingen sökande ska behöva vänta längre än fem arbetsdagar på beslut eller besked efter att en 
ansökan eller anmälan är komplett. I detta mål tas fortsatt höjd för eventuell frånvaro på enheten. 
I praktiken kommer de allra flesta verksamheter även fortsättningsvis att få beslut eller besked 
redan inom ett par dagar. 
 
Yttre tillsyn 
Målsättningen för 2022 är att alla verksamhetsutövare med stadigvarande serveringstillstånd 
respektive tobaksförsäljningstillstånd ska få minst ett (1) tillsynsbesök under året. Detsamma 
gäller för försäljningsställen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl samt receptfria 
läkemedel. Målsättningen är i linje med lagstiftarens krav. Under 2022 kommer också 
kontrollköp av tobak och folköl prioriteras. Detta är en viktig del av avdelningens arbete för att 
motverka att minderåriga får tillgång till dessa produkter.  
 
Under 2022 kommer två handläggare ha det huvudsakliga ansvaret för den yttre tillsynen. Dessa 
två kommer att ansvara för en välplanerad yttre tillsyn med god återkoppling till 
verksamhetsutövarna och effektiv handläggning av eventuella sanktioner som kan bli en följd av 
den yttre tillsynen. Dialog- och informationsmöten med verksamhetsutövare kommer fortsatt att 
prioriteras efter tillsyn som visat brister. Detta då det visat sig vara en uppskattad service och en 
bra arbetsmetod för att nå en bättre efterlevnad av bestämmelserna inom de olika lagområdena. 
 
Den yttre tillsynen genomförs även i form av samordnad tillsyn. Vid dessa tillsyner kan bland 
annat Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Migrationsverket, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket och 
livsmedelsinspektörer delta. Målsättningen är att genomföra minst tre sådana tillsyner under året. 
 
Inre tillsyn 
Den inre tillsynen kommer under 2022 att systematiseras och förstärkas ytterligare. Den inre 
tillsynen är ett viktigt redskap i arbetet med att upprätthålla konkurrensneutrala villkor och 
motverka att organiserad brottslighet tar sig in i branschen. 
 
Under 2021 började avdelningen testa en form av tematillsyn. Avdelningen kommer att fortsätta 
med denna även under 2022. Målet med detta upplägg är att ha en mer effektiv och riktad inre 
tillsyn. Under 2021 har fokus för den inre tillsynen varit kontroll av ekonomisk lämplighet 
genom bland annat kreditupplysning, ett fokus som enheten kommer att bibehålla under 2022 på 
både serveringssidan och tobakssidan. Därtill kommer kontroller att genomföras avseende att rätt 
personer anmälts som verklig huvudman, inklusive vandelskontroll av dessa.  

 
Tillgänglighet och digitalisering 
Målsättningen är fortsatt att Tillståndsenheten ska vara tillgänglig alla vardagar. E-post som 
inkommer till enheten under vardagar ska besvaras inom ett dygn. De införda fasta telefontiderna 
ligger kvar. Varje handläggare finns tillgänglig på sin egen anknytning, men genom att även 
tillhandahålla telefontider till en enhetstelefon garanteras verksamhetsutövaren att alla vardagar 
kunna nå någon på enheten, även vid frånvaro av den handläggare som handlägger 
verksamhetsutövarens ärende. Tillståndsenheten tillhandahåller också olika e-tjänster som 
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Tillsynsplan för den yttre tillsynen; 2022 

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter samt lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel  

 
Allmänt 
Alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
är skyddslagstiftningar som syftar till att begränsa alkoholens respektive tobakens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i 9 kap. alkohollagen (2010:1622) innebär både en rättighet 
och en skyldighet för kommunen att utöva tillsyn över serveringsställen med servering av 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Motsvarande bestämmelse, gällande lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, återfinns i 7 kap., och för lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel i 21 §. 
 
Om tillsynsplanen 
En tillsynsplan är ett ramverk för en effektivare tillsyn. Planen visar vad som ska prioriteras 
under året samt fastställer en lägsta-frekvens för tillsynen. Planen ligger till grund för 
kommunens detaljplanering av tillsynen. 
 
Om tillsynen och dess olika nivåer 
Central tillsynsmyndighet för alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter är 
Folkhälsomyndigheten, som ska följa utvecklingen och ge vägledning på nationell nivå. När
det gäller lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är det Läkemedelsverket som är 
central tillsynsmyndighet. 

 

 
Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som ska ge kommunen vägledning, men även 
utöva tillsyn av kommunernas tillämpning av lagområdena. I Borås Stad ansvarar 
Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen, tillsammans med polisen, för den lokala tillsynen. 
 
I Borås Stad genomförs i princip all tillsyn inom ovan nämnda lagområden oanmäld och den 
utförs både dagtid, kvällar och nätter. Den yttre tillsynen utförs i huvudsak av endast 
Tillståndsenheten men även samordnad tillsyn utförs, tillsammans med andra myndigheter. 
 
Prioriterade områden 
De områden som kommer att prioriteras vid tillsynen under 2022 är att minderåriga inte 
serveras alkoholdrycker eller får möjlighetet att köpa tobaksprodukter och folköl.  
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Prioriterat under året är vidare att ordning och nykterhet råder på serveringsställena, att 
serveringen av alkoholdrycker sker i enlighet med det beviljade tillståndet (serveringstider, 
serveringsytor, meddelade villkor etc.) samt att rökning sker på tillåtet sätt. 
 
Tillsynsfrekvens 
Det antal tillsynsbesök som en verksamhet får under ett år är beroende av tidigare eventuella 
anmärkningar, dess verksamhetsinriktning samt den risk som verksamhetsinriktningen 
bedöms utgöra i förhållande till de ovan angivna prioriterade områdena. Samtliga 
verksamhetsutövare inom lagområdena kommer dock att få minst ett (1) tillsynsbesök under 
2022. Samordnad tillsyn kommer att genomföras vid minst tre tillfällen. 
 
Resurser för tillsyn 
Förutom Tillståndsenhetens medarbetare finns för närvarande två timanställda 
restauranginspektörer som utför majoriteten av den yttre tillsynen i enlighet med 
alkohollagen. Detta i syfte för att frigöra så mycket tid som möjligt för de handläggare som 
handlägger ansökningar och anmälningar att koncentrera sig på dessa.  
 
För att kunna hålla en god kvalité på tillsynen ges restauranginspektörerna regelbunden 
utbildning och kompetensutveckling från Tillståndsenheten. 
 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00 
 

 

 

 

FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-12-08 
Dnr 

34-2021-00355 

  

 
  

Tillfälligt utökad möjlighet till servering av alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat i uteserveringar i 
Borås stad 

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden beviljar alla tillståndshavare av 

serveringstillstånd i Borås stad utökad period att servera alkoholdrycker 
och/eller alkoholdrycksliknande preparat i enlighet med redan beviljat och 
gällande serveringstillstånd i uteservering, från och med 2022-01-01 till och 
med att respektive tillståndshavares ordinarie period för servering i 
uteservering börjar gälla 2022.  
 

- Som villkor meddelas att nödvändiga tillstånd för uteservering ska finnas hos 
Polismyndigheten och eventuell privat markägare.  

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-  8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 
 

Bakgrund och utredning 
Miljö- och konsumentnämnden har vid fyra tillfällen sedan våren 2020 fattat beslut 
om tillfälligt utökad möjlighet till servering av alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat i uteserveringar i Borås stad med anledning av 
spridningen av viruset covid-19 som bidrog till att många restauratörer fick en snabb 
nedgång av antalet besökande gäster. Detta för att om möjligt lindra de negativa 
effekterna som virusets spridning har på restauratörernas verksamhet. Dessa beslut 
har gjort det möjligt att servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i 
uteserveringar året runt sedan 2020-03-18. Med anledning av rådande läge och den 
fortsatta spridningen av covid-19 är fortsatt möjlighet till uteservering något som kan 
underlätta för restauratörer och gäster till dessa. 
 
För att kunna beviljas serveringstillstånd krävs dispositionsrätt. För uteservering krävs 
i de allra flesta fall tillstånd för detta av Polismyndigheten och om marken är privat 
krävs också tillstånd från markägaren. 
 
Det har inte framkommit några hinder från Polismyndigheten att utöka perioden för 
serveringstillstånd i uteserveringar i Borås stad, så länge som nödvändiga tillstånd för 
nyttjande av uteservering finns hos Polismyndigheten. Polismyndigheten har 
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tillfrågats i ärendet utifrån alkohollagens perspektiv och har inget att erinra mot 
tillfälligt utökad uteserveringsperiod. Avdelningen för Miljötillsyn vid 
Miljöförvaltningen har inte remitterats i ärendet då generella yttranden inte kan 
lämnas. 
 

Motivering av beslut 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet 
kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande 
serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle 
(tillfälligt serveringstillstånd). 
 
Enligt 8 kap. 14 § alkohollagen ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 
 
Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för 
servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Regleringen av serveringstider har 
främst till syfte att motverka olägenheter som onykterhet samt oordning och utgör en 
inte oväsentlig del av den svenska alkoholpolitiken. 
 
I detta fall handlar det om möjligheten att förlänga serveringsperioden i 
uteserveringen upp till tre månader för de flesta tillståndshavare, eftersom det 
vanligaste är att inneha tillstånd att bedriva servering i uteservering från och med 1 
april årligen. Det handlar i detta fall också om en period på året som är kallare och 
vanligtvis inte lockar flertalet gäster att sitta utomhus. Polismyndigheten har ingen 
erinran beträffande utökad serveringsperiod. Risken för negativ påverkan på 
närboende bedöms sammantaget liten för den aktuella perioden. 
 
Med anledning av ovan är bedömningen att det finns förutsättningar att bevilja alla 
tillståndshavare av serveringstillstånd i Borås Stad, som redan har serveringstillstånd i 
uteservering men den ordinarie serveringsperioden i uteserveringen börjar gälla först 
under våren, möjlighet att starta/fortsätta sin servering fram till och med att 
respektive tillståndshavares ordinarie period för servering i uteservering börjar gälla 
2022. För den tillfälligt utökade perioden gäller de serveringstider och bestämmelser i 
övrigt som annars gäller för det beslutade serveringstillståndet i uteserveringen. Mat 
måste också kunna tillhandahållas i uteserveringen för de gäster som så önskar.  
 
Av förarbetena till alkohollagen framgår att en myndighet som meddelar ett positivt 
beslut har, utan författningsstöd, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer rätt att 
till sitt beslut foga olika slag av villkor. En förutsättning är att villkoren ligger inom 
ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen (prop. 
2009/10:125 s. 166). 
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Angående tillfälligt utökad möjlighet till servering av 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i 
uteserveringar i Borås stad 
 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit initiativ till ärende och generellt beslut om 
tillfälligt utökad möjlighet till servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat i uteserveringar i Borås stad under resterande del av 2020.  
 
Tillståndsenheten vill med anledning av initiativärendet informera Miljö- och 
konsumentnämnden om följande. 
 
Grunden för serveringstillstånd är att detta söks och eventuellt beviljas en sökande, 
och att en prövning görs i varje enskilt fall. Om en tillståndshavare önskar ändring i 
sitt gällande serveringstillstånd kan en ansökan om ändring göras till kommunen. En 
ansökan kan avse en stadigvarande ändring eller en tillfällig. Sökanden måste i en 
sådan ansökan styrka sin dispositionsrätt till uteserveringen. Vid en sådan ansökan 
skickas också remisser till Polismyndigheten och Miljöförvaltningen angående risker 
för oordning och onykterhet samt närboendestörningar. En stadigvarande ändring 
kostar 5 000 kr i ansökningsavgift och en tillfällig ändring kostar 1 200 kr i 
ansökningsavgift. Dessa avgifter gäller alltjämt och omfattas inte av 
Kommunfullmäktiges beslut om slopande av avgifter för 2020. Ett generellt beslut 
som Miljö- och konsumentnämnden har initierat, genererar inga ansökningsavgifter 
för tillståndshavarna i Borås stad. 
 
Den period som Miljö- och konsumentnämnden överväger att fatta ett generellt 
beslut om är en relativt lång period och det kan inte uteslutas att det kan ha en negativ 
påverkan på närboende. Något yttrande om detta har inte inhämtats från avdelningen 
för Miljötillsyn vid Miljöförvaltningen, då det sedan tidigare inte kunnat ges generella 
svar beträffande risken för närboendestörningar. En ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten får inte bifallas utan att Polismyndighetens yttrande 
i frågan inhämtats, om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig 
omfattning. Polismyndigheten har tillfrågats i ärendet utifrån alkohollagens perspektiv 
och har inget att erinra beträffande en tillfälligt utökad uteserveringsperiod. 
 
En mindre omvärldsbevakning av media har visat att flera kommuner under året 
fattat generella beslut, som avser flera tillståndshavare samtidigt, om utökade 
serveringsperioder i uteserveringar men också senare serveringstider. Kommunernas 
tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, har enligt media i flera fall riktat kritik mot 
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kommuners hantering och generella beslut. Av Eskilstuna Kuriren framgår att 
Eskilstuna beslutat att restauranger fick servera alkoholdrycker utomhus tidigare 
under våren och att Länsstyrelsen skriver följande om hanteringen. Kommunen har 
brustit i sitt ansvar för tillståndsprövning enligt alkohollagen, eftersom kommunen 
har meddelat tillståndshavarna ändrade giltighetstider för serveringstillstånd utan att 
genomföra en prövning i varje enskilt fall. Kommunen har även genom beslutet satt 
näringslivspolitiska intressen före de sociala skyddsaspekterna, något som inte är 
tillåtet enligt alkohollagen. Enligt samma media har också kritik riktats mot Strängnäs 
som utökade perioden men också serveringstiderna med en timme. Den förlängda 
serveringstiden bedömdes kunna bryta mot alkohollagen och retroaktiva ansökningar 
har fått lämnas in från berörda tillståndshavare. 
  
TILLSTÅNDSENHETEN   
 
 
 
Marlene Tenbrink 
tillståndshandläggare 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera, 
Tokarpsberg. 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden  
(BN 2018-1619)  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen med följande synpunkter. 

Lagstöd  
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen  
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  
 

 

 

2 kap. 3 § Plan och bygglagen  
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt. 

Sammanfattning  
Detaljplanen möjliggör dels för nya bostäder på Tokarpsbergs västsida. 
Miljöförvaltningen tycker att detaljplanen har tagit hänsyn till de aspekter som har 
framförts i framtagandet. Samtliga spridningsvägar för djur och natur är viktiga att 
behålla och förstärka. Naturmarken i viltstråket blir allmän plats natur förutom det 
som ligger under byggnaderna och då råder kommunen över utformning och skötsel. 
Inför bergssäkringen bör det inventeras vilka nödvändiga ytor där det måste tas bort 
träd och buskar. Det föreligger ett marksaneringsbehov i samband med 
exploateringen av området. Det är positivt att bilparkeringar föreslås i parkeringshus 
delvis under mark samt att det underlättas för cykelparkering vid skogsområdet.  



 
Sida 
2(4) 

Datum 
2021-12-01 

Dnr 
2021-3691 

 
 
Ärendebeskrivning  
Detaljplanen möjliggör dels för nya bostäder på Tokarpsbergs västsida och dels att 
utveckla möjligheterna för rekreations och naturområdet. Bebyggelsen anpassas till 
platsen och bevarar viltstråket samt skyddar naturen. Planen säkerställer också 
utbyggnadsmöjlighet för Bergdalsskolan och kulturmiljön på fastigheterna 
Kronhjorten 1 och 5 

Kommunicering  
Miljöförvaltningen har deltagit i framtagandet av Planprogrammet för Tokarpsberg 
och det tidiga detaljplanearbetet där inspel har skett löpande. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Miljöförvaltningen tycker att detaljplanen har tagit hänsyn till de aspekter som har 
framförts i framtagandet enligt nedan följande rubriker. 
 

 

 

 

 

Natur 
Tokarpsberg är ett naturområde som används som rekreationsområde och i vissa 
delar som skolskog. Enligt en inventering finns det både naturvärden och 
rekreationsvärden i området. På flera platser utmed områdets västra del sammanfaller 
biotoper med ett påtagligt eller visst naturvärde med stigar och promenadstråk 
Tokarpsberg är en spridningslänk mellan andra grönområden söder om Borås 
djurpark med flera viltstråk in och ut ur området. Samtliga spridningsvägar är viktiga 
att behålla och förstärka. Naturmarken i viltstråket blir allmän plats natur förutom det 
som ligger under byggnaderna och då råder kommunen över utformning och skötsel.  

Den stora påverkan blir bergsäkringen, där det är viktigt att inte generellt ta bort all 
vegetation innan säkringen. Det bör inventeras vilka nödvändiga ytor där det måste 
tas bort träd och buskar. Därefter ska naturen iordningställas och återplantering skall 
ske med inhemsk och i området naturligt förekommande vegetation efter 
bergsäkringen.  

Bild 1. Vy från sydväst. Illustration av ny bebyggelse mot bergsväggen. (QGP arkitekter). 

Markföroreningar 
Två miljötekniska påvisar föroreningshalter över känslig markanvändning (KM) i tre 
borrprov totalt. Överskridande halter avser endast bly och avgränsat till västra delarna 
av undersökningsområdet. Påträffad föroreningshalt bedöms inte vara omfattande 
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och finns främst i den översta halvmetern av marken. Med avseende på planerad 
markanvändning inom provtagningsområdet bedöms detekterade föroreningshalter 
av bly utgöra en viss risk för människors hälsa och/eller markmiljö. Det föreligger ett 
saneringsbehov i samband med exploateringen av området. Planbestämmelse om att 
sanering ska vara utfört innan startbesked ges för grundläggning har tillfogats till 
planbestämmelserna för det område föroreningarna har påträffats. 

Luft och buller 
Området ligger inte i utsatt läge vare sig för buller eller för luftföroreningar. 

Klimat 
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt översvämningskartering för 
Viskan, upprättad 2019 av MSB. 

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att lågpunkter och instängda 
områden undviks samt att marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut 
ifrån byggnader. 

Parkering och mobilitet 
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till att parkeringar föreslås lösas i parkeringshus 
delvis under mark och att de därmed inte tar någon ny mark och grönytor i anspråk, 
samt att underlätta för cykelparkering vid skogsområdet då incitamenten för att cykla 
dit ökas. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Bostäder är ett grundläggande behov även om de inte kommer att vara tillgängliga för 
alla. Ur barnperspektivet är Tokarpsberg är ett naturområde som används som 
rekreationsområde och i vissa delar som skolskog.   

Ekologisk dimension 
I hela detaljplanenearbetet har det framförts åsikter om att ta hänsyn till de gröna 
strukturerna, viltstråket och de övriga naturvärden som finns på platsen.  

I beredning av ärendet har följande deltagit: 
• Pia Aspegren
• Anna Ljunggren
• Mikael Lund

Elin Johnsson
Avdelningschef

Agneta Sander  
Förvaltningschef 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

Bilagor  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö och konsumentnämndens handlingsplan för att 
realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta den handlingsplan som 
Miljöförvaltningen arbetat fram för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi.  

Sammanfattning 
Den handlingsplan som Miljöförvaltningen arbetat fram för att realisera energi- och 
klimatstrategin har tagits fram i samråd med ledningsgrupp och samtliga enheter på 
förvaltningen. Handlingsplanens genomförande förväntas gynna minskad 
klimatpåverkan samt en mer klimatanpassad kommun. 

Ärendebeskrivning 
I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar till att 
konkretisera den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat 
klimat. Strategin fastslår nio prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom 
kommunkoncernen behöver arbeta med. Varje bolag och förvaltning ska ta fram en 
handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet planerar att realisera strategin. 
Miljöförvaltningens handlingsplan syftar till att realisera Borås Stads energi- och 
klimatstrategi. 
 

  

Under våren 2021 genomförde Klimatkommittén en workshop med 
Miljöförvaltningens ledningsgrupp i syfte att stötta förvaltningen i arbetet med energi- 
och klimatstrategin och påbörja underlaget till förvaltningens handlingsplan. Under 
hösten 2021 etablerades en arbetsgrupp med deltagare från respektive avdelning för 
att kartlägga nuläget, prioritera områden och ta fram aktiviteter för att realisera energi- 
och klimatstrategin. Arbetet genomfördes med regelbundna avstämningar med 
ledningsgruppen.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen bedömer att handlingsplanen kommer att gynna minskad 
klimatpåverkan samt en mer klimatanpassad kommun.  
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Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Handlingsplanen bedöms bidra positivt till den sociala dimensionen då den verkar för 
att minska påverkan och effekterna av klimateffekter, vilka på sikt kan komma att ha 
stor negativ påverkan på den sociala dimensionen i form av ökad social oro, orättvisa 
och otrygghet om de fortgår ohindrade. 

Ekologisk dimension 
Handlingsplanen bedöms bidra positivt till den ekologiska dimensionen så den verkar 
för att minska klimatpåverkan och klimateffekter. Fortsatta utsläpp och effekterna av 
dessa kan komma att verka mycket negativt på den ekologiska dimensionen och de 
värden de ger till oss som samhälle och biosfären. 

Ekonomisk dimension 
Realisering av handlingsplanen kan på kort sikt innebära behov av ökade resurser. På 
lång sikt kommer det att vara en god investering då det kommer att minska 
belastningen på klimatet och effekterna av klimatets förändringar och kommunens 
resiliens mot de samma.  
 

 

 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

Bilagor  
Miljö och konsumentnämndens handlingsplan för realiserande av Energi- och 
klimatstrategin, med bilagor. 

Beslutet expedieras till 
Miljöförvaltningens administration. 
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Bakgrund  
I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar till att konkretisera 

den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Strategin fastslår nio 

prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. 

Varje bolag och förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet 

planerar att realisera strategin. Det här dokumentet utgör Miljö- och konsumentnämndens 

handlingsplan för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi. Samtliga mål och aktiviteter i 

handlingsplanen integreras i förvaltningens verksamhetsplanering och miljödiplomering. 

Miljöförvaltningen ansvarar för att samordna och följa upp energi- och klimatstrategin och de 

tillhörande handlingsplanerna. Tillsammans med Stadsledningskansliet utgör Miljöförvaltningen en 

stödfunktion, Klimatkommittén, inom Borås Stad för att stötta och hjälpa samtliga verksamheter 

att realisera energi- och klimatstrategin.  

Arbetsprocessen  
Den 19 april 2021 genomförde Klimatkommittén en workshop med Miljöförvaltningens 

ledningsgrupp i syfte att stötta förvaltningen i arbetet med energi- och klimatstrategin och påbörja 

underlaget till förvaltningens handlingsplan. Under hösten 2021 etablerades en arbetsgrupp med 

deltagare från respektive avdelning för att kartlägga nuläget, prioritera områden och ta fram 

aktiviteter för att realisera energi- och klimatstrategin. Arbetet genomfördes med regelbundna 

avstämningar med ledningsgruppen. Arbetsgruppens nulägesanalys av Miljöförvaltningens 

nuvarande arbete med utsläppsminskning och klimatanpassning finns sammanställt i bilaga 1. 

Mål och aktiviteter för utsläppsminskning  

1. Fossilfri vägtrafik  
Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, uppföljning och expertstöd gällande minskad 

klimatpåverkan från Borås Stads resor i tjänsten. Därtill berörs frågan om fossilfri vägtrafik i detalj- 

och översiktsplanering där Miljöförvaltningen bidrar med kunskap och underlag. 

Miljöförvaltningen deltar i interna och externa nätverk där trafik- och mobilitetsfrågor behandlas. 

Miljöförvaltningens nuvarande arbete fyller en viktig funktion inom Staden och bör fortsätta att 

bedriva likande sätt. Det är dock viktigt att på sikt hitta arbetssätt och målsättningar för hur 

Miljöförvaltningen strategiskt ska medverka i arbetet kring fossilfri vägtrafik inom 

kommunkoncernen, vilket konkretisera i mål 8.   

Miljöförvaltningen behöver fortsätta att minska verksamhetens klimatpåverkan från resor i 

tjänsten. I förvaltningens Miljödiplomering synliggörs förvaltningens ambition för 2022. 

Miljödiplomeringens mål och aktiviteter gällande utsläppsminskning och klimatanpassning 

integreras i handlingsplanen. Följande mål och aktiviteter finns i den nuvarande 

Miljödiplomeringen och föreslås ingå i handlingsplanen. 

Mål 1. Miljöförvaltningen ska minska sina utsläpp från tjänsteresor med 16 procent i 

linje med koldioxidbudgeten under 2021 
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Mål 2. Miljöförvaltningen ska öka andelen cykel- gång och kollektivtrafikspendlare 

under 2021/2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Informera alla nyanställda om möjligheterna till att leasa cykel, använda cykelrum och få 

rabatterat kollektivtrafikkort. 

 

2. Resurseffektiv konsumtion och produktion 

Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt kommunens 

konsumentrådgivning. Konsumentrådgivningen berör ämnet hållbar konsumtion inom ramen för 

sina föreläsningar om konsumenträtt som riktar sig till de som bor och verkar i Borås. Därtill har 

Miljöförvaltningen varit deltagit i framtagandet av den delregionala avfallsplanen och är vanligtvis 

med och deltar i samordningen kring Kretsloppsveckan. Dessutom ansvarar Miljöförvaltningen för 

ett av kommunens klimatlöften kopplat till Västra Götalandsregionens Klimatlöften 2030. Enligt 

det löftet ska Miljöförvaltningen anordna utåtriktade event gällande klimatfrågor som kan beröra 

hållbar konsumtion. Miljöförvaltningen har dock behov av att strukturera och utveckla 

förvaltningens arbete för att stötta och hjälpa Boråsarna att minska klimatpåverkan från deras 

konsumtion. Följande mål och aktiviteter föreslås. 

Mål 3. Miljöförvaltningen ska planera och genomföra ett avdelningsövergripande 

kommunikationskoncept kring hållbar konsumtion under 2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Skapa en arbetsgrupp i syfte att planera utåtriktade insatser för 2022. Arbetsgruppen 

bestämmer teman, utformning, eventuell samverkan och målgrupp för respektive aktivitet. 

2. Aktiviteterna sammanställs och tidsbestäms i en avdelningsövergripande 

kommunikationsplan.  

3. Kommunikationsplanen genomförs under 2022 

 

Miljöförvaltningen behöver fortsätta att minska verksamhetens egen klimatpåverkan från 

konsumtionen av varor och tjänster. I förvaltningens Miljödiplomering synliggörs förvaltningens 

ambition för 2022 och dess mål och aktiviteter bör ingå i handlingsplanen. Följande mål och 

aktiviteter finns i den nuvarande Miljödiplomeringen och föreslås ingå i handlingsplanen. 



5 
 

Mål 4. Miljöförvaltningen ska minska sin miljöpåverkan från livsmedel och avfall 

under 2021/2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. När möten arrangeras av Miljöförvaltningen ska maten ha så liten negativ miljöpåverkan 

som möjligt. I första hand ska vegetariska, närproducerade och/eller 

ekologiska/Kravmärkta livsmedel väljas. Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade. 

2. Miljöförvaltningen ska fasa ut engångsbatterier. 

 

Mål 5. Miljöförvaltningen ska undersöka klimatpåverkan från organisationens 

tjänstedatorer – och mobiler under 2021/2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Kartlägga och informera om teknikens miljöpåverkan på förvaltningen. 

2. Undersöka möjligheter att ändra rutiner på högre nivå. 

 

3. Byggnation med låg klimatpåverkan   

Miljöförvaltningen deltar i Borås Stads energi- och byggnätverk och erbjuder expertstöd i 

uppföljningen av klimatpåverkan från Borås Stads byggnation som bland annat redovisas i den 

årliga Klimatrapporten. Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens miljötillsyn som berör 

miljöfarligt avfall och sortering av avfall vi källan. Miljöförvaltningen har möjlighet att inkludera 

cirkulär avfallshantering vid bygg- och rivningsprojekt i förvaltningens miljötillsyn. Följande mål 

och aktiviteter föreslås. 

Mål 6. Miljöförvaltningen ska genomföra miljötillsyn gällande cirkulär 

avfallshantering vid bygg- och rivningsavfall under 2022-2024 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Ta fram en projektplan och tillsynsmaterial 

2. Inkludera projekt i verksamhetsplanering/tillsynsplan 

 

4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, uppföljning och expertstöd gällande Borås Stads 

energianvändning och energiproduktion. Därtill berörs frågan om energianvändning- och 

försörjning i detalj- och översiktsplanering där Miljöförvaltningen bidrar med kunskap och 

underlag. Miljöförvaltningen deltar i interna och externa nätverk där energifrågor behandlas. 
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Miljöförvaltningens nuvarande arbete fyller en viktig funktion inom Staden och bör fortsätta att 

bedrivas på likande sätt. Det är dock viktigt att på sikt hitta arbetssätt och målsättningar för hur 

Miljöförvaltningen strategiskt ska medverka i arbetet kring resurseffektiv energianvändning- och 

försörjning inom kommunkoncernen, vilket konkretiseras i mål 8.   

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
Miljöförvaltningens naturvårdsarbete gynnar på många sätt lagring och upptag av koldioxid. Det 

finns viktiga synergieffekter kring bevarandet av biologisk mångfald och urbana grönområden som 

har en god utsläppsminskade effekt. Miljöförvaltningen har dock inga uttalade arbetssätt eller 

målsättningar som kopplar samman naturvårdsarbetet och klimatarbetet. Det är viktigt att på sikt 

hitta arbetssätt och målsättningar för hur Miljöförvaltningen strategiskt ska medverka i arbetet 

kring ökad lagring och upptag av koldioxid inom kommunkoncernen, vilket konkretiseras i mål 8.   

6. Övrigt arbete för utsläppsminskning  

Miljöförvaltningen har behov av att på längre sikt skapa arbetssätt och målsättningar för 

Miljöförvaltningens strategiska samverkansprojekt med externa aktörer för att åstadkomma 

utsläppsminskningar på samhällelig nivå. Följande mål och aktiviteter föreslås. 

Mål 7. Miljöförvaltningen ska arbeta strategiskt för att delta i fler externa 

samverkansprojekt under 2023-2025 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Kartlägga behovet av innovativa projekt. Bestämma vilka områden som i första hand 

behöver utvecklas med samverkansprojekt.  

2. Undersöka möjliga samarbetsparters inom dessa områden, ex; lokala företagare, 

organisationer och forskningsinstitut 

3. Aktivt leta efter nya utlysningar och omvärldsbevaka 

 

Miljöförvaltningen har behov av arbetssätt och målsättningar för Miljöförvaltningens strategiska 

arbete inom Staden.  

Mål 8. Miljöförvaltningen ska skapa arbetssätt och målsättningar för det 

miljöstrategiska arbetet inom kommunkoncernen till 2023 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Utvärdera önskvärda arbetssätt kring samverkan och uppföljning. Specifikt för områdena 

Fossilfri Vägtrafik, Resurseffektiv konsumtion, Resurseffektiv energianvändning- och 

försörjning och Ökad lagring och upptag av CO2.  

2. Tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunkoncernen 
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Ansvarsfördelning för mål och aktiviteter för utsläppsminskning  

Mål Aktivitet Ansvarig avdelning Tidsram 

 
Mål 1 

 
Miljöförvaltningen ska minska sina utsläpp från 
tjänsteresor med 16 procent varje år 
 

 
Samtliga avdelningar. MSA 
ansvarar för uppföljning  

 
2021/2022 

 
Mål 2 

 
Informera alla nyanställda om möjligheterna till att 
leasa cykel, använda cykelrum och få rabatterat 
kollektivtrafikkort 
 

 
Samtliga avdelningen, 
specifikt Staben 

 
2021/2022 

 
Mål 3 

 
Skapa en arbetsgrupp i syfte att planera 
utåtriktade insatser för 2022. Arbetsgruppen 
bestämmer teman, utformning, eventuell 
samverkan och målgrupp för respektive aktivitet. 
 
Aktiviteterna sammanställ och tidsbestäm i en 
avdelningsövergripande kommunikationsplan.  
 
Kommunikationsplanen genomförs under 2022 

 
MSA, Konsument Borås och 
Miljötillsyn  
 
 
 
MSA och Staben  
 
 
MSA, Konsument Borås, 
Miljö- och livsmedelstillsyn 
med stöd av Staben och 
verksamhetsstöd 

 
2021/2022 

 
Mål 4 
 

 
När möten arrangeras av Miljöförvaltningen ska 
maten ha så liten negativ miljöpåverkan som 
möjligt. I första hand ska vegetariska, 
närproducerade och/eller ekologiska/Kravmärkta 
livsmedel väljas. Råvaruvalen ska vara 
säsongsbetonade. 
 
Miljöförvaltningen ska fasa ut engångsbatterier. 

 
Samtliga avdelningar. 
Verksamhetsstöd följer upp.  
 
 
 
 
 
Verksamhetsstöd  

 
2021/2022 

 
Mål 5  
 

 
Kartlägga och informera om tjänstedatorer- och 
mobilers miljöpåverkan på förvaltningen. 
 
Undersöka möjligheter att ändra rutiner för inköp 
av tjänstedatorer- och mobiler på högre nivå. 

 
MSA 
 
 
Verksamhetsstöd  

 
2021/2022 

 
Mål 6  
 

 
Miljöförvaltningen ska genomföra miljötillsyn 
gällande cirkulär avfallshantering vid bygg- och 
rivningsavfall  

 
Miljötillsyn  

 
2022 

 
Mål 7  
 

 
Kartlägga behovet av innovativa projekt. 
Bestämma vilka områden som i första hand 
behöver utvecklas med samverkansprojekt.  
 
Undersöka möjliga samarbetsparters inom dessa 
områden, ex; lokala företagare, organisationer 
och forskningsinstitut 
 
Aktivt leta efter nya utlysningar och 
omvärldsbevaka 

 
Samtliga avdelningar 

 
2023-2025 

 
Mål 8  
 

 
Utvärdera önskvärda arbetssätt kring samverkan 
och uppföljning inom kommunkoncernen.  
 
Tydliggöra ansvarsfördelningen inom 
kommunkoncernen för de fem utsläppsområdena. 

 

 
 
MSA och Staben  
 
 

 

 
2023 
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Mål och aktiviteter för klimatanpassning  
Miljöförvaltningen har ett väl integrerat arbete av klimatanpassning i sin organisation. Dock finns 

det utrymme för att förstärka arbetet på det sätt som mål och aktiviteter i denna handlingsplan 

syftar till. 

Miljöförvaltningen leder och deltar i Stadens arbete med klimatanpassning på en mängd olika sätt, 

bland annat i Borås Stads strategiska planeringsarbete så som ÖP, strukturskisser, Viskans park, 

grönområdesplan, planarbete, bygglov, klimatrapport till kommunstyrelsen, LONA-projekt, 

skyfallsutredning, samordningsansvar för klimatanpassning, älvsamordningsarbete, tillsyn 

avloppsanläggningar-råvatten, dricksvatten, värmeverk, täkter och sist men inte minst den strategi 

som leder och ger detta arbete. 

Mål och aktiviteter för klimatanpassning ska ses som en förlängning och utveckling av det arbete 

vi redan gör och utgår från den verksamhet som Miljöförvaltningen bedriver. T.ex. tillsyn enligt 

flera olika lagområden, miljö- och naturvård, samhälls- och stadsplanering, samt styrning, ledning 

och kommunikation både internt och extert. 

Målen för klimatanpassning följer inte strukturen i Energi- och klimatstrategin till punkt och pricka, 

men målen och konkreta aktiviteter syftar till att uppfylla Energi- och klimatstrategin. 

Handlingsplanen har fyra mål för klimatanpassning, alla med aktiviteter på kort och lång sikt. Kort 

sikt syftar på genomfört och klart till 2024. Lång sikt syftar på genomfört och klart till år 2030. 
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1. Miljöförvaltningen ska verka för att öka Borås kommuns resiliens 
mot klimatets förändringar 

Målet har bäring på alla fyra strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: Robust 

och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar, trygg och säker teknisk infrastruktur 

i ett förändrat klimat, klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse 

samt integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter. 

  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Ansvarsförtydligande och kommunikation av Miljöförvaltningens interna arbete vid 

samhällstörande- och extraordinära händelser, tex smittskydd, brand, 

extremväderhändelse 

2. Utreda hur kommunen ställer sig i frågan om klimatskador för kommuninvånare, samt 

verka för samarbete med yttre aktörer, tex Länsstyrelse, fastighetsägarna, 

försäkringsbolag 

3. Utarbeta information till de som lever och verkar i kommunen angående klimatskador  

Lång sikt 

1. Verka för ett större mått av självförsörjning inom kommunen, i samarbete med 

närliggande region, tex inom livsmedel, beredskap och kompetens 
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2.  Miljöförvaltningen ska bidra till ett klimatanpassat 
samhällsbyggande i Borås Stad 

Målet har bäring på tre av strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: Trygg 

och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat, klimatanpassning i den fysiska 

planeringen och befintlig bebyggelse samt integrering av klimatanpassning i 

kommunkoncernens verksamheter.  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Avseende detaljplaner och bygglov verka för och aktivt delta/leda i framtagande av 

internt handläggarstöd gällande planhandläggning, tillsyn och prövning för 

översvämningsrisker. Stödet ska ge anvisningar om i vilka områden 

översvämningsrisker förekommer, vilka skyddsnivåer som gäller och grundläggande 

principer för hanteringen 

2. Miljö och konsumentnämnden utformar en skrivelse i samverkan med berörda 

nämnder med förslag om att upparbeta, omarbeta och i förekommande fall upphäva 

gamla planer för att hantera ny kunskap om klimateffekter och dess konsekvenser och 

de nya förutsättningar de ger 

3. Bidra med information som underlättar kartläggning av behov som finns i Borås Stad 

för risk- och konsekvensanalyser avseende klimatpåverkan, t.ex. värmekartering, 

kartläggning för att säkerställa farbara vägar i händelse av skyfall och/eller höga flöden 

4. Samverka inom kommunkoncernen för ett klimatanpassat dricksvatten 

Lång sikt 

1. Verka för och aktivt delta i framtagande av komplettering till översiktsplanen som har 

fokus på översvämningsrisker, alternativt en ”blå- och grönplan” som tar ett större 

grepp kring klimatanpassning 

2. Samverka med andra förvaltningar i syfte att åstadkomma fler multifunktionella ytor 

och lösningar med synergieffekter i samhällsplaneringen 

3. Verka för ett proaktivt arbete med att säkerställa funktion av viktig infrastruktur vid 

extraordinär händelse som höga flöden, skyfall, värmebölja, skogsbrand etc. 
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3. Miljöförvaltningen ska arbeta för att gynna naturbaserad 
klimatanpassning i Borås Stad 

Målet har bäring på tre av strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: Robust 

och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar, klimatanpassning i den fysiska 

planeringen och befintlig bebyggelse samt integrering av klimatanpassning i 

kommunkoncernens verksamheter. 

 

 

  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Stödja i framtagandet av handläggarstöd för ekosystemstjänster (t.ex. grönytefaktor) 

och kompensationsåtgärder och dess användning i Borås Stad 

2. Bidra med information som underlättar utredningen av arbetet kring invasiva arter. 

T.ex. hur hantering, prioritering samt ansvarsfördelning internt ska ske inom 

kommunen 

3. Hjälpa samhällsviktiga organisationer genom att bidra med information som 

underlättar deras utredning och klarläggning av rutiner som behövs för att hantera en 

hastigt uppkommen kris, t.ex. vid översvämning, torka, skogsbrand 

Lång sikt 

1. Verka för att klimatanpassning integreras i styrdokument så som skötselplaner av 

naturreservat, skogsskötselplaner etc. 

2. Kartlägga och verka för ny- och återvätning av kommunal mark, både i tätort och på 

landsbygd, samt verka för att ingen ny avvätning görs på kommunal mark 

3. Samverka med kommunens jord- och skogsbruk(internt och externt) för att nå 

klimatanpassningsnyttor i många aspekter, tex livsmedelsförsörjning, vattenhållande 

effekter, biologisk mångfald (minskade utsläpp potentiell effekt) 
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4. Integrering av klimatanpassning i Miljöförvaltningens 
tillsynsverksamhet 

Målet har bäring på två av strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: Trygg 

och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat samt integrering av klimatanpassning 

i kommunkoncernens verksamheter. 

 

 

 

 

  

 

 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Utvärdera resultat från genomförd tematillsyn inom klimatanpassning och se över 

behovet för uppföljande tillsyn. 

2. Utvärdera behovet av att ta fram rutiner och integrera klimatanpassning i framtida 

tillsyn på miljöfarliga verksamheter. 

3. Utred möjligheter att utvidga klimatanpassad tillsyn (tex lantbruk) 

4. Se över möjligheter av integrering av klimatanpassning i livsmedelstillsynen(tex 

dricksvatten) 

Lång sikt 

1. Verka för att Länsstyrelsens riskhanteringsplan för Borås stad (enligt 

Översvämningsdirektivet 2007/60/EC) integreras i verksamheten. I mål- och 

åtgärdstabellen till planen redovisas en 3-stegsåtgärd: 

a. Identifiera och  bedöm riskerna för de markföroreningar som kan spridas inom 

områden med betydande översvämningsrisk. Identifiera och utvärdera åtgärder för 

att föroreningar inte ska spridas. Verka för att åtgärder för att minska risken för 

spridning av föroreningar inom områden med betydande översvämningsrisk. 

b. Kartlägg utsläppen från avloppsnätet, reningsverket och industriella verksamheter 

(miljöfarlig verksamhet A , B och om möjligt C) som kan ske vid en översvämning. 

Kartlägg också vilken hälso- och miljöpåverkan som kan uppstå. Identifiera och 

utvärdera åtgärder för att kunna förebygga utsläpp från avloppsnätet, reningsverket 

och industriella verksamheter (miljöfarlig verksamhet A , B och om möjligt C). 

c. Identifierade och utvärderade åtgärder för att förebygga utsläpp från avloppsnätet, 

reningsverket och industriella verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och B) 

genomförs. 
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Ansvarsfördelning för mål och aktiviteter för klimatanpassning  

Mål  Ansvarig avdelning Tidsram 

 
Mål 1 

Ansvarsförtydligande och kommunikation av 
Miljöförvaltningens interna arbete vid 
samhällstörande- och extraordinära händelser, 
tex smittskydd, brand, extremväderhändelse 

 
Staben 

 
2023 

 
 

Utreda hur kommunen ställer sig i frågan om 
klimatskador för kommuninvånare, samt verka för 
samarbete med yttre aktörer, tex Länsstyrelse, 
fastighetsägarna, försäkringsbolag 

 
MSA 

 
2023 

 

 
Utarbeta information till de som lever och verkar i 
kommunen angående klimatskador 

 
MSA 
 

 
2023 

 
 
 

Verka för ett större mått av självförsörjning inom 
kommunen, i samarbete med närliggande region, 
tex inom livsmedel, beredskap och kompetens 

 
MSA  

 
2030 

 
Mål 2 
 

Avseende detaljplaner och bygglov verka för och 
aktivt delta/leda i framtagande av internt 
handläggarstöd gällande planhandläggning, 
tillsyn och prövning för översvämningsrisker. 
Stödet ska ge anvisningar om i vilka områden 
översvämningsrisker förekommer, vilka 
skyddsnivåer som gäller och grundläggande 
principer för hanteringen. 

 
MSA 

 
2023 

 
 
 

Miljö och konsumentnämnden utformar en 
skrivelse i samverkan med berörda nämnder med 
förslag om att upparbeta, omarbeta och i 
förekommande fall upphäva gamla planer för att 
hantera ny kunskap om klimateffekter och dess 
konsekvenser och de nya förutsättningar de ger 

 
MSA  stödjer Miljö och 
konsumentnämnden 

 
2023 

 
 

Bidra med information som underlättar 
kartläggning av behov som finns i Borås Stad för 
risk- och konsekvensanalyser avseende 
klimatpåverkan, t.ex. värmekartering, kartläggning 
för att säkerställa farbara vägar i händelse av 
skyfall och/eller höga flöden 

 
MSA 

 
2023 

 
 

Samverka inom kommunkoncernen för ett 
klimatanpassat dricksvatten 

MSA 

 
2023 

 Verka för och aktivt delta i framtagande av 
komplettering till översiktsplanen som har fokus 
på översvämningsrisker, alternativt en ”blå- och 
grönplan” som tar ett större grepp kring 
klimatanpassning. 

MSA 2030 

 Samverka med andra förvaltningar i syfte att 
åstadkomma fler multifunktionella ytor och 
lösningar med synergieffekter i 
samhällsplaneringen. 

MSA 2030 

 Verka för ett proaktivt arbete med att säkerställa 
funktion av viktig infrastruktur vid extraordinär 
händelse som höga flöden, skyfall, värmebölja, 
skogsbrand etc 

MSA 2030 

Mål 3 Stödja i framtagandet av handläggarstöd för 
ekosystemstjänster (t.ex. grönytefaktor) och 
kompensationsåtgärder och dess användning i 
Borås Stad 

MSA 2023 

 Bidra med information som underlättar 
utredningen av arbetet kring invasiva arter. T.ex 
hur hantering, prioritering samt ansvarsfördelning 
internt ska ske inom kommunen 

MSA 2023 

 Hjälpa samhällsviktiga organisationer genom att 
bidra med information som underlättar deras 
utredning och klarläggning av rutiner som behövs 

MSA 2023 
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för att hantera en hastigt uppkommen kris, t.ex. 
vid översvämning, torka, skogsbrand 

 Verka för att klimatanpassning integreras i 
styrdokument så som skötselplaner av 
naturreservat, skogsskötselplaner etc. 

MSA 2030 

 Kartlägga och verka för ny- och återvätning av 
kommunal mark, både i tätort och landsbygd, 
samt verka för att ingen ny avvätning görs på 
kommunal mark 

MSA 2030 

 Samverka med kommunens jord- och 
skogsbruk(internt och externt) för att nå 
klimatanpassningsnyttor i många aspekter, tex 
livsmedelsförsörjning, vattenhållande effekter, 
biologisk mångfald (minskade utsläpp potentiell 
effekt) 

MSA 2030 

Mål 4 Utvärdera resultat från genomförd tematillsyn 
inom klimatanpassning och se över behovet för 
uppföljande tillsyn. 

Miljötillsyn 2023 

 Utvärdera behovet av att ta fram rutiner och 
integrera klimatanpassning i framtida tillsyn på 
miljöfarliga verksamheter. 

Miljötillsyn 2023 

 Utred möjligheter att utvidga klimatanpassad 
tillsyn (tex lantbruk) 

Miljö- och livsmedelstillsyn 2023 

 Se över möjligheter av integrering av 
klimatanpassning i livsmedelstillsynen(tex 
dricksvatten) 

Livsmedeltillsyn 2023 

 Verka för att Länsstyrelsens riskhanteringsplan 
för Borås stad (enligt Översvämningsdirektivet 
2007/60/EC) integreras i verksamheten. I mål- 
och aktiviteter beskrivs delarna utförligt 
 

Miljötillsyn 2030 
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Kapitel för nämnderna i samhällsbyggnadsprocessen 
Samhällsbyggnadsprocessen har koppling till ett flertal strategiska områden i energi- och 

klimatstrategin. Då processen involverar flera nämnder har ett gemensamt kapitel formulerats till 

respektive nämnds handlingsplan. Utöver kapitlet har varje nämnd egna åtgärder och ambitioner i 

respektive handlingsplan. Arbetet med att identifiera och följa upp åtgärder där flera nämnder 

behöver samverka kommer pågå kontinuerligt framöver. Strategiska gruppen är styrgrupp för 

arbetet. En arbetsgrupp tillsätts med representanter från alla förvaltningar som är representerade i 

strategiska gruppen. De nämnder som har detta gemensamma kapitel är Tekniska nämnden, Miljö- 

och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen och 

Samhällsbyggnadsnämnden. Av de nio strategiska områden i energi- och klimatstrategin har den 

gemensamma samhällsbyggnadsprocessen störst potential att påverka områdena. 

 Fossilfri vägtrafik, 

 Ökad lagring och upptag av CO2,  

 Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse  

 Trygg och säker infrastruktur. 

1. Fossilfri vägtrafik  

Nämnderna påverkar utvecklingen genom att arbeta för förtätning på hårdgjorda ytor enligt 

översiktsplanen och genom att styra trafiken genom parkeringsreglering genom bland annat 

parkeringsprogram, parkeringsregler och parkeringsköpsavtal. Borås blir mer transporteffektiv 

genom att Borås Stad planerar för att kommunal service i stor utsträckning går att nå utan bil. Borås 

Stad främjar gång, cykling och kollektivtrafik bland annat genom utbyggnad av cykelvägnätet och 

genom mobility management-åtgärder. Hållbara resor till skolan främjas genom projekt och fysiska 

åtgärder. 

Åtgärder på kort sikt 

1. Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med mobility management (beteendepåverkan) och annan 

utåtriktat mobilitetsarbete. Ett förslag på ansvarsfördelning och nödvändiga resurser lämnas till Klimatrådet. 

Arbetet behöver synkas med trafikplanen som är under utarbetande. Ansvarig: Kommunstyrelse med 

hjälp av Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde som bygger på hållbart resande. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen med tilltänkt projektorganisation för stationsområdet. 

3. Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de tre 

hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken 

organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 

4. Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare avseende positiv och negativ klimatpåverkan från 

trafikåtgärder. Under 2022 genomförs gemensamma utbildningar på områdena mobility management, 

cykelinfrastruktur och markomvandling. Ansvarig: Tekniska nämnden med bistånd av 

Kommunstyrelsen 

5. Utreda och testa verktyg för hållbarhetsbedömning av detaljplaner. Ansvarig: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

6. Revidera Cykelplanen 2021. Ansvarig: Tekniska nämnden  

Åtgärder på långsikt  

1. Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal för gods på järnväg. Ansvarig: Kommunstyrelsen 
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2. Ökad lagring och upptag av CO2 

Översiktsplanen följs inte konsekvent nog där förtätning ska främst ske på redan ianspråktagen yta. 

Definitionen lämnar för stort utrymme för olika tolkningar. Vid nybyggnation ökas graden av trä 

som byggnadsmaterial. 

 

3. Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse 

Driftfrågan kan skapa konflikt, det den ena planerar för innebär merarbete för en annan verksamhet 

vilket inte alltid tas höjd för. Arbetet med området saknar flera arbetssätt idag. Kartläggning av t.ex. 

skyfall, riskhanteringsplaner, MSB och annat underlagsmaterial är på gång. I detaljplaner ser vi till 

att utgångar klarar höga vattennivåer. Vi ser till att höja marken vid Viskan och skapar 

dagvattendiken mm. Hänsyn ska tas till eventuella höga flöden genom att byggnader/lokaler får 

delvis högre grunder för att motverka vatteninsläpp. Kraven finns på att klara av högsta flöden på 

Viskan och skyfall 200 års-scenarier. Detta konkreta innebär upphöjda entréer där det behövs och 

som det framgår i texten regngardens med lokala fördröjningsmagasin. Vi ingår dock i 

vattengruppen och där planerar man för en långsiktigt större lösning som kan innebära t.ex 

förhöjning av Öresjön uppströms. 

Förutsatt att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige är konkreta klimatanpassnings-

åtgärder föreslagna att genomföras i Tekniska nämndens regi (i vissa fall med stör av andra 

nämnder och akademin).  Detta kan vara (dag-)vattenpark inom befintlig detaljplan, säkring av 

park- och gångvägar mot skyfall, säkring av vattendrag, justering av markhöjder på utsatt allmän 

plats. Om åtgärderna kräver ansökan för vattenverksamhet blir åtgärderna på lite längre sikt. 

Andra åtgärder på kort sikt kan till exempel vara strategiska markköp, klimatanpassad förvaltning 

av kommunens mark, styrning av arrendeavtal, och att identifiera vilken mark är som lämplig för 

exploatering utifrån klimat, anpassning och miljöperspektiv i sitt sammanhang. Se även CO2-lagring. 

Kompensationsåtgärder. Se CO2 lagring Grönytefaktorn. Se CO2 lagring 

 

 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det sker markomvandlingar vid exploatering. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen med bidrag från Tekniska nämnden 

2. Fortsätta testa och utvärdera verktyg för grönytefaktor. Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden 

tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

Åtgärder på långsikt  

1. Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och vilken som är lämplig att bevara utifrån klimat, 

klimatanpassning och miljöperspektiv. Definitionen ligger till grund för samhällsplanering och strategiska 

markköp. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

2. Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i ÖP, grönområdesplan eller andra övergripande 

styrdokument. Ansvarig Kommunstyrelsen 
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4. Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Dagvattengrupp är tillsatt för ökat samarbete. BEMAB förstärker dagvattenanläggningen 

kontinuerligt. Områdena behöver vara större än detaljplaner. Ökar graden av självförsörjning 

genom fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar. Tekniska nämnden bygger ut GC-vägar enligt 

plan. 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och möjliga nya arbetssätt utifrån karteringen ska 

undersökas. Ansvarig nämnd: Alla nämnder  

Åtgärder på långsikt  

2. Ta fram en handlingsplan för översvämning av Viskan, konkreta åtgärder utmed hela Viskan. Ansvarig: 

Miljö- och konsumentnämnden 

3. Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka fördröjning med mera. Stadens dagvattengrupp arbetar 

med frågan. Ett statligt arbete pågår också och förväntas vara klart under 2024. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen 

4. Lämplighetspröva gamla planer, ifall det är lämpligt att bygga i dessa områden. Ansvarig 

Samhällsbyggnadsnämnden  

5. Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. översvämningar). Ansvarig: 

Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Undersöka och skapa dagvattenlösningar som är anpassade till ett förändrat klimat, raingardens m.m. som 

fördröjer avrinningen. Ansvarig Tekniska nämnden 

2. Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt Borås elnät för att gemensamt identifiera åtgärder 

avseende infrastruktur såsom dricksvattenförsörjning, ledningsnät för vatten, avlopp och el. Det pågår redan 

gemensamma insatser, t ex i arbetet med riskhanteringsplanen. Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Åtgärder på långsikt  

3. Utveckla cykelplanen, förbättra kollektivtrafik, tillse att medel finns för drift och underhåll av befintliga GC-

nät. Klimatsäkra kommunala gator för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Ansvarig Tekniska 

nämnden 
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Kartläggning av nuläget inom utsläppsminskning  
Under det första arbetsmötet den 14 september kartlades det nuvarande arbetet inom strategins 

fem fokusområdena för utsläppsminskning. Arbetsgruppen använde modellen som visas i figur 1 

för att strukturera upp nuvarande arbetssätt. I nedanstående kapitel presenteras arbetsgruppens 

resultat samt en sammanfattning och reflektion.  

1. Fossilfri vägtrafik  

I figur 2 presenteras resultatet från arbetsgruppens kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande 

arbete för att minska utsläppen från Borås vägtrafik. 

 

 

•Utåtriktade aktiviteter och 
målsättningar som berör de 
som bor och verkar i Borås, 

där MF deltar samordnar 
eller leder arbetet.  

•Delregionala, regionala 
och nationella projekt 
och arbetssätt där där 
MF deltar, samordnar 
eller leder arbetet. 

•Förvaltningsövergripan
de arbete,  projekt, 
aktiviteter, 
utredningar, där MF 
deltar, samordnar eller 
leder arbetet. 

•Interna mål, 
nyckeltal och 
aktiviteter för den 
egna 
verksamheten. 

Miljöförvaltningen Borås Stad 

Boråsarna – de 
som bor och verkar 

i Borås 

Regionen, 
nationen, världen 

•Deltar i nätverk för hållbar mobilitet

•Mf deltar i Stadens nätverk för Moblity
Management

•Kretsloppsveckan

•Digitala besök på konsument Borås 
minimerar resor för Boråsarna

•Deltar i nätverk för fossilfri vägtrafik

•MF deltar i nätverket Fossilfri 
Boråsregion som utreder lokalisering 
för publik laddinfrastruktur

•MF Ansvarar för kommunernas 
Klimatlöften 2030 Klimatväxling

•Klimatkommunerna 

•Ansvar för uppföljning och expertstöd

•MF ansvarar för styrdokumentet riktlinjer 
för resor och 
Klimatkompensationssystemet

•MF ansvarar för uppföljningen av 
kommunens utsläpp och resor med lätta 
och tunga fordon samt arbetsmaskiner

•MF deltar i arbetet med Klimatrapport 

•MF deltar i cykelvänligarbetsplats?

•MF deltar i Trafikplansgruppen

•Tre mål i miljödiplomering

•Verka för digitala arbetssätt

•Minskade utsläpp från tjänsteresor

•Fler pendlingsresor med cykel och 
kollektivtrafik

•Cykelgrupp? Finns den kvar?

•Stegtävlingar  

•Miljöförvaltningens egen bil – byta 
eller ersätta? 

Miljöförvaltningen Borås Stad 

Boråsarna – de som 
bor och verkar i 

Borås 

Regionen, nationen, 
världen 



Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från sina egna tjänsteresor? 

Miljöförvaltningen har dagsläget tre mål inom förvaltningens Miljödiplomering som syftar till att 

minska utsläppen från tjänsteresor på olika sätt. Dessutom har Miljöförvaltningen haft en 

cykelgrupp som skulle förbättra möjligheterna för cykelpendling och anordnat 

förvaltningsövergripande stegtävlingar för att motivera fler att gå, när så är möjligt, inom tjänsten 

och till och från jobbet.  

Arbetsgruppen anser att det finns ytterligare åtgärder att vidta för att minska förvaltningens utsläpp 

från tjänsteresor men att utsläppen från tjänsteresor är så pass liten att förvaltningen snarare borde 

fokusera på pendlingsresorna till och från arbetsplatsen. Arbetsgruppen anser att den bil som 

Miljöförvaltningen äger bör tas bort alternativt bytas ut mot en el- eller biogasdrivet fordon.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska Borås Stads utsläpp från vägtrafik och 

tjänsteresor?  

Miljöförvaltningen ansvar för att samordna och följa upp styrdokumentet Riktlinjer för resor och 

Borås Stads Klimatkompensationssystem som syftar till att minska utsläppen från 

kommunkoncernens resor med bil och flyg. Miljöförvaltningens ansvarar för den statistiska 

uppföljningen av kommunens drivmedelsanvändning, utsläpp från lätta och tunga fordon samt 

arbetsmaskiner och flygresor. Den statistiska uppföljningen tillsammans med kvalitativa uppgifter 

gällande tjänsteresor synliggörs i Borås Stads årliga Klimatrapport och 

Klimatkompensationssystemet. Miljöförvaltningen arbetar även med att lyfta utsläppsminskade 

åtgärder för den lokala vägtrafiken inom översikts- och detaljplanering, exempelvis i 

Trafikplansgruppen. Miljöförvaltningen har tidigare deltagit i initiativet cykelvänlig arbetsplats men 

det är osäkert om förvaltningen fortfarande är aktiva.  

Arbetsgruppen anser att det finns etablerade arbetssätt inom det här området men ingen tydlig 

målsättning kring vad förvaltningen vill uppnå eller förbättra.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från vägtrafiken i Borås?  

Miljöförvaltningen deltar Borås Stads nätverk för Mobility Management som syftar till att uppnå 

ett mer hållbart resande bland de som bor och verkar i Borås med hjälp av beteendeförändrande 

åtgärder. Miljöförvaltningen deltar, vanligtvis, i planeringen och genomförandet av 

Kretsloppsveckan för att bland annat uppmärksamma hur man som boråsare kan minska sina 

utsläpp från resor. Konsument rådgivningen erbjuder numera digital rådgivning, vilket har 

minimerat resebehovet för besökare. En åtgärd som bidrar till att minska boråsarnas 

klimatpåverkan från resor.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från övrig vägtrafik?  

Miljöförvaltningen deltar i Boråsregionens nätverket Fossilfri Boråsregion som utreder lokalisering 

för publik laddinfrastruktur och effektfrågan kopplat till det ökade behovet av elektrifiering av 

fordonsflottan. Miljöförvaltningen ansvarar för ett av kommunens klimatlöften kopplat till Västra 

Götalandsregionens Klimatlöften 2030, Klimatväxling. Miljöförvaltningen deltar i det nationella 

kommunnätverket Klimatkommunerna som ofta lyfter frågor kring åtgärder för fossilfri vägtrafik.  



2. Byggnation med låg klimatpåverkan   

I figur 3 presenteras resultatet från arbetsgruppens kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande 

arbete för att minska utsläppen från byggnation och anläggning.  

 

 

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från byggnation som sker inom 

den egna verksamheten? 

Miljöförvaltningen är ingen byggande verksamhet och har därför ingen egen klimatpåverkan från 

byggnation och anläggning. Arbetsgruppen anser dock att om Miljöförvaltningen skulle vara 

beställare av någon typ av byggnation bör kravställning ta stor hänsyn till att byggnationen ske med 

så låg klimatpåverkan som möjligt.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska Borås Stads utsläpp byggnation och 

anläggning?  

Miljöförvaltningen deltar i Borås Stads energi- och byggnätverket och erbjuder expertstöd i 

uppföljningen av klimatpåverkan från Borås Stads byggnation som bland annat redovisas i den 

årliga Klimatrapporten. I plangruppsmöten och bygglovsgruppen kan Miljöförvaltningen lyfta 

frågan om materialval med låg klimatpåverkan och avfallshantering, detta sker i nuläget inte i så 

stor utsträckning men förekommer. 

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från byggnation som sker utanför 

kommunens verksamhet?  

•Tillsyn gällande avfall

•MF ansvarar för kommunens miljötillsyn 
som berör miljöfarligt avfall. Sortera 

avfallet vi källan – tillsynsprojekt?

•Inget nuvarande arbete 

•Deltar i uppföljning, nätverk och bistår med 
expertstöd

•MF deltar i det interna energi- och 
byggnätverket 

•MF stöttar uppföljningen av klimatpåverkan från 
Borås Stads byggnation

•MF stöttar förvaltningar och bolag med 
expertstöd kring utsläppsminskning

•Plangruppsmöten kan prata om materialval? 

•Avfallshantering i bygglovsgruppen 

•Inget nuvarande arbete

Miljöförvaltningen Borås Stad 

Boråsarna – de som 
bor och verkar i 

Borås 

Regionen, nationen, 
världen 



Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens miljötillsyn som berör miljöfarligt avfall och sortering 

av avfall vi källan. Arbetsgruppen anser att detta skulle kunna utvecklas ännu mer och bli ett nytt 

tillsynsprojekt framöver.  

3. Resurseffektiv konsumtion och produktion 

I figur 4 presenteras resultatet från arbetsgruppens kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande 

arbete för att minska utsläppen från konsumtion och produktion.  

 

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från konsumtionen inom den egna 

verksamheten? 

Miljöförvaltningen har dagsläget tre mål inom förvaltningens Miljödiplomering som syftar till att 

minska från den egna konsumtionen. Arbetsgruppen anser dock att de nuvarande målen inte är 

lika framåtsyftande som det tidigare varit. Miljöförvaltningen borde ha skarpare mål och aktiviteter 

för den egna verksamheten inom det här området.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska Borås Stads utsläpp från konsumtion och 

produktion?  

Miljöförvaltningen är delaktig i uppföljningen och sammanställningen av Borås Stads 

klimatpåverkan från konsumtion av varor och tjänster. Arbetsgruppen anser dock att den här 

uppföljningen behöver förbättras. Miljöförvaltningen bidrar med expertstöd gällande minskad 

klimatpåverkan från konsumtionen på arbetsmöten, i vissa upphandlingar och på förfrågan från 

förvaltningar och bolag. Arbetsgruppen anser dock att det i nuläget inte finns tillräckliga resurser 

för att kunna fylla det stödbehovet som finns i Staden. Miljöförvaltningen arbetar för att synliggöra 

vilka resurser som behövs inom Staden gällande just hållbar konsumtion.  

•Ansvarar för rådgivning och kommunikation

•Mf ansvarar för kommunens energi- och 
klimatrådgivning 

•MF ansvar för kommunens 
konsumentrådgivning. Föreläsningar, second 

hand. 10-20 tillfällen

•MF ansvarar för kommunens livsmedelstillsyn

•Kretsloppsveckan

•Resurs för cirkulär ekonomi?   

•Delaktig i framtagandet av avfallsplanen

•MF har deltagit i framtagandet av den 
delregionala avfallsplanen 

•MF kommer delta i utvecklingsprojektet 
för Smarta Kartan 2021-2022 

•MF Ansvar för klimatlöftet 
kommunikation till invånare 

•Delaktig i uppföljning

•MF är delaktig i uppföljningen och 
sammanställningen av Borås Stads 
klimatpåverkan från konsumtion av varor 
och tjänster

•Arbetsmöten och expertstöd med 
upphandling 

•MS – synliggör vilka resurser som behövs 
inom staden 

•Tre mål i miljödiplomering

•Minska miljöpåverkan från livsmedel 
och avfall. 

•Digitalisering av arbetsprocesser

•Undersöka klimatpåverkan från 
organisationens tjänstedatorer – och 
mobiler

Miljöförvaltningen Borås Stad 

Boråsarna – de som 
bor och verkar i 

Borås 

Regionen, nationen, 
världen 



Arbetsgruppen anser att Miljöförvaltningen i stor utsträckning arbetar med konsumtionsfrågor 

inom Staden men att det inte finns någon tydlighet eller mål kring hur detta arbete ska bedrivas.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från den konsumtion och 

produktion som sker utanför kommunens verksamhet?  

Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt kommunens 

konsumentrådgivning. Konsumentrådgivningen har ett antal föreläsningar om året som delvis 

handlar om hållbar konsumtion och riktar sig till de som bor och verkar i Borås. Miljöförvaltningen 

ansvarar för kommunens livsmedelstillsyn som skulle kunna arbeta mer kring ämnet hållbar 

konsumtion. Miljöförvaltningen deltar, vanligtvis, i planeringen och genomförandet av 

Kretsloppsveckan för att bland annat uppmärksamma hur man som boråsare kan minska sina 

utsläpp från konsumtion.  

Miljöförvaltningen har varit deltagit i framtagandet av den delregionala avfallsplanen och kommer 

delta i utvecklingsprojektet för Smarta Kartan 2021-2022. Dessutom ansvarar Miljöförvaltningen 

för ett av kommunens klimatlöften kopplat till Västra Götalandsregionens Klimatlöften 2030. 

Enligt det löftet ska Miljöförvaltningen anordna utåtriktade event gällande klimatfrågor som kan 

beröra hållbar konsumtion.  

Arbetsgruppen anser att Miljöförvaltningen har goda resurser inom området. Genom att samordna 

arbetet över avdelningarna skulle fler aktiviteter och projekt för att minska klimatpåverkan från 

boråsarnas konsumtion vara möjligt.  

 

 

 

 

 



4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 

I figur 5 presenteras resultatet från arbetsgruppens kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande 

arbete för att minska utsläppen från energianvändning och energiförsörjning.  

 

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från energianvändningen inom 

den egna verksamheten? 

Miljöförvaltningen har inga mål eller arbetssätt för att minska den egna energianvändningen och 

producerar ingen egen energi.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska Borås Stads utsläpp från energianvändning- 

och försörjning?  

Miljöförvaltningen ansvarar för Borås Stads energi- och klimatstrategi, uppföljningen och 

sammanställningen av Borås Stads energianvändning, energiproduktion samt utsläpp från 

energianvändningen- och produktion. Miljöförvaltningen deltar i Borås Stads interna energi- och 

byggnätverket. I planeringsskedet och  översiktsplanering lyfter Miljöförvaltningen energifrågor.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att minska utsläppen från den energianvändning- och 

försörjning som sker utanför kommunens verksamhet?  

Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning och för kommunens 

energitillsyn. Energitillsynen har bedrivits som tema tillsyn och det är osäkert om den kommer 

fortsätta. Arbetsgruppen anser att det kan vara värt att utvärdera vilken effekt energitillsynen har 

haft för att ta ett beslut om den ska fortgå. Miljöförvaltningen har inga nuvarande 

kommunövergripande projekt kopplat till energianvändning och energiförsörjning.  

•Ansvarar för rådgivning och 
kommunikation

•Mf ansvarar för kommunens energi-
och klimatrådgivning 

•MF ansvarar för kommunens 
energitillsyn(tematillsyn)  

•Inget nuvarande arbete

•Delaktig i nätverk och ansvar för 
uppföljning

•MF ansvarar för uppföljningen och 
sammanställningen av Borås Stads 
energianvändning, energiproduktion 
och utsläpp från energianvändningen

•MF deltar i det interna energi- och 
byggnätverket 

•I planeringsskedet/ översiktsplanering

•Inget nuvarande arbete

Miljöförvaltningen Borås Stad 

Boråsarna – de 
som bor och verkar 

i Borås 

Regionen, 
nationen, världen 



5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  

I figur 6 presenteras resultatet från arbetsgruppens kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande 

arbete för att öka lagring och upptag av koldioxid.  

 

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att öka lagring och upptag av koldioxid inom den egna 

verksamheten? 

Miljöförvaltningen bedriver ingen egen verksamhet som kan öka lagring och upptag av koldioxid 

direkt.  

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att öka Borås Stads lagring och upptag av koldioxid?  

Miljöförvaltningen samordnar ett LONA- projekt för återvätning av våtmarker och möjligheten att 

öka upptag och lagring av koldioxid. Miljöförvaltningen erbjuder expertstöd kring bevarandet av 

naturområden i bygglovsgranskning och planering. Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens 

Naturvårdsfond samt reservat- och biptopskydd. Miljöförvaltningen är delaktiga i revideringen av 

Borås Stad grönområdesplan samt ansvarar för Borås Stads naturvårdprogram och Miljömål. 

Miljöförvaltningen bedriver ett arbete kring Grönytefaktor.   

Hur arbetar Miljöförvaltningen för att öka lagring och upptag av koldioxid utanför 

kommunens verksamhet?  

Miljöförvaltningen deltar i nationella kommunnätverket Klimatkommunerna som under året 2021 

haft ett projekt kring kolsänkor och kommuner arbete med att öka lagring och upptag av koldioxid. 

Dessutom har Miljöförvaltningen deltagit i Energikontor Västs arbetet med en regional 

Gröninfrastruktursplan.  

•Naturvårdsfonden, reservat- och 
biptopskydd

•Delaktighet i Klimatkommunerna

•Energikontor Väst, 
gröninfrakstrukturplan

•Samordnar projekt

•MF samordnar LONA- projektet för 
återvätning av våtmarker

•Expertstöd i bygglovsgranskning och 
planering

•Naturvårdsfonden, reservat- och 
biptopskydd

•Delaktiga i revideringen av 
grönområdesplanen

•MF ansvarar för naturvårdprogram och 
miljömål, Grönytefaktor 

•Inget nuvarande arbete

Miljöförvaltningen Borås Stad 

Boråsarna – de som 
bor och verkar i 

Borås 

Regionen, nationen, 
världen 



Förslag på mål och aktiviteter för utsläppsminskning  
Arbetsgruppen anser att det samtliga fem områden för utsläppsminskning knyter an till 

Miljöförvaltningens nuvarande arbete. De områden som arbetsgruppen anser bör utvecklas och 

prioriteras på kort sikt är:  

• Minskad klimatpåverkan från Miljöförvaltningens egen konsumtion  

• Strukturerar och utveckla Miljöförvaltningens arbete för att stötta och hjälpa Boråsarna att 

minska klimatpåverkan från deras konsumtion. 

• Utveckla miljötillsynen inom området för minskad klimatpåverkan från byggnation 

• Utveckla utåtriktade insatser för att stötta och hjälpa Boråsarna att minska klimatpåverkan 

från energianvändning- och försörjning (energi- och klimatrådgivningen). 

De områden som arbetsgruppen anser bör utvecklas och prioriteras på längre sikt är:  

• Skapa arbetssätt och målsättningar för Miljöförvaltningens strategiska arbete inom Staden. 

Specifikt för områdena Fossilfri Vägtrafik, Resurseffektiv konsumtion och Resurseffektiv 

energianvändning.  

• Skapa arbetssätt och målsättningar för Miljöförvaltningens strategiska samverkansprojekt 

med externa aktörer.  

 

Kartläggning av nuläget inom klimatanpassning 
Miljöförvaltningens kartläggning av historik och nuläge för hur vi arbetar med klimatanpassning 

har utförts av representanter från alla enheter förutom Konsument Borås, som efter intern 

diskussion valde att inte deltaga i arbetet. Vi har med ledning av klimatanpassningssamordnaren 

diskuterat och funderat oss fram till hur vi deltar och bidrar historiskt och i nutid. 

1. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 

Miljöförvaltningen har en betydande del i utvecklingen av den fysiska planeringen i kommunen. 

Från inverkan på styrande dokument, strategisk planering och utformningen av nya bostäder, för 

att bara nämna några exempel. I figur 7 presenteras resultatet från arbetsgruppens kartläggning av 

Miljöförvaltningens nuvarande arbete för klimatanpassning o den fysiska planeringen och befintlig 

bebyggelse. 



 

  



2. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 

Miljöförvaltningen har påverkan på funktioner för att trygg och säker infrastruktur, dels i strategisk 

planering, regionalt samarbete och kanske främst i sin tillsyn där den arbetar för att säkerställa 

funktion och kvalitet i redan befintlig struktur. I figur 8 presenteras resultatet från arbetsgruppens 

kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande arbete för trygg och säker teknisk infrastruktur i ett 

förändrat klimat. 

 

  



3. Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 

Miljöförvaltningen har en viktig roll i krishantering, tex i samband med olyckor där utsläpp av 

miljöfarliga ämnen eller när det föreligger risk för sårbara bestånd av djur och växer. Dock blev det 

tydligt under arbetets gång med handlingsplanen att det föreligger en del osäkerhet och förvirring 

kring ansvarsfördelning i händelse av kris och extraordinära händelser. I figur 9 presenteras 

resultatet från arbetsgruppens kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande arbete för robust och 

säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar. 

 

 

  



4. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 

Miljöförvaltningen har ett väl integrerat arbete av klimatanpassning i flera delar, t.ex. 

Bryggangruppen, bygglov, naturvårdsarbete och TemaTillsyn, dock finns det utrymme för att 

förstärka arbetet. Miljöförvaltningen är även den enskilda förvaltningen som arbetar hårdast och 

mest inriktat mot att just integrera klimatanpassning i övriga delar av kommunkoncernen. I figur 

10 presenteras resultatet från arbetsgruppens kartläggning av Miljöförvaltningens nuvarande arbete 

för integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter. 

 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

[Lisa Nilsson], 033-[35 3011] 
[lisa.n.nilsson@boras.se] 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-12-01 

Dnr 
[2021-3544] 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om klimatkompensationsmedel – Utveckling av 
multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser på 
Viskastrandsgymnasiet  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför 100 
000 kr från klimatkompensationsfonden till att delfinansiera kostnaderna för 
Utveckling av multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser på 
Viskastrandsgymnasiet.  

Sammanfattning  
Viskastrandsgymnasiet ansvarar för program och inriktningar som innehåller 
fordonskörning, med allt ifrån mopeder till tunga lastbilar. För att åstadkomma så lite 
miljö- och klimatpåverkan som möjligt från verksamhetens fordonskörning har 
Viskastrandsgymnasiet som ambition att utveckla en multimodal simulatorverksamhet 
under 2022. Viskastrandsgymnasiet ansöker därför om 540 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden.  
 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför 100 
000 kr från klimatkompensationsfonden till att delfinansiera kostnaderna för 
utveckling av multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser på 
Viskastrandsgymnasiet.  

Ärendebeskrivning  
Viskastrandsgymnasiet ansvarar för program och inriktningar som innehåller 
fordonskörning, med allt ifrån mopeder till tunga lastbilar. För att åstadkomma så lite 
miljö- och klimatpåverkan som möjligt från verksamhetens fordonskörning har 
Viskastrandsgymnasiet som ambition att utveckla en multimodal simulatorverksamhet 
under 2022. Verksamheten finns idag till viss del inom gymnasiet men behöver 
utvecklas och uppdateras. 

Uppbyggnaden av simulatormoduler möjliggör utbildning i band- och hjulgående 
grävmaskiner, hjullastare, dumper, truck, moped, lastbil och bil utan fossila drivmedel. 
En simulator har en låg driftskostnad i form av strömförbrukning och miljö- och 
klimatpåverkan från en simulator är ungefär 3 % av en "riktig" maskin. Dessutom 
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skulle simulatorerna minska kostnaderna för enbart diselanvändningen med 399 420 
kr per år.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Utöver simulatorernas miljö- och klimatnytta är de IT baserade vilket ger en 
kontinuerlig utveckling. Det möjliggör lärarlös undervisning då det pedagogiska 
upplägget med övningar och loggning av eleven och den anställdes arbete. Det gör 
utbildningen mer kostnadseffektiv och ger elever/anställda möjlighet till 
mängdträning för varje elev/anställds individuella behov. Därtill minskar drift- och 
underhållskostnader och simulatorerna minimerar olycksrisker.  

Uppbyggnad av simulatorhallar möjliggör utbildning/användning för alla 
verksamheter inom Borås stad, som genomför yrkesutbildningar, fortbildning-, 
kompetensutveckling och Ecodriving samt sparsam körning. Detta gäller alla 
motordrivna fordon och maskiner inom befintliga verksamheter i Borås Stad. 
Kostande för uppbyggnad av simulatormoduler baseras på en offert från Tenstar 
simulation AB och gäller 2 st simulatorer, hårdvara med en kostnad av 270 000kr/st. 
Totalt belopp i ansökan, 540 000 kr. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Samtliga ansökningar till Klimatkompensationsfonden bedöms utifrån hur väl 
åtgärden bidrar till utsläppsminskning samt fyra ytterligare bedömningskriterier, 
spridningspotential, innovation, styrning och övriga miljö- och hållbarhetseffekter. 

Utsläpp från transporter och användningen av fossila drivmedel utgör en stor del av 
Borås klimatpåverkan. Innovativa och nytänkande projekt som syftar till att minska 
klimatpåverkan från transporter är avgörande för att Borås ska minska sina utsläpp i 
enlighet med den lokala koldioxidbudgeten och kunna realisera målsättningarna i 
Energi- och klimatstrategin.  

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför 100 
000 kr från klimatkompensationsfonden till att delfinansiera kostnaderna för 
Utveckling av multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser på 
Viskastrandsgymnasiet.  
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Bilagor  
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Beslutet expedieras till 
Michael Malmström 
michael.malmstrom@boras.se 
 

 
 

Viskastrandsgymnasiet 
076-888 77 37 

mailto:michael.malmstrom@boras.se


Ansökan om klimatkompensationsmedel  

Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Kontaktperson och kontaktuppgifter:  

Michael Malmström 

Viskastrandsgymnasiet 

Tfn: 076-888 77 37 

Ge en kort beskrivning av projektet med tidsram 

Utveckling av multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser. Miljöbesparande utrustning för 
Program och inriktningar som innehåller fordonskörning, från mopeder till tunga lastbilar. 
Verksamheten finns idag till viss del inom gymnasiet. Utveckling av verksamheten inom 
gymnasiesärskolan. 

Tidsram: Verksamheten skall vara fullt utbyggd under våren 2022. 

 

 

 

 

 Medel som söks 

Uppbyggnad av simulatormoduler med möjlighet att utbilda i band- och hjulgående grävmaskin, 
hjullastare, dumper, truck, moped, lastbil och bil. Beloppet nedan grundas på en offert från Tenstar 
simulation AB och gäller 2 st simulatorer, hårdvara med en kostnad av 270 000kr/st. 

Totalt belopp i ansökan, 540 000 kr. (Ansökan gäller hela beloppet) 

 Klimatnytta 

Minimal drift och underhållskostnad: 

En simulator har en låg driftskostnad i form av strömförbrukning. Ex en "riktig" grävmaskin kostar 50-
250 kr/tim i diesel plus underhåll beroende på storlek. T.ex. drar en 28 tons Hitachi ca 17 liter i 
timmen gånger ca 14 kr/liter ger ca 238 kr/h. 

Minimal miljö och klimat påverkan: 

 Påverkan på miljö och klimat från en simulator är ungefär 3 % av en "riktig" maskin. 

BA-Anläggningsfordon sammanställning av simulatorkörningen. 

Åk 1: 75 elever x 10 dagar á 3 tim = 2250 tim. 

Åk 2: 24 elever x 12 dagar á 6 tim = 1728 tim. 

Åk 3: 24 elever x 12 dagar á 6 tim = 1728 tim. 

Sammanlagt 5706 tim. 

Tar man 5706 tim x 5 L x 14 kr blir det 399 420 kr. Då är det endast dieselkostnaden. 



Spridningspotential 

Uppbyggnad av simulatorhallar möjliggör utbildning/användning för alla verksamheter inom Borås 
stad, som genomför yrkesutbildningar, fortbildning-, kompetensutveckling och Ecodriving samt 
sparsam körning.  

Detta gäller alla motordrivna fordon och maskiner inom befintliga verksamheter i Borås Stad. 

 

Innovation 

Simulatorerna är IT baserade vilket ger en kontinuerlig utveckling. 

Det möjliggör lärarlös undervisning då det pedagogiska upplägget med övningar och loggning av 
eleven och den anställdes arbete.  

Detta gör utbildningen mer kostnadseffektiv och ger elever/anställda möjlighet till mängdträning för 
varje elev/anställds individuella behov. 

Styrning 

Styrdokument: 

Miljö och samhällsbyggnad, Energi- och klimatstrategi. 

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter projektet kan bidra med 

Minimal miljö och klimatpåverkan. 

Minimal drift och underhållskostnad. 

Ingen olycksrisk - möjliggör svåra moment i övningar. 

Lärarlös utbildning möjliggör mängdträning. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Lupp 2017 slutrapportering 
och översända denna till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp står för 
lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som Borås Stad 
använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. Syftet med Lupp är 
bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna till inflytande för unga, 
samt att ta tillvara på synpunkter. 
 
Undersökningen visar bland annat att majoriteten av ungdomar i Borås är nöjda med 
sin skolgång och fritid samt uppger att de är vid god hälsa. Vad gäller inflytande anger 
43 % i årskurs 8 respektive 52 % i årskurs 2 att de vill vara med och påverka i frågor 
som rör Borås men synen på möjligheten att föra fram dem till dem som bestämmer 
är lägre 20 % i årskurs 8 respektive 25 % i årskurs 2. Genomgående i rapporten är att 
det finns skillnader när analys görs utifrån könsidentitet, funktionsnedsättning, 
bostadsområde, skola, sexuell läggning, och/eller ekonomiska förutsättningar. 
 
Miljöförvaltningen har inte tagit fram någon konkret handlingsplan utan har som ett 
av grunduppdragen att kontinuerligt förbättra livsmiljön inte bara för barn och unga, 
utan för alla. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat som mål att 
skydda barn och unga samt öka ungdomars upplevelse av trygghet. 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp står för 
lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som Borås Stad 
använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. Syftet med Lupp är 
bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna till inflytande för unga, 
samt att ta tillvara på synpunkter. 
 
Nämndernas redovisning av planerade åtgärder samt Lupp-resultatet som helhet 
kommer att användas som underlag vid revidering utav det ungdomspolitiska 
programmet samt handlingsplan. 
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Lupp består utav en enkät som innehåller ungefär 80 frågor där unga får ge sin syn på 
sitt familjeförhållanden, fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid. Enkäten tillhandahålls och genomförs i samarbete med Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ett flertal kommuner använder Lupp 
som uppföljningsverktyg. I Borås Stad har Luppenkäten tidigare genomförts 2008, 
2012 och 2014, vilket möjliggör för jämförelse av resultat över tid. Dock genomgick 
enkäten en ombearbetning 2015 där svarsalternativen förändrats vilket gör att vissa 
trender inte kan redovisas. 
 
Undersökningen görs i årskurs 8 och på gymnasiets årskurs 2 i samtliga kommunala 
och fristående skolor. Totalt har 903 av 1295 elever i årskurs 8 svarat på 
undersökningen, svarsfrekvensen är således 69 %. På gymnasieskolan har 955 av 1532 
elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 62 %. 
Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög i för att underlaget ska bedömas som 
representativt. I den här typen av skolundersökningar beror bortfallet på att hela 
klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever varit sjuka. 
 
I år har pilottester gjorts i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. MUCF har gjort 
vissa anpassningar i verktyget för att fler ska kunna medverka i enkäten. Pedagogerna 
har, utifrån elevernas behov genomfört enkäten på lite olika sätt; vissa har använt 
enkäten som ett intervjuunderlag i ett samtal och vissa har haft gruppdiskussion och 
frågestund först för att sedan svara på frågorna direkt i enkäten, med eller utan stöd 
utav pedagog. Eleverna upplevde att det var roligt att få svara på frågor som de 
vanligtvis inte får och tyckte om att få prata lite. Det är viktigt att fortsätta arbeta för 
att inkludera fler i våra undersökningar och eventuellt utveckla ett eget verktyg, som 
ett komplement till Luppen. 
 
SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
Resultatet av Luppen har sammanställts i enlighet med strukturen i det 
Ungdomspolitiska programmet. 
 
Fritid och kulturliv 
Utifrån Lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna i Borås är nöjda med 
sin fritid dock finns skillnader i hur unga upplever sin fritid, vad de gör och var de 
umgås med vänner beroende på bakgrund. Det finns skillnader i hur unga upplever 
sin fritid i Borås utifrån kön; killar är tydligt nöjdare med fritidsutbudet än vad tjejer 
är och denna könsskillnad syntes inte under lupp-2014. Unga med en 
funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med sämre hälsa, unga som oroar sig 
för familjens ekonomi eller som har en förälder utanför arbetsmarknaden är också 
mindre nöjda med fritidssituationen än övriga ungdomar. Det framgår vissa skillnader 
kring om en saknar fritidsaktiviteter där en bor, framförallt är det unga som bor i 
Viskafors, Fristad eller i ytterområden saknar fritidsaktiviteter i högst grad. 
 
Hälsa och trygghet 
Majoriteten av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av elever i årskurs 8 och 65 % av 
elever i gymnasiets årskurs 2 svarar att de mår mycket eller ganska bra. Utöver denna 
åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. Tjejer mår sämre än vad killar gör 
och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som stress, nedstämdhet och 
huvudvärk. Det framgår också att funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ekonomiska förutsättningar samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en 
funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga som inte identifierar sig som 
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heterosexuella och unga som är oroliga för familjens ekonomi eller missnöjda med sin 
ekonomi har sämre hälsa än övriga. 
 
Vad gäller trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås känner sig 
trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Dock är andelen unga 
som känner sig trygga på stan och i kollektivtrafiken något lägre – speciellt bland 
tjejer. Det finns en del skillnader per bostadsområde; unga som bor i Hässleholmen, 
Hulta och Norrby känner sig mindre trygga i sitt bostadsområde än unga som bor i 
övriga delar av kommunen. 
 
Bland killar som bor i Hässleholmen, Ekås och Viskafors svarar nästan 30 % att de 
utsatts för hot det senaste halvåret. Bland killar som bor i Norrby är andelen som 
blivit hotade 0 % och 7 % i Hulta. I avsnittet om trygghet ser vi också att 30 % av 
tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt svarar att de utsatts för mobbning eller 
kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig könsskillnad. Utöver kön 
ser vi också att unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och unga med 
en sämre ekonomi är utsatta för mobbning och kränkningar i högre grad än övriga 
ungdomar. 
 
Inflytande och delaktighet 
43 % av elever i årskurs 8 och 52 % av gymnasieungdomarna vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, där tjejer i högre grad 
är intresserade av att vara med och påverka. Det är en liknande andel som svarar att 
de vill påverka som i Lupp-resultatet år 2014. Avseende synen på möjligheterna att 
föra fram åsikter till de som bestämmer svarar 20 % av elever i årskurs 8 och 25 % av 
gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska stor eller mycket stor möjlighet 
till detta. Andelen som ser sig har möjligheter har ökat vid en jämförelse till tidigare 
års Lupp-resultat, vilket är positivt. Det finns vissa skillnader per bostadsområde; 
unga som bor i Dalsjöfors och i Centrum vill påverka i högre grad än unga som bor i 
övriga bostadsområden i Borås. Det framgår också att unga som bor i Hässleholmen 
och Hulta ser mest positivt på sina möjligheter att framföra sina åsikter till de som 
bestämmer i kommunen vid en analys av frågan per bostadsområde. 
 
Utbildning och arbete 
En väldigt hög andel av ungdomarna i Borås är nöjda med skolan totalt sett, med 
undervisningen, med lärarna och med möjligheten att få extra hjälp och stöd vid 
behov. Vi ser dock även att unga i årskurs 8 svarar att de är mindre nöjda med 
skolmiljön. Vad som också framgår vad gäller problem som förekommer på skolorna 
(mobbning, våld, rasism) är att det framför allt förekommer på i årskurs 8. I avsnittet 
om skola ser vi också att det finns en stor differens mellan önskat och upplevt 
inflytande i skolan. Unga vill påverka om olika saker i skolan i klart högre grad än de 
upplever att de får. Över tid syns inte några större förändringar vad gäller andelen 
som upplever att de får påverka om saker i skolan. Det som framgår i årets resultat är 
dock att det finns relativt stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt 
inflytande om olika aspekter i skolan. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen har inte tagit fram någon konkret handlingsplan utan har som ett 
av grunduppdragen att kontinuerligt förbättra livsmiljön inte bara för barn och unga, 
utan för alla. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat som mål att 
skydda barn och unga samt öka ungdomars upplevelse av trygghet. Att öka 
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ungdomars upplevelse av trygghet är ett område som lyfts fram med bland annat 
följande insatser: 
- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att motverka för 
hög berusning. 
- Översyn av möjligheten att i utbildningen Ansvarsfull alkoholservering även ha 
inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella trakasserier på 
serveringsställen. 
- Tillsyn av rökfria miljöer. 
- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter. 
 
Pandemin covid-19 har påverkat arbetet under perioden, men Miljö- och 
konsumentnämnden fortsätter arbetet inom dessa områden inom ramen för 
verksamhetens uppdrag. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
- Detta arbete tar upp barn och ungas familjeförhållanden, fritid, skola, politik och 
samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Syftet med arbetet är att lyfta ungas 
röster om sin vardag i Borås och är utformad för att knyta ihop ungas mänskliga 
rättigheter genom barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås 
Stad. Man har barnkonventionens grundläggande principer för ögonen, vilka är: 
• Artikel 2: Alla barns lika värde. Ingen får diskrimineras 
• Artikel 3: Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör dem. 
• Artikel 6: Barns rätt till liv och utveckling. 
• Artikel 12: Barns rätt till delaktighet och inflytande. 
• Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt 
liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.  
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Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner 

Det är dags för avslutandet av handlingsplaner kopplat till Lupp 2017, med 

giltighetstid 2019-2021. Under hösten 2020 genomfördes Lupp återigen och 

materialet finns nu tillgängligt som del av underlaget vid er återrapportering. 

Även att vissa aktiviteter kan sträcka sig till och med 2021 så är det ändå dags 

att utvärdera och avsluta handlingsplanerna. Framöver hanteras data och 

material från LUPP i Välfärdsbokslutet som, sedan tidigare beslutats, ska 

användas som underlag vid budget och andra prioriteringar. Därav kommer 

inga nya handlingsplaner att upprättas. 

 

 

 

 

 
 

Som underlag för utvärdering finns ”hela-staden”-analysen: ”Ung i Borås”, se 

bilaga. Vid behov av djupare analys av materialet finns tillfälle att boka in en 

workshop under oktober månad. Då fördjupar vi oss på det som just er 

förvaltning valt att fokusera på i er handlingsplan. Totalt finns 24 tillfällen á 2h 

att välja mellan, detta för att samtliga nämnder och bolag ska få minst 1 tillfälle 

för ytterligare analys. Enkätfrågorna bifogas i ärendet så ni kan förbereda er och 

välja ut parametrar som är viktiga för just er. På så vis nyttjar vi tiden på bästa 

sätt. Ni anger en kontaktperson i anmälan men självklart kan fler personer från 

förvaltningen delta vid workshop-tillfället. Sista anmälningsdag är 30 september 

och länk till anmälan finns här: 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9e22489569f9.  

Er avslutande rapportering behandlas av nämnden senast 31 december och 

skickas därefter till Kommunstyrelsen. 

Stadsledningskansliet 

Malin Yderhag 
Handläggare 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9e22489569f9
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BAKGRUND OCH SYFTE

Ung i Borås är rapporten som sammanställer resultatet av en enkät som kallas Lupp. Det är en enkät 
som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) där exempelvis en 
kommun eller region ansöker om att få delta. I Borås Stad genomförs den vart tredje år enligt tidigare 
beslut från Kommunstyrelsen. Den genomförs i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 
och rapporten som följer fokuserar på enkäten som genomfördes under hösten 2020.

Som en del i Borås Stads inkluderingsarbete genomfördes också en anpassad Lupp för elever i sär-
skolan, A-Lupp. Den togs fram i samråd med skolorna och underlaget har arbetats fram tillsam-
mans med pedagogerna. Enkäten har samma områden, men färre antal frågor och svarsalternativ. 
A-Luppen genomfördes under samma period som Luppen, men i årskurs 7–9 i grundskolan och för 
hela gymnasiet.

Deltagande skolor i Lupp (1865 svar) 

Viskaforsskolan Kunskapsskolan

Fristadskolan Malmen Montessori

Engelbrektskolan Almåsgymnasiet

Särlaskolan Bäckängsgymnasiet

Dalsjöskolan Sven Eriksongymnasiet

Bodaskolan Viskastrandsgymnasiet

Sandgärdskolan Drottning Blankas gymnasieskola

Daltorpskolan Realgymnasiet

Erikslundskolan

Deltagande skolor i A-Lupp (53 svar)

Erikslundskolan (åk 7–9) Almåsgymnasiet

Bodaskolan (åk 7–9) Bergslenagymnasiet

Viskastrandsgymnasiet

Syfte
Rapportens syfte är att lyfta ungas röster om sin vardag i Borås eftersom bra beslut om unga bygger 
på kunskap om hur unga har det. Den är utformad för att knyta ihop ungas mänskliga rättigheter 
genom barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås Stad. För bästa läsupplevelse 
läses rapporten med barnkonventionens grundläggande principer för ögonen. Här är även artikel 23 
i fokus med tanke på det inkluderingsarbete som nämnts ovan.  

De grundläggande principerna i barnkonventionen är:

• Artikel 2: Alla barns lika värde. Ingen får diskrimineras

• Artikel 3: Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör dem.

• Artikel 6: Barns rätt till liv och utveckling. 

• Artikel 12: Barns rätt till delaktighet och inflytande.

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp 
att aktivt delta i samhället.
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Att barn och unga känner till sina rättigheter är en förutsättning för att de ska kunna hävda dem och 
delta i samhället. Diagrammet nedan visar hur kännedomen ser ut bland unga i Borås. Observera att 
svaren gäller alla årskurser.

Det är en förutsättning att vuxna känner till barns rättigheter för att kunna bedöma vad som är barns 
bästa. Diagrammet nedan visar vad unga tror om vuxnas kunskap om barns rättigheter.
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Svarsfrekvens
I årskurs 8 har 952 av totalt 1360 elever svarat vilket ger en svarsfrekvens på 70 %. I årskurs 2 har 
966 svarat av totalt 1573 ungdomar, vilket ger en svarsfrekvens på 61,4 %. Totalt antal svar i A-Lupp 
är 53 och gymnasieeleverna står för den största andelen av dem med 46 svar och årskurs 7-9 med sju.

Årets som gått har för eleverna präglats av distansundervisning och sjukfrånvaro och det har påverkat 
svarsfrekvensen. I årskurs 2 är svarsfrekvensen mer jämn över skolorna medan i årskurs 8 skiljer det 
sig åt mellan skolor. Den skola som har högst frekvens har 94 % och den som har lägst 31 %. Trots 
detta anses svarsfrekvensen som tillräckligt hög för att underlaget ska bedömas som representativt 
på en hela-staden nivå.

Bortfall 
För vissa frågor finns det ett internt bortfall, det vill säga att ungdomar har själva valt att inte svara 
på vissa frågor. Det kan bero på olika saker, till exempel att frågan inte känns relevant eller att den 
upplevts för privat. Det är relativt vanligt i enkäter som denna. 

Avgränsningar
Rapporten fokuserar på hur det ser ut generellt över staden. Det innebär att det inte redovisas några 
resultat per skola eller område, inte heller redovisas trender över tid. För den här typen av analys hän-
visas läsaren till Borås Stads välfärdsbokslut. Frågor kring rapporten eller önskemål om andra analyser 
kring resultatet hänvisas till Malin Yderhag, ungdomsstrateg, Stadsledningskansliet.



5 

FRITID OCH KULTURLIV

Artikel 31: Barn har rätt till fritid, lek och vila. De har 
rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter.

Sverige ska sträva efter att alla barn i landet får 
samma möjligheter att delta i kultur- och fri-

tidsaktiviteter. Kommunen ska se till att det finns 
lekplatser, idrottshallar och andra platser där barn och 
unga kan vistas. Sådana platser ska vara anpassade för 
dem som till exempel har en funktionsnedsättning

   Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att 
staden ska ge unga möjligheter till en jämställd och 
tillgänglig fritid. Den ska uppmuntra till mångfald, 
kreativitet, engagemang och möjligheten för unga att 
utveckla sina egna idéer, genom att utgå från ungas 
faktiska behov.

Vad säger unga?

Lupp
På det stora hela är många, nio av tio nöjda med sin fritid. Ändå anger varannan ung att det finns 
saker att göra men inget som intresserar och mer än var femte ung tycker det saknas aktiviteter där 
en bor. Vilka aktiviteter som saknas skiljer sig åt lite mellan åldrarna:

I årskurs 8 säger flertalet att det inte finns något att göra och inga platser att bara hänga med sina 
kompisar. 

”Borås har inget att göra när man blir lite äldre typ ungdom. Det känns som att man gjort allt möjligt och 
nu är det inget att göra. Bara hänga i stan eller köra sport med kompisar i skolgård.”

I årskurs 2 saknas fler aktiviteter (ofta mer anpassat till unga vuxna), någonstans att hänga och att 
man gärna vill se utveckling av staden med t ex affärer och att utveckla ett mer levande område där 
man bor.

”Ställen att vara på, blir lätt att många hänger i trapphus för det finns ingenstans att hänga på t ex, 
kvällar och helger vid dåligt väder. Det finns många ställen att vistas ute på vid fint väder men inga att 
vistas på vid dåligt.”

”Vi behöver någonstans att vara, fritidsgårdar är nice men det känns som om det är för mindre barn, vi 
är ju snart myndiga och det håller inte att sitta på cafe och slösa pengar länge till.”

Oavsett ålder anger många att de tränar, spelar online/tv- eller dataspel och är ute i naturen flera 
gånger i veckan. Många säger också att man är mycket med familj/vänner och kollar på film/serier. 
Det de flesta aldrig gör är att gå på teater, musikal, konserter och utställningar eller museum/bibli-
otek. Även att detta kan förklaras med att året som gått präglats av Corona så är det även detta som 
de flesta anger att man aldrig gör vid mätningar från tidigare år. 
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A-Lupp 
I A-Lupp säger nio av tio även här att de är nöjda med sin fritid. Det dem flesta gör är någon slags 
träning eller aktivitet som är idrottsrelaterad, umgås med vänner/familj och spelar spel eller online- 
och dataspel. 

På frågan om var man brukar vara med sina kompisar svarade ungefär hälften att man är på en 
 förening /stan/fritidsgård. Men lika många svara att man inte har några kompisar eller att man inte 
träffar kompisar på fritiden.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Killar verkar vara mer nöjda med sin fritid och verkar spendera mer tid i förenings/idrotts-
verksamhet och vistas mer utomhus. Tjejer och annat kön tenderar att svara mer negativt 
kring nöjdhet och tjejer svarar oftare att de är hemma hos någon eller på stan/centrum.

• Gruppen som angett en funktionsnedsättning svarar oftare att det finns saker att göra men 
det är svårt att ta sig dit.

• De som angett att de är födda utanför Sverige är ofta mer nöjda med sin fritid och går oftare 
på olika aktiviteter som samhället erbjuder, ett exempel är besök på bibliotek som sticker ut. 

• Om du är av annan sexuell läggning än heterosexuell så är var fjärde inte är nöjd med sin 
fritid. Man anser också, i högre utsträckning, att det inte finns saker att göra.

• Om du är orolig för familjens ekonomi finns det fler hinder för din möjlighet till fritidsakti-
viteter. Så som att familjen säger nej, att man inte kan ta sig dit och att det kostar för mycket. 
Här ses en tendens att gruppen befinner sig oftare i offentliga rum och medlemskapet i 
föreningar tenderar att vara lägre.
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SKOLA

Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. De ska få gå i grundskolan och den ska vara gratis.

Artikel 29: I skolan ska barn få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt 
samhälle. De ska lära sig att respektera de mänskliga rättigheterna, sina 
föräldrar, sin egen och andras kultur samt naturen.

I Sverige har vi skolplikt. Det betyder att alla barn mellan 
6 och 16 år måste gå i skolan. Det står i skollagen. Därför 

har skolan ett särskilt ansvar att se till att alla mår bra och att 
ingen utsätts för mobbning.

      Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att staden ska ge 
unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former för att 
skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden.

Vad säger unga?

Lupp
I årskurs 8 svarar ungefär tre av fyra att de trivs med stämningen på skolan. Ändå uppger mellan var 
fjärde och var tionde elev att det förekommer våld, mobbing, rasism och sexuella trakasserier i någon 
utsträckning på skolan. Ungefär hälften säger att skolan agerar oavsett om det sker mobbing mellan 
elever eller om en kränkning sker mellan elev och lärare. Runt sex av tio säger att killar och tjejer 
behandlas lika av lärare och att det finns respekt mellan elever och lärare. Åtta av tio elever tycker att 
undervisningen, biblioteken, extra stöd och lärarna är bra, elevhälsan landar något lägre men maten 
får lägsta betyg där två av fem tycker den är bra.

Vidare svarar hälften att de vet vad de ska ha inflytande över i skolan, att skolan lyssnar på elevråd 
och att man uppmuntras till att delta i elevråd. Det man vill påverka mest i skolan är arbetssätt, 
schema och maten. Diagrammet på nästa sida visar just skillnaden på hur många som vill påverka 
och upplevelsen av att man får påverka. 

Barns  
rätt till  

utbildning
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För årskurs 2 har det varit en annorlunda höst vad gäller skolan och undervisningen men många 
är nöjda med skolan. Detsamma gäller upplevelsen av stämningen på skolan, respekt mellan elever 
och lärare samt att killar och tjejer behandlas lika. Ändå är det många som anger att de inte vet om 
påståendena stämmer eller ej. Olika aspekter av skolan får höga betyg såsom vad man tycker om 
skolmiljö, bibliotek, undervisning, extra stöd, elevhälsa och lärare. Avvikande är dock skolmaten där 
mindre än hälften tycker den är bra. 

Generellt finns det skillnader mellan viljan och möjligheten att få påverka olika delar av sin skolgång, 
nedan diagram visar just den upplevda skillnaden. Det som eleverna vill vara med och bestämma 
kring mest är arbetssätt, läxor, prov och schemat. 
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A-Lupp
En stor andel säger att de trivs i skolan där färre än var tionde anger att de inte gör det. Var femte elev 
säger att det förekommer mobbing i skolan och nästan var fjärde säger att lärarna inte alltid säger 
ifrån. Var femte säger att skolan inte alltid lyssnar på elevrådet. Annars är det en mycket stor andel 
som är nöjda med lokalerna, skolmaten och lektionerna. Det är ingen som inte får hjälp av lärarna 
om en behöver det.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer vill vara med och påverka i större utsträckning än killarna men det är killarna som 
upplever att de får vara med och påverka. 

• Om du har en funktionsnedsättning så är du generellt sätt mindre nöjd med skolan, fram-
förallt om man tittar på stämningen och förekomst av våld och mobbing. Detta gäller i alla 
åldrar och även i A-Lupp. 

• Om du är utlandsfödd så anger man att det förekommer rasism i större utsträckning än om 
du är född i Sverige. Om du är född i Sverige svarar en stor andel att dem inte vet.

• Om du har en annan sexuell läggning än hetero så tenderar du att vara mindre nöjd med 
skolan och elevhälsan. Nästan var femte säger att det förekommer sexuella trakasserier kontra 
under 10 % av de som angett heterosexuell läggning.
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Artikel 12: Barns rätt till inflytande och delaktighet.

Barn och unga har rätt till inflytande över sina liv.  
Inte bara i familjen eller i skolan, utan också i till 

exempel bostadsom rådet. Man kan ha inflytande inom 
kommunen på flera sätt, till exempel att få vara med och 
påverka en verksamhet – en fritidsgård eller skola

  Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att staden 
ska ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och 
vara delaktiga, för det krävs en god kunskap om barns och 
ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva.

Vad säger unga?

Lupp
Strax över var fjärde ung i årskurs 8 har ett intresse för politik, var tredje för samhällsfrågor och sex 
av tio har ett intresse för vad som händer i andra länder. I årskurs 2 är intresse för vad som händer 
andra länder lika stort men intresset för samhällsfrågor ökar till hälften och för politik till fyra av tio. 
I genomsnitt säger varannan ungdom att de har stort förtroende för politiker och vad gäller vuxna i 
allmänhet så ökar det något till sju av tio. Även om de allra flesta säger att de kan lita på människor 
i ens närhet så svarar ändå var fjärde att de inte kan det.

Aktiva handlingar, så som att gilla och dela inlägg på nätet, anger över en tredjedel att de gjort de 
dem senaste sex månaderna, något fler i årskurs 2. Vad gäller synen på sina möjligheter svarar ungefär 
hälften att de inte vet vilka möjligheter de har, oavsett ålder, och en tredjedel säger att de är små. Fyra 
av tio vill påverka det som händer i kommunen och det de flesta vill påverka är skola, samhälls- och 
stadsutveckling och olika aspekter kopplat till sin fritid. Nedan följer några citat om vad man vill 
påverka.

Citat åk 8:

”Att lärare ska ge mer möjligheter till tjejer under simningsprov om dem har mens. Få en chans till en 
annan dag.”

” Hur man ska behandla människor lika oavsett bakgrund, kön eller läggning.”

Citat åk 2:

”Svårt att veta när man inte vet vad som ens går att påverka, så pass mycket vet inte en gymnasieelev om 
kommunen. Men mest skolan.”

”Inflytande där jag bor och att påverka andra människors syn på där vi bor.”
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A-Lupp
Ungefär hälften som svarade har något slags intresse för politik. En fjärdedel upplever att de inte har 
någon möjlighet att utrycka sina åsikter till de som bestämmer och hälften vet inte vilka möjligheter 
de har. Samtidigt vill över hälften påverka i kommunen och framförallt nämns områden som fri-
tidsaktiviteter, vägar, miljö och skola.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Killarna upplever större möjligheter att påverka medan tjejerna vill påverka i större  
utsträckning. 

• Om du har en funktionsnedsättning så är risken större att du har lägre förtroende både  
för politiker och vuxna i allmänhet. 

• Utlandsfödda upplever att de har större möjligheter att påverka men har samtidigt lågt 
förtroende för politiken och vuxna i allmänhet. Särskilt sticker det ut vad gäller tilliten till 
människor i dess närhet som är avsevärt lägre.

• Om du angett annan sexuell läggning än heterosexuell så är intresset för politik och samhälle 
något högre. Här finns också en högre benägenhet att ta kontakt med politiken/tjänste-
person, delta i demonstration, diskuterar på nätet, gillat/delat inlägg. Samtidigt har även 
den här gruppen något lägre förtroende för politiker, vuxna i allmänhet och människor i sin 
närhet.
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TRYGGHET

Artikel 19: Barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, misshandel, 
övergrepp eller annat utnyttjande.

Ingen får göra dig illa. Det är du som bestämmer över 
din kropp, dina känslor och dina tankar. Om du blir illa 

behandlad ska du kunna få stöd och hjälp. Mobbing är ett 
stort och allvarligt vardagsproblem för många. Mobbing kan vara 
allt från kommentarer om vilka kläder man har på sig, till knuffar 
och slag eller kränkningar på nätet.

    Barnombudsmannen.se

I Borås Stads ungdomspolitiska program står det att staden ska 
arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel 
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna 
må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga.

Vad säger unga?

Lupp
Var femte ung har svarat att de har blivit hotade de senaste sex månaderna och var tionde har blivit 
bestulen. Var tjugonde svarade att de blivit misshandlade och/eller blivit utsatta för sexuellt våld eller 
utnyttjande. Tryggheten är som störst hemma, i bostadsområdet och till/från skolan. Minst trygg är 
man på buss eller tåg, stan eller centrum och på nätet. 

Var femte ung som svarade på enkäten säger att den blivit mobbad, trakasserad eller utfryst de senaste 
sex mån. För årskurs 8 förekom det mest på nätet eller stan/centrum och för årskurs 2 i skolan eller 
på nätet.

Ungefär en tredjedel har känt att de blivit behandlade på ett sätt som gjort att de mått dåligt och detta, 
i största utsträckning av andra ungdomar, men också av personal på skolan eller annan oidentifierad 
person. Flertalet av kränkningarna kan härledas till olika diskrimineringsgrunder, men de allra flesta 
uppgav att de inte visste varför eller att det handlade om deras utseende. De allra flesta vet vart de kan 
vända sig om man blir behandlad illa eller mår dåligt, men inte alla – mer än var tionde vet det inte.

Citat åk 8:

”De kallar mig gay när jag inte är det, de säger att jag har sex med en lärare som jag inte har heller.”

Citat åk 2:

”Politiska åsikter” 

”Ibland tar dem inte mina tankar och argumentationer på allvar” 

”Tror kön och för att jag pratar för mycket”

Barns  
rätt till  

trygghet
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A-Lupp
Fyra av fem säger att de känner sig trygga hemma och ungefär två tredjedelar känner sig trygga utanför 
hemmet. Mer än var tionde säger att de blivit mobbade de senaste sex månaderna och nästan var femte 
anger att de blivit slagna eller sparkade så de fått ont på kroppen. Nio av tio har någon att prata med 
om de inte mår bra och då pratar de främst med en förälder, personlig assistent/lärare eller kompis. 
De allra flesta litar på människor i dess närhet.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer känner sig mer otrygga i offentliga miljöer och anger högre förekomst av mobbing eller 
orättvis behandling. Fler killar utsatt för misshandel och tjejer för sexuellt våld. Killar säger 
i större utsträckning att de blir orättvist behandlade av personal i skolan. Killar vet i lägre 
utsträckning var de kan vända sig om de mår dåligt. 

• Känslan av otrygghet ökar om du har en funktionsnedsättning på samtliga aspekter av trygg-
hetsfrågorna. Av vem som du blivit behandlad dåligt av så anges lika andelar andra unga som 
personal inom skolan. I A-Lupp är det fler som inte pratar med någon om de mår dåligt om 
de angett en funktionsnedsättning.

• Utlandsfödda anger en större otrygghet i olika offentliga miljöer. Man anger också att man 
blivit orättvist behandlad på grund av etnicitet, här svarar de som är födda i Sverige ”vet 
inte”. Det är också en större andel utlandsfödda som inte vet vart man kan vända sig för stöd. 

• Om du har annan sexuell läggning än heterosexuell så finns en ökad risk för utsatta situatio-
ner och särskilt kring sexuellt våld. Det finns en större otrygghet i olika offentliga miljöer och 
anledningarna till utsatthet kan bero på kön, utseende, och sexuell läggning.
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HÄLSA

Artikel 27: Barn har rätt att leva på ett sätt som ger möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, 
moraliskt och socialt.

Du har rätt att leva på ett sätt som ger dig möjlighet att 
utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. 

Föräldrar har ansvar för att deras barn mår bra och om för-
äldrarna inte klarar det ansvaret ska föräldrarna få hjälp  
av landet.

    Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att staden ska 
tidigt upptäcka vilket behov av stöd som finns och erbjuda tidiga 
insatser i olika former, med hjälp av kunskap om hur livsstil och 
vanor påverkar hälsan. 

Vad säger unga?

Lupp 
De allra flesta skattar sin hälsa som god, ungefär nio av tio säger bra eller bättre. Ändå är det en relativt 
hög andel som anger flera psykosomatiska besvär. För åttorna är det fyra av tio som känner sig stres-
sade minst flera gånger i veckan, var tredje har svårt att somna och var fjärde känner sig deppig eller 
nedstämd. För tvåorna är det samma besvär som toppar men det förekommer i högre utsträckning.

I årskurs 8 tränar tre av fyra tills de blir andfådda flera gånger i veckan och i årskurs 2 sjunker den 
siffran till sex av tio. Dessutom anger också var femte i årskurs 2 att de sällan eller aldrig rör på sig.

Vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobak så är det mycket få i årskurs 8 som anger att de 
använder något av detta i någon utsträckning, mindre än 5 %. På gymnasiet är det något fler som 
någon gång testat olika preparat men fortfarande en relativt låg andel som regelbundet brukar. Det 
fanns också möjlighet att kommentera det här avsnittet med ett fritextsvar. Nedan finner ni ett citat 
från en person i årskurs 2.

”adhd medicin som inte är till för mig”.

A-Lupp
Sju av tio säger att de mår bra och resterande andel säger att de mår bra ibland (ingen svarade helt 
dåligt). Ungefär var tionde svarar att de brukar ha ont i magen och/eller har ont i huvudet och ca en 
tredjedel säger att de har det ibland. Varannan svarade att de har svårt att sova ibland eller till och 
med oftare. 

Vad gäller hälsorelaterade vanor tränar strax över hälften tills de blir svettiga flera gånger i veckan och 
ungefär en tredjedel gör det nästan aldrig. Var tionde dricker alkohol ibland eller oftare och detsamma 
gäller med rökning/snusning. 

Barns  
rätt till  

god hälsa
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Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer skattar ofta sitt mående lägre än killar och anger oftare att de lider av olika psykosoma-
tiska besvär. Killar rör på sig något mer och även om nivån sjunker i årskurs 2 så tappar inte 
killar lika mycket. 

• Om du angett en funktionsnedsättning så skattar du din hälsa ofta något lägre och förekom-
sten av psykosomatiska besvär är högre. Att ha testat narkotika slår också igenom i den här 
gruppen.

• Om du är utlandsfödd är svaren något mer negativt i hälsa, stress och nedstämdhet. 

• Om du angett att du har annan sexuell läggning än heterosexuell så skattar du din hälsa 
lägre. Var femte i årskurs 8 skattar sin hälsa som dålig och i årskurs 2 är det var fjärde. 
Förekomsten av flera psykosomatiska besvär är högre och man tränar regelbundet i lägre 
utsträckning. Den här gruppen har också i högre utsträckning testat alkohol, narkotika, 
droger och tobak.
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ARBETE OCH FRAMTID

Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling.

Enligt barnkonventionen ska unga också ha  
möjlighet till utbildning efter gymnasiet. 

Studievägledning och yrkesorientering ska också 
vara tillgänglig för alla.

  Barnombudsmannen.se

Borås Stad Ungdomspolitiska program ska upp-
muntra ungas entreprenörskap och innovations-
kraft och skapa goda förutsättningar för framtiden. 
Genom praktik-, lärlings- och ferie arbete får unga 
pröva sina kunskaper och i förlängningen kan det 
ge en vägledning till framtida yrkesval.

Vad säger unga?

Lupp 
För årskurs 8 svarade mindre än var tionde att de har ett extra jobb just nu och mer än sex av tio vill 
ha ett! En tiondel hade ett sommarjobb under 2020 och ytterligare en tiondel sökte, men lyckades inte 
få. Efter grundskolan vill de flesta gå en gymnasieutbildning (antingen där man bor eller i en annan 
kommun). En större andel i årskurs 2 har ett extrajobb, en tredjedel,  och nästan hälften skulle vilja ha 
ett. Mer än sex av tio hade ett sommarjobb 2020 och där fick nästan hälften av de ett via kommunen.

Efter gymnasiet vill de flesta studera på högskola/universitet, resa eller jobba. Mer än sex av tio tror 
att de kommer läsa vidare på något sätt efter studenten (antingen direkt eller senare), var femte vet 
inte och något fler än var tionde säger att de inte kommer läsa vidare nu eller senare. I framtiden kan 
sex av tio tänka sig att starta företag och endast 13 % svarar helt nej.

Tre av tio i årskurs 8 tror sig flytta ifrån sin kommun i framtiden och för årskurs 2 är den siffran tre av 
fyra. De som vill flytta svarar att det oftast beror på arbete, studier, fritidsintressen eller att man vill 
ha närmare till en större stad. Nio av tio svarar att de ser positivt på framtiden och att det bästa med 
kommunen är (förutom släkt, familj, vänner, partner) fritidsintressen, möjlighet till fortsatta studier 
och arbete, att det är en bra miljö för barn att växa upp i och man uppskattar närheten till natur.

A-Lupp
I A-Lupp säger en tiondel att de har ett extra jobb och sju av tio önskar att de hade ett. Fyra av tio 
säger att de hade ett sommarjobb under 2020 och efter studenten vill sju av tio börja jobba. Här säger 
också nästan var femte att de inte vet vad de vill göra. Ungefär hälften säger att de kommer bo kvar 
i sin kommun och en tredjedel har inte tänkt på det ännu. Åtta av tio ser positivt på framtiden och 
ingen svarade helt negativt.
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Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Det finns en tydlig könsuppdelning där killar svarar oftare mer i riktning till arbete och före-
tagande medan tjejer svarar mer mot resor och studier. Fler killar anger att de inte  
tänker studera vidare och fler tjejer än killar vill flytta.

• Om du angett att du har en funktionsnedsättning så svarar du mer negativt kring  
framtidstro. 

• Det är en lägre andel i gruppen utlandsfödda som har ett extrajobb men det finns också en 
större vilja att ha ett i jämförelse med den grupp som är född i Sverige. Vad gäller sommar-
jobb så var det fler utlandsfödda som sökte, men inte fick ett. 

• Om du har annan sexuell läggning än heterosexuell så tenderar du att svara mer negativt 
kring framtidstro och svarar oftare ”vet inte” kring framtidssträvande frågor.

 

Hur kan kommunen bli ännu bättre i framtiden?

• Fler fritidsaktiviteter

• Bättre skolmiljö, skolmat.

•  Inflytande i vad som händer i kommunen och dess utveckling.

•  Möjligheten att ta sig runt med buss (både vad gäller tider och 
ekonomiska förutsättningar).

•  Normer/mänskliga rättigheter och hälsa.

•  Minskad kriminalitet och trygghet

•  Fritidsaktiviteter

•  Insyn i kommunala beslut, att tjänstepersoner och politiker ska lyssna mer.

•  Lyfter även insatser kring psykisk hälsa både vad gäller att få hjälp snabbare och att  
personal ska vara kompetenta kring psykisk ohälsa och särskilt olika kognitiva  
funktionsnedsättningar.

Tips 
från 

unga!
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CORONA

Covid-19-pandemin har inneburit stora omställningar och de  
åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen har fått  
allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt, säger  
Elisabeth Dahlin, barnombudsman. 

Vad säger unga?

Lupp
I 2020 års Lupp har MUCF lagt till frågor kopplat till Corona. Ungdomarna skulle tänka tillbaka 
på hur det var före och efter pandemins start och på en femgradig skala värdera hur olika aspekter 
av deras liv påverkats. Områden det frågades om var relationen till familjen, fritiden, umgänget med 
kompisar, skolsituationen, fysisk hälsa, psykisk hälsa, möjligheten till extrajobb och sommarjobb, 
familjens ekonomi och livet som helhet. Det vi ser är att det finns positiva och negativa aspekter av 
de flesta områdena och nedan ser du citat från två ungdomar om deras tankar kring året som gått.

”Min relation till min mamma (arbetar i vården), hon jobbar så mycket så vi knappt hinner umgås på 
fritiden. Hon jobbar över så mycket, vi har inte alls samma relation som innan.”

”Man kan inte göra lika roliga och många saker men jag har börjat vara mer med min familj eftersom 
mina storasyskon inte kan gå ut och festa och sånt som innan.”

Nedan ser ni de områden som för årskurs 8 toppar listan vad gäller om aspekten blivit sämre (röd), 
oförändrad (blå) och till det bättre (grön). 

Våra gymnasieungdomar har under lång tid påverkats genom både distansundervisning och begräs-
ningar av den organiserade idrottsverksamheten. Det vi ser är, återigen, att det finns positiva och 
negativa aspekter av de flesta områdena och nedan finns några citat från ungdomar om deras syn på 
året som gått.

”Distansundervisningen gjorde att jag klarade av flera kurser som jag tror jag inte klarat annars”

”Please do not close the schools. It is the only place I feel involved in the society”

“Jag tyckte det var väldigt jobbigt med distansundervisning. Jag kände mig väldigt ensam och isolerad och 
jag tycker inte om att vara hemma. Men under distansundervisningen har jag inget val.”
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A-Lupp
Särskolorna har inte stängt ner under pandemin men ändå svarar  sex av tio att de påverkats av pan-
demin. I den här enkäten fick ungdomarna svara i fritext och där var det 7 av 23 kommentarer som 
handlade om Coronas negativa påverkan på fritiden.

Det de flesta säger är:

• Fritidsaktiviteter/resor blivit inställda

• Inte träffa människor/hålla avstånd/ inte ta i hand

• Inte ta mat själva

• Rädsla för smitta

• Inget sommarjobb

Vilka skillnader syns utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer svarar generellt mer negativt medan killar svarar mer att det är oförändrat. Men på 
fysisk hälsa svarar fler killar att det blivit bättre.

• Om du har en funktionsnedsättning så tenderar skolsituationen att ha blivit sämre.

• Utlandsfödda tenderar att svara att olika situationer har förändrats i större utsträckning än de 
som är födda i Sverige. Antingen har det blivit bättre som exempelvis kring familjesituatio-
nen eller att det blivit sämre som möjligheten till extraarbete. 

• Om du har annan sexuell läggning än heterosexuell så svarar en mer negativt på samtliga 
aspekter men det sticker särskilt ut på psykisk hälsa.

Nedan ser ni de områden som fär årskurs två på gymnasiet toppar listan vad gäller om aspekten blivit 
sämre (röd), oförändrad (blå) och till det bättre (grön). 
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1 Inledning 

2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

2.1 Miljö- och konsumentnämnden 
  

   

Utfall 
jan-nov 
2020 
i tkr 

Budget 
jan-nov 
2021 i tkr 

Utfall 
jan-nov 
2021 
i tkr 

Förbrukning 
i % 

Prognos 
budgetavvikelse 
i tkr 

     Rikt 92 %  

Miljö- o konsumentnämnd      

 Ledamöter -600 -855 -596 70% 200 

 Material  -1  0%  

 Tjänster -144 -247 -105 43% 100 

 Netto -744 -1 103 -701 64% 300 

       

Förvaltningsledning      

 Intäkter 596  2   

 Personal -1 246 -1 459 -1 224 84% 200 

 Material -5 -5 -1 20%  

 Tjänster -133 -170 -189 111%  

 Bidrag/transfereringar      

 Netto -788 -1 634 -1 412 86% 200 

       

Verksamhetsstöd      

 Intäkter 94 94 67 71%  

 Personal -3 876 -3 681 -3 579 97% 100 

 Material -55 -94 -42 45%  

 Tjänster -928 -633 -732 116% -100 

 Bidrag/transfereringar  -31 -132 426% -115 

 Netto -4 765 -4 345 -4 418 102% -115 

       

Miljöstab      

 Intäkter 264 246 270 110%  

 Personal -2 470 -2 558 -2 131 83% 500 

 Material -4 -18 -19 106%  

 Tjänster -190 -225 -236 105%  
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Utfall 
jan-nov 
2020 
i tkr 

Budget 
jan-nov 
2021 i tkr 

Utfall 
jan-nov 
2021 
i tkr 

Förbrukning 
i % 

Prognos 
budgetavvikelse 
i tkr 

 Netto -2 400 -2 555 -2 116 83% 500 

       

Livsmedelskontroll      

 Intäkter 1 582 5 245 5 390 103% 160 

 Personal -4 220 -4 397 -5 719 130% -1 347 

 Material -27 -33 -20 61%  

 Tjänster -646 -606 -660 109%  

 Bidrag/Transfereringar  -33 -11 33%  

 Netto -3 311 176 -1 020 -580% -1 187 

       

Tillståndskontroll      

 Intäkter 1 555 3 366 1 444 43% -1 900 

 Personal -3 231 -3 101 -3 292 106% -213 

 Material -20 -13 -15 115%  

 Tjänster -218 -464 -657 142% -260 

 Netto -1 914 -212 -2 520 1189% -2 373 

       

Miljötillsyn      

 Intäkter 6 712 11 363 7 416 65% -4 100 

 Personal -9 440 -12 910 -11 604 90% 1 260 

 Material -28 -47 -136 289% -80 

 Tjänster -1 459 -1 502 -1 697 113% -150 

 Bidrag/Transfereringar  -106 -34 32% 80 

 Netto -4 215 -3 202 -6 055 189% -2 990 

       

Miljöstrategisk avdelning      

Miljöstragi, luftövervakning, naturvårdsfond 
mm 

    

 Intäkter 0 0 31   

 Personal -5 891 -6 505 -6 127 94% 400 

 Material -25 -36 -58 161%  

 Tjänster -1 234 -1 147 -1 110 97% -100 

 Bidrag/Transfereringar -289 -348 -303 87%  

 Finansiella kostnader   -2   

 Netto -7 439 -8 036 -7 569 94% 300 

       

Strandskydd      
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Utfall 
jan-nov 
2020 
i tkr 

Budget 
jan-nov 
2021 i tkr 

Utfall 
jan-nov 
2021 
i tkr 

Förbrukning 
i % 

Prognos 
budgetavvikelse 
i tkr 

 Intäkter 378 291 295 101%  

 Tjänster   -1   

 Netto 378 291 294 101%  

       

Energirådgivning      

 Intäkter 1 185 1 186 863 73%  

 Personal -1 038 -1 176 -1 100 94%  

 Material  -5  0%  

 Tjänster -109 -158 -111 70%  

 Netto 38 -153 -348 227%  

       

Projekt      

 Sinfonia 28  -363  -360 

 Hållbar landsbygd 7-h. 
Boråsreg 

-34  -35   

 LONA Grönstråk -68  -209   

 LONA Vattensalamander -52  -118   

 LONA Invasiva arter -82  -16   

 Delningsekonomi 7-h 
Boråsreg 

     

 Skyfallskartering 700  -414   

 Gåshult -8  109   

 Kommunikationsplattform   -53   

 Gynna vilda pollinatörer   13   

 Plan för biologisk 
mångfald 

  217   

 Netto 484  -869  -360 

       

       

Konsument Borås      

 Intäkter 1 701 1 758 1 677 95%  

 Personal -5 122 -5 208 -5 503 106% -350 

 Material -36 -22 -11 50%  

 Tjänster -871 -871 -827 95%  

 Netto -4 328 -4 343 -4 664 107% -350 

       

Buffert budget  -260    
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Utfall 
jan-nov 
2020 
i tkr 

Budget 
jan-nov 
2021 i tkr 

Utfall 
jan-nov 
2021 
i tkr 

Förbrukning 
i % 

Prognos 
budgetavvikelse 
i tkr 

       

Klimatkompensationsfond      

 Intäkter 781     

 Tjänster -700     

 Bidrag/Transfereringar  -229 -175   

 Netto 81 -229 -175   

       

Ombokning mot Myndighetssamverkan    800 

       

       

Miljöförvaltningen totalt -28 923 -25 605 -31 573   

Kommunbidrag 25 117 25 605 25 605   

       

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-3 806 0 -5 968  -5 275 

       

Godkänt ianspråktagande av ack 
resultat 

    436 

       

Byggbonus   510  1 060 

       

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

  -5 458  -3 779 

       

       

       

Myndighetssamverkan      

 Personal   288  1 000 

 Netto   288  1 000 

  

  

2.2 Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd 
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Ledning Prognos budgetavvikelse i tkr Kommentar 

Personal 200 Kurser och konferenser har varit 
mindre av på grund av 
Coronaläget. 

  

  

Stab Prognos budgetavvikelse i tkr Kommentar 

Personal 500 Sjukfrånvaro och ej full 
bemanning 

Verksamhets-stöd Prognos budgetavvikelse i tkr Kommentar 

Intäkter   

Personal 100 Hyrt in personal för att det saknas 
anställd personal 

Material   

Tjänster -100 Underhållsavtal för IT-produkter 
verkar underbudgeterat 

Bidrag/Transfereringar -115 Kapitalkostnad som inte är 
budgeterad 

   

Summa -115  

  

  

2.3 Tillstånd och livsmedelskontroll 

  Prognos budgetavvikelse i tkr Kommentar 

   

Livsmedelskontroll   

Intäkter -240 Årsavgifter som minskar p g a 
konkurser i spåren av Corona-
pandemin 

- trängseltillsyn 400 Statsbidrag för trängseltillsyn 

Personal -480 En extra personal anställd för 
avlasta annan personal för 
trängseltillsyn 

- dubbla chefer -155  

- avgångsvederlag -612 Hela avgångsvederlaget belastar 
2021 
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  Prognos budgetavvikelse i tkr Kommentar 

-grupputveckling -100  

Material   

Tjänster   

Bidrag/Transfereringar   

   

Summa -1 187  

   

   

   

Tillstånd   

Intäkter -1 900 Kommunfullmäktiges beslut att 
inte ska ta ut årsavgifter för 
alkoholtillsyn under 2021 

Personal 300 Personal gått ner i tid och 
sjukfrånvaro 

- dubbla chefer -105  

- avgångsvederlag -408 Hela avgångsvederlaget belastar 
2021 

Material   

Tjänster -260 Konsult ersätter långtidssjuk i 
Corona 

   

Summa -2 373  

  

  

2.4 Miljötillsyn avdelning Röd och Blå 

  Prognos budgetavvikelse i tkr  

Intäkter -4 900 Corona-läget med restriktioner 
liksom även sjukfrånvaro hos 
personalen har påverkat gjorda 
tillsyner. Budgeten verkar även 
vara väl högt beräknad. 

- statsbidrag trängseltillsyn 600 Statsbidrag trängseltillsyn 

-uthyrd personal 200 Uthyrd personal till 
Samhällsbyggnad som ännu inte 
är fakturerat för 2021 

Personal   

-sjukfrånvaro 720  

-frånvaro övrigt 1 050 vab och tjänstledighet 
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  Prognos budgetavvikelse i tkr  

-ökade lönekostnader -400 bl a högre löneläge för 
nyanställda 

- Övr personalkostnader -110 Utbildning och 
kompetensutveckling av 
nyanställda 

Material -80 Möbler och IT inköpt för att inrätta 
rum för att vidhålla en god 
arbetsmiljö för nyanställda när 
distansarbete inte har fungerat, 
vilket ger stabilitet i 
arbetsgruppen och minskar 
risken för nyrekrytering. 

Tjänster -150 Underhållsavtal för Ecos är 
underbudgeterat 

Bidrag/Transfereringar 80 Kapitalkostnad är budgeterad 
högre än vad som finns i utfall. 

   

Summa -2 990  

  

  

2.5 Miljöstrategiska inklusive energi 

  Prognos budgetavvikelse i tkr  

Personal 400 Sjukfrånvaro och vab 

Tjänster -100 Underhållsavtal för Ecos är inte 
budgeterat. 

   

Summa 300  

  

  

2.5.1 Projekt 

2.6 Konsument Borås 
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  Prognos budgetavvikelse i tkr  

Personal -350 Dubbelbemanning vid 
pensionsavgång ihop med 
övertag av personal från 
avdelningen Tillstånd- och 
livsmedelskontroll samt 
kostnader för vikarie i samband 
med sjukdom. Lösningarna har 
kortsiktigt inneburit en negativ 
konsekvens för ekonomin men 
har varit positiva för 
verksamhetens kvalitet på såväl 
kort som lång sikt. 

  

3 Verksamhetsmått 

3.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Antal ärenden 3 751  3 184  

Antal händelser (Ecos) 24 391  23 174  

Antal delegationsbeslut. 887  1 260  

3.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

3.2.1 Alkoholtillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Andel i procent av samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

100  100  

Antal ärenden inre tillsyn 5 20 24  

Antal yttre tillsynsbesök 143 150 56  

Totalt antal diarieförda ärenden 382 800 258  

Förändring av PBI 12 25 12  

Antal beslut 50 90 52  

Ändringar i tillstånd 24 30 7  

Antal informations- och dialogmöten 7 10 4  
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Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Antal kundkontakter (mail/telefon/möte 
som inte är ärendeknutet) 

1 199 1 300 1 090  

Antal diarieförda händelser 2 982 3 500 2 442  

Antal dialogmöten 1 5 0  

Remissvar till Spelinspektionen 2 10 3  

Antal stadigvarande serveringstillstånd 138 105 111  

3.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Antal beslut 43 25 46  

Antal inspektioner tobak och e-cigaretter 0 85 11  

Antal inspektioner folköl 0 35 0  

Antal inspektioner receptfria läkemedel 0 30 13  

Antal kontrollköp 0 50 67  

Antal nya tobakstillstånd  12 39  

3.2.3 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800  

Antal inspektioner 508 800 230  

Antal revisioner 70 100 81  

Antal delegationsbeslut 219 260 414  

Klagomål 64 70 50  

Registrering 118 100 96  

Antal ärenden RASFF och iRASFF 32 30 43  

3.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Antal delegationsbeslut 666 900 785  

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

269 300 214  

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

193 300 39  
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Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

346 250 246  

Antal kundkontakter miljötillsyn 6 041 6 000 4 807  

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 452 3 000 2 011  

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 347 2 500 2 208  

3.4 Miljöstrategiska 

3.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens 
planering 

1 847 3 000 252 196 

Strandskyddsärenden 63 50 3 9 

Deltagare i miljöutbildning 495 600 79 60 

Beviljade ärenden Naturvårdsfonden  10 2 0 

Aktiviteter i media  40 5 2 

3.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Rådgivningsärenden, energi- och 
klimatrådgivning 

103 135 19 9 

Evenemang 5 2 1 0 

3.5 Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Nov 
2020 Budget 2021 Utfall Okt 

2021 
Utfall Nov 

2021 

Rådgivningsärenden, BUS 651 650 551 593 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, 
KVL 

1 083 1 200 867 981 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 47 56 
 



 
10-dagars 2021-11  
Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomisk redovisning 
  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 744 1 203 1 103 701 402 300 

Central administration 7 953 9 310 8 534 7 946 588 585 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 5 225 467 36 3 540 -3 504 -3 160 

Miljötillsyn 4 215 3 493 3 202 6 055 -2 853 -2 590 

Miljöstrategiska 6 539 8 605 7 898 8 492 -594 -60 

Konsument Borås 4 328 4 738 4 343 4 664 -321 -350 

Buffert  284 260  260  

Klimatkompensationsfond -81 250 229 175 54  

Verksamhetens nettokostnader 28 923 28 350 25 605 31 573 -5 968 -5 275 

Kommunbidrag 25 117 28 350 25 605 25 605   

Resultat jfr med kommunbidrag -3 806 0 0 -5 968  -5 275 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat    436  436 

Godkända "öronmärkta" projekt      1 060 

Resultat jfr med tillgängliga medel -3 806   -5 532  -3 779 

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2020 Budget 2021 Utfall Okt 2021 Utfall Nov 2021 

Antal ärenden 3 751  3 184 3 451 

Antal händelser (Ecos) 24 391  23 174 25 585 

Antal delegationsbeslut. 887  1 260 1 351 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Nov 2020 Budget 2021 Utfall Okt 2021 Utfall Nov 2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800 800 

Antal inspektioner 508 800 230 254 

Antal revisioner 70 100 81 86 

Antal delegationsbeslut 219 260 414 422 

Klagomål 64 70 50 58 

Registrering 118 100 96 105 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 32 30 43 48 

Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Nov 2020 Budget 2021 Utfall Okt 2021 Utfall Nov 2021 

Antal delegationsbeslut 666 900 785 848 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 269 300 214 237 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 193 300 39 45 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 346 250 246 271 

Antal kundkontakter miljötillsyn 6 041 6 000 4 807 5 220 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 452 3 000 2 011 2 214 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 347 2 500 2 208 2 487 

Miljöstrategiska 
Verksamhetsmått Utfall Nov 2020 Budget 2021 Utfall Okt 2021 Utfall Nov 2021 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Strandskyddsärenden 63 50 3 9 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2020 Budget 2021 Utfall Okt 2021 Utfall Nov 2021 

Deltagare i miljöutbildning 495 600 79 60 

Konsument Borås 
Verksamhetsmått Utfall Nov 2020 Budget 2021 Utfall Okt 2021 Utfall Nov 2021 

Rådgivningsärenden, BUS 651 650 551 593 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 1 083 1 200 867 981 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 47 56 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
  

Svårt att förutse  

Belopp i tkr    

     

Livsmedelskontroll    

 Intäkter 400  Statsbidrag för trängseltillsyn 

 Intäkter 200  Myndighetssamverkan lånar in personal 

 Personal -767  Avgångsvederlag och dubbla chefer 

     

Tillståndskontroll    

 Intäkter -1 900  KF:s beslut att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillstånd 

 Intäkter 200  Myndighetssamverkan lånar in personal 

 Personal -513  Avgångsvederlag och dubbla chefer 

     

Miljötillsyn    

 Intäkter 600  Statsbidrag för trängseltillsyn 

 Intäkter -4 900  Corona-läget med restriktioner liksom även frånvaro hos personalen har påverkat utförd 
tillsyn 

 Intäkter 400  Myndighetssamverkan lånar in personal 

 Personal 1 700  Sjukfrånvaro, vab och tjänstledighet har påverkat hur mycket tillsyn som har utförts 
under 2021. 

     

Miljöstrategiska    

Projekt    

 Sinfonia -360  Man förde inte över pengar mellan åren och därför saknas pengar för att göra 
återbetalningen. 

     

Totalt -4 940   
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Datum 
2021-12-09 

Dnr 
2021-2866 

Förslag till budget 2022:2 – Miljö- och konsumentnämnden 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens tilldelade ram för år 2022 uppgår till 33 250 tkr.  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till 
budget 2022:2 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Coronapandemin pågår 
fortfarande och har otvivelaktigt redan påverkat både samhällsutvecklingen generellt 
och kommunernas verksamhet. Pandemin kommer också fortsätta påverka under 
lång tid framöver. Miljö- och konsumentnämnden har haft ansvaret för trängseltillsyn 
av restauranger, kaféer och barer. Detta budgetförslag har inte tagit höjd för eventuell 
fortsatt trängseltillsyn och heller inte för övriga konsekvenser som pandemin kan 
komma att medföra. Intäkterna för alkoholtillsyn 2022 kommer med nuvarande 
taxekonstruktion baseras på alkoholomsättning 2021. Ett antagande på 50 % 
minskning av alkoholförsäljning 2021 jämfört 2019 skulle medföra ett underskott på 
cirka 1 mkr. 

De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en 
viktig utgångspunkt och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Klimatstrategiskt 
arbete för att minska klimatpåverkan, klimatanpassning av hela samhället samt 
biologisk mångfald inklusive arbete med invasiva arter är högaktuella och nödvändiga 
delar av Borås arbete för hållbar utveckling och som måste intensifieras. Miljö- och 
konsumentnämnden har en viktig roll i arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, 
miljöövervakning, miljöstrategiskt arbete och rådgivning. Dessa ansvarsområden 
behöver prioriteras och utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, 
en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i 
Borås samt för att motverka brottslighet. 

Nämnden har i många år haft både en ansträngd ekonomi och en hög 
personalomsättning, vilket gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av 
att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. Nämnden har lyft problematiken 
vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess de senaste åren och har fått 
medel för att säkerställa vissa nödvändiga stödfunktioner. För att säkerställa 
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nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett bra sätt arbeta 
med lagstiftning och ökade behov i en växande stad begärde Miljö-och 
konsumentnämnden utökning av budgetramen med totalt 3 950 tkr för 
verksamhetsåret 2022. Miljö- och konsumentnämndens andel personalkostnader av 
de totala kostnaderna är drygt 80 %. Konsekvensen är att det finns mycket få andra 
kostnader än personalkostnader att dra ner på (effektivisera). 

Den tilldelade ramen uppgår till 33 250 tkr varav 250 tkr ska avsättas till 
klimatkompensationsfonden. Denna ram är baserad på uppräkning av 
lönekostnaderna med 2,3 % och övriga kostnader med 1,4 %, en ökning av ramen 
med 3 400 tkr (ram 2021 28 350 tkr) enligt nedan samt uppräkning av taxorna med 
2,4 % (enligt PKV-index oktober 2021). 

Utökning av ram 

Skattefinansierad verksamhet 

• 1 600 tkr för arbete med strategiska åtgärder kring klimatförändringar med 
fokus på vatten, utifrån ökade behov i samhällsbyggnadssektorn, se kap 2 och 
4.4.5. 

• 800 tkr för en årsarbetare inom budget- och skuldrådgivning, se kap 2 och 
4.4.6. 
Verksamheten arbetar såväl med enskild rådgivning som med utåtriktad och 
förebyggande verksamhet. Avdelningen har även i uppdrag att arbeta med 
hållbar konsumtion. 

• 800 tkr för en ny tjänst med inriktning cirkulär ekonomi, se kap 2 och 4.4.5. 
• 800 tkr för en digitaliseringskomptens, se kap 2 och 4.4.5. 

Delvis taxefinansierad verksamhet 

• 300 tkr för en årsarbetare för livsmedelstillsyn, se kap 4.4.3. 

Övriga ej tillgodosedda behov 

• 500 tkr för en ny strandskyddstjänst. Strandskyddsarbetet 2022 kommer 
därför att ligga kvar på samma nivå som 2021, se kap 4.4.5.. 

• 200 tkr för köp av juriststöd för ansvarsutredningar inom MIFO-området, se 
kap 4.4.4. Förvaltningen bedömer att juriststöd tillfälligt kan inrymmas i 
budget under 2022 på grund av att några nya tjänster enligt ovan inte 
bemannas redan 1 januari. 

Nämndens budgetförslag för 2022 har balanserats genom att: 

• inte räkna upp alla kostnader, t ex kompetensutveckling - vilka sedan flera år 
har legat kvar på samma schablonbelopp. 

• räkna bort 3 % sjukfrånvaro på samma sätt som i 2020 och 2021 års budget. 
• budgetera utifrån personalens tjänstgöringsgrad, trots att alla anställda i Borås 

Stad har rätt till heltidstjänster. Om alla skulle välja att gå upp på 100 % 
motsvarar det nästan 2 årsarbetare, ca 1 mnkr i extra kostnader. 

• alkoholtillsynsintäkterna har budgeterats utan hänsyn till coronapandemin. 

Nämnden kommer inför 2022 jämfört med Budget 2021 öka antalet medarbetare med 
12 %, motsvarande 6 årsarbetare enligt ovan samt 3 årsarbetare för 
brottsförebyggande myndighetssamverkan, och har därför behov av utökade centralt 
placerade lokaler. Lokalerna behöver ligga centralt och nära allmänna 
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kommunikationer på grund av att merparten av nämndens tillsynsobjekt ligger 
centralt, många besökande, mycket samverkan och möten inom stadshuskvarteret 
samt för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare. 

 

 

 

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Gunnel Petersson  
Förvaltningscontroller  

Bilaga 
Budget facknämnder 2022 – Miljö- och konsumentnämnden 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (15 exemplar (hålade) samt ett elektroniskt) 
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1 Inledning 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Coronapandemin pågår fortfarande och har 
otvivelaktigt redan påverkat både samhällsutvecklingen generellt och kommunernas verksamhet. 
Pandemin kommer också fortsätta påverka under lång tid framöver. Miljö- och konsumentnämnden 
har haft ansvaret för trängseltillsyn av restauranger, kaféer och barer. Detta budgetförslag har inte tagit 
höjd för eventuell fortsatt trängseltillsyn och heller inte för övriga konsekvenser som pandemin kan 
komma att medföra. Intäkterna för alkoholtillsyn 2022 kommer med nuvarande taxekonstruktion 
baseras på alkoholomsättning 2021. Ett antagande på 50 % minskning av alkoholförsäljning 2021 
jämfört 2019 skulle medföra ett underskott på cirka 1 mkr. 

De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig utgångspunkt 
och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Klimatstrategiskt arbete för att minska klimatpåverkan, 
klimatanpassning av hela samhället samt biologisk mångfald inklusive arbete med invasiva arter är 
högaktuella och nödvändiga delar av Borås arbete för hållbar utveckling och som måste intensifieras. 
Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll i arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, 
miljöövervakning, miljöstrategiskt arbete och rådgivning. Dessa ansvarsområden behöver prioriteras 
och utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar 
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. 

Nämnden har i många år haft både en ansträngd ekonomi och en hög personalomsättning, vilket gjort 
att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. 
Nämnden har lyft problematiken vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess de senaste 
åren och har fått medel för att säkerställa vissa nödvändiga stödfunktioner. För att säkerställa 
nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett bra sätt arbeta med lagstiftning och 
ökade behov i en växande stad begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med 
totalt 3 950 tkr för verksamhetsåret 2022. Miljö- och konsumentnämndens andel personalkostnader av 
de totala kostnaderna är drygt 80 %. Konsekvensen är att det finns mycket få andra kostnader än 
personalkostnader att dra ner på (effektivisera). 

Den tilldelade ramen uppgår till 33 250 tkr varav 250 tkr ska avsättas till klimatkompensationsfonden. 
Denna ram är baserad på uppräkning av lönekostnaderna med 2,3 % och övriga kostnader med 1,4 %, 
en ökning av ramen med 3 400 tkr (ram 2021 28 350 tkr) enligt nedan samt uppräkning av taxorna med 
2,4% (enligt PKV-index oktober 2021). 

Utökning av ram 

Skattefinansierad verksamhet 

• 1 600 tkr för arbete med strategiska åtgärder kring klimatförändringar med fokus på vatten, 
utifrån ökade behov i samhällsbyggnadssektorn, se kap 2 och 4.4.5. 

• 800 tkr för en årsarbetare inom budget- och skuldrådgivning, se kap 2 och 4.4.6. 
Verksamheten arbetar såväl med enskild rådgivning som med utåtriktad och förebyggande 
verksamhet. Avdelningen har även i uppdrag att arbeta med hållbar konsumtion. 

• 800 tkr för en ny tjänst med inriktning cirkulär ekonomi, se kap 2 och 4.4.5. 
• 800 tkr för en digitaliseringskomptens, se kap 2 och 4.4.5. 

Delvis taxefinansierad verksamhet 

• 300 tkr för en årsarbetare för livsmedelstillsyn, se kap 4.4.3. 

Övriga ej tillgodosedda behov 

• 500 tkr för en ny strandskyddstjänst. Strandskyddsarbetet 2022 kommer därför att ligga kvar på 
samma nivå som 2021, se kap 4.4.5.. 

• 200 tkr för köp av juriststöd för ansvarsutredningar inom MIFO-området, se kap 4.4.4. 
Förvaltningen bedömer att juriststöd tillfälligt kan inrymmas i budget under 2022 på grund av 
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att några nya tjänster enligt ovan inte bemannas redan 1 januari. 

Nämndens budgetförslag för 2022 har balanserats genom att: 

• inte räkna upp alla kostnader, t ex kompetensutveckling - vilka sedan flera år har legat kvar på 
samma schablonbelopp. 

• räkna bort 3 % sjukfrånvaro på samma sätt som i 2020 och 2021 års budget. 
• budgetera utifrån personalens tjänstgöringsgrad, trots att alla anställda i Borås Stad har rätt till 

heltidstjänster. Om alla skulle välja att gå upp på 100 % motsvarar det nästan 2 årsarbetare, ca 1 
mnkr i extra kostnader. 

• alkoholtillsynsintäkterna har budgeterats utan hänsyn till coronapandemin. 

Nämnden kommer inför 2022 jämfört med Budget 2021 öka antalet medarbetare med 12 %, 
motsvarande 6 årsarbetare enligt ovan samt 3 årsarbetare för brottsförebyggande 
myndighetssamverkan, och har därför behov av utökade centralt placerade lokaler. Lokalerna behöver 
ligga centralt och nära allmänna kommunikationer på grund av att merparten av nämndens 
tillsynsobjekt ligger centralt, många besökande, mycket samverkan och möten inom stadshuskvarteret 
samt för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare. 

2  Omvärldsanalys 
Energi och klimat 

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Borås är ett av de 25 områden i Sverige där 
översvämningsrisken är betydande och konsekvenserna kan bli stora. 

Det framgår av EU:s översvämningsdirektiv från 2007 att EU:s medlemsländer ska arbeta för att 
minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram 
en riskhanteringsplan för Borås, enligt översvämningsdirektivet (2009:956) och förordningen om 
översvämningsrisker (MSBFS 2013:01). Planen beskriver mål och åtgärder för att minska riskerna för 
att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet som kommer drabbas vid en 
översvämning. Riskhanteringsplanen gäller för perioden 2022 – 2027. Utifrån de risker som presenteras 
i planen behöver Borås Stad utföra en mängd insatser för att identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda samhället mot översvämningar. Bland annat behöver ett strategiskt beslutsunderlag tas fram, 
som möter framtida behov av stadsutveckling och minskade risker från klimateffekter som t ex 
översvämningar. För att lyckas med arbetet krävs samarbete och samordning. 

Inom Borås Stad pågår ett samarbete, med fokus på klimatfrågorna i stort, där representanter från 
kommunstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden, Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen ingår. 
Samverkansprojekten som står i fokus för detta klimatteam är; Klimatkommittén, Klimatrådet och 
Klimatforumet - som alla syftar till att minska växthusgasutsläppen och anpassa Borås till ett förändrat 
klimat. Detta genom att realisera koldioxidbudgeten, energi- och klimatstrategin samt målen för klimat- 
och energifrågorna. 

Planarbete och fysisk planering 

Vår stad växer snabbt och det råder idag ett mycket stort tryck på bl a mer verksamhetsmark, fler 
bostäder och förbättrad infrastruktur. Flera olika nämnder är involverade för att möjliggöra och bidra 
till denna tillväxt. Det finns dock risk för att idag pågående projekt försenas, försämras eller fördyras till 
följd av kapacitetsbrist i olika länkar i den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen, däribland mark- 
och exploateringsverksamheten. 

Fler stora projekt är planerade i samband med att staden växer och utvecklas. Exempel är den 
planerade nya stadsdelen Gässlösa, Viskans Park, Strukturskiss Norr samt den nya stambanan med 
förmodat nytt stationsläge och ny centralstation. För att säkra framdriften i dessa stora 
samhällsbyggnadsprojekt behöver staden sätta till personella resurser i form av projektledare, 
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planarkitekter, projektörer och ingenjörer. Förstärkningarna berör flera nämnder. 

Förvaltningscheferna inom samhällsbyggnadsprocessen har som ambition att inför budget 2023 ta fram 
ett mer gemensamt budgetunderlag och en mer gemensam verksamhets- och resursplanering, för att 
bättre kunna beskriva dessa behov och samband. 

Som ett första steg att rusta staden för att bättre kunna hantera stora, stadengemensamma 
samhällsbyggnadsprojekt beslutades i Budget 2021 att enheten Stora projekt ska etableras på mark- och 
exploateringsavdelningen på Stadsledningskansliet. Dialog pågår om hur den ska kunna finansieras fullt 
ut och ett av flera scenarier är att andra nämnder blir ombedda att bidra med resurssättning. 

Miljö- och konsumentnämndens roll i samhällsbyggnadsprocessen är viktig i frågor som rör bl a 
detaljplaner, miljöfrågor och bygglovsfrågor. Befolkningsökning medför behov av nya bostäder, 
arbetsplatser, infrastruktur och rekreationsytor de närmaste åren. Vår grön- och blåstruktur måste 
tillgodose allt fler människors behov i städer och tätorter. I planarbetet får de ekologiska 
hållbarhetsfrågorna, t ex ekosystemtjänster, liksom de sociala aspekterna en allt större betydelse. Inom 
fysisk planering handlar det om lokaliseringsprinciper för olika delar av mobiliteten och utformning av 
villkor för olika transportslag. Det gäller bland annat utrymme, utformning och hastighet. För att möta 
efterfrågan på mark krävs tillsynsarbete avseende förorenad mark samt samverkan inom 
samhällsbyggnadsprocessen för att minimera risken för skada på människors hälsa och miljö samt 
förebygga negativ påverkan på både mark, luft och vatten. 

Cirkulär ekonomi 

En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Vi 
behöver en cirkulär ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och giftfria kretslopp samtidigt som 
affärsmöjligheter baserat på nya lösningar och idéer stimuleras. Generationsmålet "Det övergripande målet 
för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser" (enligt riksdagens definition) är en stor 
utmaning. 

EU-kommissionen har beslutat om ett nytt lagstiftningspaket med målet att hjälpa företag och 
konsumenter att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi. Regeringen tillsatte 2018 
"Delegationen för cirkulär ekonomi", med syfte ”att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till 
en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi” (se https://www.delegationcirkularekonomi.se). I 
delegationens rapport från 2021 ges flera förslag, bland annat att miljömålssystemet med Sveriges 16 
miljökvalitetsmål behöver kompletteras med ett nytt miljömål; ”Ett resurseffektivt samhälle”. 

Syftet med det nya målet är att öka resurseffektiviteten i samhällets materialflöden och samtidigt minska 
mängden avfall som går till deponi och energiutvinning. Målet kan bidra till att hela samhället tar de 
nödvändiga stegen mot en cirkulär ekonomi. För att lyckas nå en cirkulär ekonomi i vår kommun, krävs 
stora kommunikationsinsatser med invånare och näringsliv. Ett arbete som definierats i den nya 
regionala avfallsplanen och som kräver resurser. 

Konsumtion är en av de största frågorna inom miljöområdet och inom hållbar utveckling. 
Medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och globalt 
behöver öka. Delegationen för Cirkulär ekonomi föreslår i sin rapport en utredning om hur det kan 
skapas fler incitament för hållbart konsumentbeteende. 

Budget och skuldrådgivning 

Vi vet sedan tidigare att få hushåll har buffertsparande och då fler individer, som en följd av 
coronapandemin, fått lägre inkomster har många hushåll fått problem att klara sin ekonomiska vardag. 
Olika rapporter visar att oron över privatekonomin ökat på grund av pandemin och många har svårt att 
klara alla månadens räkningar. Det är framförallt hushåll med låga inkomster och hushåll med barn som 
drabbats. 

Digitala marknader erbjuder många valmöjligheter i form av nya och billiga varor och tjänster från hela 
världen. Att handla på nätet är enkelt, bekvämt och tidsbesparande, men risken för mindre 
genomtänkta köp ökar. Krediterbjudanden och smidiga betaltjänster driver på såväl konsumtionen som 
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skuldsättningen. Samtidigt som det blivit enklare och smidigare att handla har köpprocessen blivit mer 
komplex. 

Att allt fler yngre har svårt att betala sin räkningar, får skulder och hamnar hos inkassobolagen och 
Kronofogden är bekymmersamt. Flera insatser från olika delar av samhället behövs, alltifrån mer 
information om privatekonomi till ett annat regelverk för konsumtionslån. Denna åldersgrupp har låg 
kännedom om att budget- och skuldrådgivningen finns och söker därför inte hjälp i samma 
utsträckning som andra åldersgrupper. 

Myndighetssamverkan mot fusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet 

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta mot organiserad brottslighet. 
Samordnad tillsyn kommer att bedrivas i samverkan med olika aktörer både inom kommunen och med 
andra myndigheter. 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

Revidering av Miljöbalken med klimatfokus pågår. 

Borås miljöbalkstaxa behöver revideras, vilket är en omfattande process som inbegriper flera olika 
moment av analys, uppföljning och klassningsbeslut. Revideringen syftar till att säkerställa att taxan 
utformas så att kunderna betalar för vad tjänsterna kostar. 

Behovet av och arbetet med att ta fram en ny behovsutredning, enligt Miljösamverkan i Västra 
Götaland, samt bättre uppföljning av tillsynsplan, ärendehantering, tidsrapportering och budget syftar 
till att ge bättre underlag för analys, uppföljning och resursplanering av effektiv tillsyn. 

Tillstånd och Livsmedelskontroll 

2017 fick Livsmedelverket ett regeringsuppdrag att justera den riskklassningsmodell som finns idag. 
Den nya riskklassningsmodellen blir obligatorisk. För Borås innebär detta att alla 
livsmedelsanläggningar behöver klassas om. En vägledning hur riskklassningen ska göras tas fram av 
Livsmedelsverket under 2022. Omklassningen börjar gälla 2024. 

Den 4 mars 2021 utfärdades en ny förordning om avgifter för livsmedel. Förordningen innebär bland 
annat att efterhandsdebitering införs istället för årlig kontrollavgift. Förordningen innehåller 
övergångsbestämmelser som gör det möjligt att ta ut årlig avgift fram till 2024. Det finns många 
svårigheter med att övergå från årsavgifter till efterhandsdebitering, både när det gäller hur 
verksamhetssystemen ska hantera övergången men också hur kontrollskulden ska hanteras vid en 
övergång. Stockholm Stad har beslutat att övergå till efterhandsdebitering redan år 2022. Utifrån deras 
plan för övergång går att utläsa att de kommer ha ett bortfall av intäkter på 5,4 mkr. Borås Stad 
kommer också ha bortfall av intäkter när övergången sker. Det är därför av största vikt att ha en 
genomarbetad plan för hur detta ska ske på bästa sätt för både kommunens verksamheter och 
nämndens verksamhet. 

Statskontoret har gjort en utredning gällande livsmedelskontroller och bedömer att ingen kommunal 
kontrollmyndighet ska ha färre än tre årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025 för att klara 
rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö. Om kommunerna inte hittar former för att säkerställa 
god livsmedelskontroll föreslår utredningen konsekvenser i form av statligt tvång eller att staten tar 
över tillsynen. Under 2021 har Borås kommunfullmäktige beslutat att en utredning ska göras av 
oberoende part, hur Sjuhäradskommunerna kan samverka på bästa sätt för att uppnå kraven. Idag finns 
ett samverkansavtal mellan kommunerna. 

Digitalisering 

Inom nämndens samtliga ansvarsområden pågår ett omfattande digitaliseringsarbete från de centrala 
myndigheterna och EU. För att följa med i utvecklingen kommer det krävas ett alltmer aktivt 
deltagande med hög kompetens från kommunens sida för att säkerställa att de nationella systemen även 
tar hänsyn till lokala förutsättningar och behov. För att effektivisera och förbättra kommunernas arbete 
både inom fysisk planering, miljöövervakning samt vid inventeringar, tillsyn och kontroll behöver 
användningen av olika digitala verktyg öka såsom t ex GIS. Digitaliseringskompetensstöd är en 
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stödfunktion som blivit helt nödvändig för många nämnder att ha tillgång till. 

Kolla vad det står i Digitala Strategin samt Digital Arena 

Kompetensförsörjning 

Det är fortsatt svårt att rekrytera vissa befattningar, till exempel miljöinspektörer och erfarna 
specialister. Flera rapporter problematiserar kring rekryteringsbehovet för kommuner och regioner. 
SKR för fram möjliga lösningar bl a att fokusera på grunduppdraget, minska administration och göra 
tydliga prioriteringar. 

Kraven utifrån lagstiftning och förväntningar från omvärlden ökar inom alla nämndens områden och 
blir mer komplexa för varje år. Det medför behov av fortbildning och kompetensutveckling av både 
personal och nämndledamöter. 

Coronapandemin har fört med sig både positiva och negativa effekter för både verksamhet och 
medarbetare. En positiv effekt för medarbetare som arbetat hemifrån är mer återhämtningstid och mer 
kvalitetstid för privat- och familjeliv, vilket kan gynna verksamheten - om det kan minska 
personalomsättning som beror av restid. Hemarbete medför samtidigt nya utmaningar inom både fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö. 

2.1 Förändring i budget 2022:2 jämfört med budget 2022:1 
Socialt hållbart Borås 

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga arbete med syftet att uppnå mer jämlika livsvillkor och god 
hälsa för våra invånare. Frågorna som handlar om social hållbarhet är komplexa och spänner ofta över 
flera verksamhetsområden - därför behöver vi samverka mellan våra förvaltningar, men också med 
näringslivet och samhället i stort - för att få resultat. Arbetet riktar in sig på tre målområden: En god start 
i livet och goda uppväxtvillkor, Boende och närmiljö och Förutsättningar för arbete. Miljöförvaltningen är 
representerad i ledningsgruppen för Boende och närmiljö och deltar i arbetet med mötesplatserna inom 
framför allt budget-, skuld- och konsumentrådgivning. Även nämndens uppdrag med 
myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet bidrar i hög grad till ökad social hållbarhet. 

Borås växer 

Borås växer och det råder stort tryck på bland annat mer verksamhetsmark, bostäder och förbättrad 
infrastruktur, därför ska Borås Stads arbete med samhällsplanering och samhällsbyggande stärkas. Fler 
stora projekt är planerade i samband med att staden växer och utvecklas. Exempel är den planerade nya 
stadsdelen Gässlösa, Viskans park, Strukturskiss Norr samt den nya stambanan med förmodat nytt 
stationsläge och ny centralstation. 

För att säkra framdriften i dessa stora samhällsbyggnadsprojekt behöver staden sätta till personella 
resurser i form av projektledare, planarkitekter, projektörer och ingenjörer. Som ett första steg att rusta 
staden för att bättre kunna hantera stora, stadengemensamma samhällsbyggnadsprojekt beslutades i 
Budget 2021 att enheten Stora projekt ska etableras på mark- och exploateringsavdelningen på 
Stadsledningskansliet. Det är av avgörande betydelse att den funktionen kommer på plats. I beslutet om 
budget för 2022 har flera Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
fått budgettillskott för denna stärkta samhällsbyggnadsprocess. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar 
under 2022 med befintliga resurser. 

Förvaltningscheferna inom samhällsbyggnadsprocessen har som ambition att inför budget 2023 ta fram 
ett mer gemensamt budgetunderlag och en mer gemensam verksamhets- och resursplanering, för att 
bättre kunna beskriva dessa behov och samband. 

Dricksvattenområdet  

EU har beslutat om ett nytt dricksvattendirektiv som ska vara implementerat i Svensk lagstiftning från 
2023. Det nya dricksvattendirektivet ersätter ett äldre direktiv från 1998 och syftar till att säkerställa att 
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dricksvatten är hälsosamt och rent samt att tillgången till dricksvatten förbättras. Direktivet innehåller 
flera nyheter, bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till 
dricksvatten, förbättrad information till allmänheten samt nya regler för material i kontakt med 
dricksvatten. Hela dricksvattenkedjan från Avrinningsområde (med övervakning av vattenkvalitet, 
tillsyn av vattenskyddsområden), Försörjningssystem (ledningar, VV) och Bostäder ingår. 

De viktigaste förändringarna i det nya dricksvattendirektivet är: 

• Ett riskbaserat arbetssätt från vattentäkt till konsumentens kran. 
• Krav på rapportering av läckage från dricksvattennätet. 
• Gemensamma krav inom EU på material i kontakt med dricksvatten och beredningskemikalier. 
• Utökade krav på information till allmänheten. 
• Nya och justerade gränsvärden. 
• En bevakningslista för ”nya” föroreningar som det än så länge saknas underlag för att sätta 

gränsvärden för. 

Livsmedelsområdet 

Länsstyrelsen genomförde den 28 september 2021 en digital revision av Borås Stads livsmedelskontroll. 
Nämnden förväntas inkomma till länsstyrelsen med en åtgärdsplan i december 2021. Länsstyrelsen 
kommer följa upp åtgärdsplanen under 2022/2023. 

Länsstyrelsen ser särskilt allvarligt på att Borås Stad inte tog ut avgifter för livsmedelskontrollen år 
2020. 

Länsstyrelsen rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att: 

• ta fram mål och indikatorer för att verifiera att kontrollen är verkningsfull 
• utarbeta ett system för kontinuerlig uppföljning att livsmedelskontrollen 
• se till att kontrollen helt är avgiftsfinansierad 
• ta fram en behovsutredning och se till att behovet av personal täcks 
• ta fram en flerårig kontrollplan, inklusive en plan för att komma tillrätta med kontrollskulden 
• ta fram en kompetensförsörjningsplan 

Nämnden har arbetat in rekommendationer enligt ovan i översyn av planerings- och 
uppföljningsarbetet, se kap 4.4. 

Tobaksområdet 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, se utredning SOU 2021:22. 
Om förslaget går igenom utökas kommunernas tillsynsansvar till att omfatta även tobaksfria 
nikotinprodukter. Det föreslås att vätska i e-cigaretter inte ska få innehålla smaktillsatser, vilket 
kommunen får tillsynsansvar över. Kommunen får också tillsynsansvar över vätskor som inte innehåller 
nikotin, vilket kommunen inte har i dag. Utredningen innehåller också förslag om att jämställa 
snussubstitut med livsmedel. Då kommer kommunerna få ansvar att kontrollera 
tillverkningsanläggningarna för sådana produkter. Sammantaget innebär förslaget nya åligganden för 
landets kommuner. Det föreslås i utredningen att kostnaderna för detta nya ansvar ska täckas av 
avgifter. 

Luftområdet 

WHO:s skärpta riktvärden från 22 september för luftkvalitet ger rekommendationer om riktlinjer för 
luftkvalitet samt delmål för sex viktiga luftföroreningar. De nya riktlinjerna utgår från tydliga bevis på 
den skada luftföroreningar har på människors hälsa och rekommenderar nya luftkvalitetsnivåer för att 
minska halterna av viktiga luftföroreningar, varav några också bidrar till klimatförändringarna. En 
jämförelse av rapporterade data om halter av luftföroreningar från svenska kommuner, visar att ett 
kraftigt åtgärdsarbete kommer att krävas för att klara WHO:s nya riktvärden. Halter av luftföroreningar 
ligger alltså långt över WHO:s rekommenderade nivåer i stora delar av landet. Kommunernas ansvar 
kommer att påverkas. 
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Avfallsområdet 

Många förändringar pågår inom avfallsområdet som kommer påverka kommunerna på olika sätt, bland 
annat tillsynsmyndigheten. Några exempel är producentansvaret utvidgas, tillsynsmyndigheternas 
ansvar kopplat till nationella avfallsregistret för farligt avfall och kommunalt ansvar för insamling av 
förpackningar. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan Målområdet 
tillhör Borås Stads gamla vision och kommer att tas bort 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Verksamhetens indikatorer  

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
 
Utfall 2019 
65 
 
Utfall 2020 
68 
 
 

 
NKI – Livsmedelskontroll 
 
Utfall 2019 
70 
 
Utfall 2020 
74 
 
 

 
NKI – Serveringstillstånd 
 
Utfall 2019 
71 
 
Utfall 2020 
76 
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NKI – Miljö- och hälsoskydd 

Så nås målet för indikatorn 
Miljötillsyn har arbetat för att säkerställa rätt kontaktuppgifter till de svarande och ytterligare utvecklat 
formerna för information och rådgivning till kommunens verksamhetsutövare för att successivt höja 
NKI-resultaten. Ett väletablerat samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och förvaltningens 
kommunikatör kommer att pågå fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare förbättring, bl a inom 
områden som kompetens och effektivitet. 
Inom Miljö- och hälsoskyddsområdet är många medarbetare nya. Introduktionen av nya medarbetare 
omfattar utbildning i bemötande och kommunikation samt tillsynsmetodik. Ett nytt verksamhetssystem 
togs i bruk under 2020 och fortsatt arbete med detta kommer att effektivisera ärendehanteringen. 
 
Utfall till och med augusti 2021: 77 (målvärde 2021 70, målvärde 2025 75). 

NKI – Livsmedelskontroll 

Så nås målet för indikatorn 
Livsmedelskontroll fick höga värden i statistiken 2020 trots pandemin och de förändringar som 
verksamheten tvingades införa under året. Avdelningen övergick i stora delar från fysiska kontroller till 
digitala kontroller. Avdelningen kommer arbeta med bemötande och kommunikationsfrågor framöver. 
Genom detta är målet att höja NKI-värdena för information och tillgänglighet, samt bevara de goda 
värdena för bemötande. Avdelningen träffar oftast verksamhetens personal ute på kontroller, men det 
är verksamhetens chefer som svarar på NKI-enkäten. Avdelningen kommer därför börja påminna 
personalen att de gärna får återkoppla till sina chefer vad de har haft för upplevelse av kontrollen. 
Avdelningen kommer även arbeta nära förvaltningens jurist för att försöka höja värdet för 
rättssäkerhet. Ett väletablerat samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och förvaltningens 
kommunikatör kommer att pågå fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare förbättring inom 
området. 
 
Utfall till och med augusti 2021: 77 (målvärde 73). 

NKI – Serveringstillstånd 

Så nås målet för indikatorn 
Serveringstillstånd har höga NKI-värden för 2020 trots de förändringar som verksamheten tvingades 
införa under året på grund av pandemin. Det var en extra utmaning för avdelningen att vara ett stöd till 
verksamheterna när nya corona-restriktioner infördes som var kopplade till serveringstillstånden. Målet 
är behålla de höga NKI-värdena även under 2022, särskilt gällande bemötande och tillgänglighet. 
Avdelningen kommer arbeta nära förvaltningens jurist för att försöka höja värdet för rättssäkerhet. 
Antalet svarande på NKI-enkäten är låg. I de fall färre än 7 har svarat saknas utfall för perioden. Vi 
kommer att undersöka varför så få svar kommer in. Ett väletablerat samarbete tillsammans med 
Näringslivsenheten och förvaltningens kommunikatör kommer att pågå fortsättningsvis för att 
åstadkomma ytterligare förbättring inom området. 
 
Utfall till och med augusti 2021: 84 (målvärde 75). 
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3.2 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 
 
Utfall 2019 
5,7 
 
Utfall 2020 
5,8 
 
Utfall 2021 
6,3 

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 
 
Utfall 2019 
0,5 
 
Utfall 2020 
1 
 
 

 
Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 
 
Utfall 2019 
55 
 
Utfall 2020 
55,4 
 
 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Enligt beslut taget i Kommunfullmäktige 26/11 2020  angående budgetarbetet framåt så följs trenderna 
för sjukfrånvaron som följetal (tidigare sattes årliga målvärden). Målet är fortsatt att sjukfrånvaron ska 
minska.  
 
Inom förvaltningen upplever vissa medarbetare arbetsmiljöbrister och personalomsättningen på några 
avdelningar inom förvaltningen har de senaste åren varit hög. Ett fortsatt fokuserat arbete krävs för att 
förbättra arbetsmiljön och få en stabilitet i bemanningen.  
 
För att kunna arbeta proaktivt med att sänka sjukfrånvaron behövs fokus på det främjande och 
förebyggande hälsoarbetet för att snabbt fånga upp ohälsa. Detta görs bland annat genom regelbundna 
uppföljningssamtal, mätstickan, fysisk och psykosocial arbetsmiljörond samt uppföljning av 
medarbetarundersökning och OSA-undersökning. Satsningar på ledarskap och medarbetarskap 
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kommer att fortsätta för att ytterligare förbättra arbetsmiljön och öka effektiviteten både vad det gäller 
arbetsmiljöarbetet och verksamheten i stort. Avsikten är att detta tillsammans med övriga åtgärder 
kommer att leda till minskad sjukfrånvaro. 
 
I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen så får enstaka långa sjukfall stort genomslag i 
statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Så nås målet för indikatorn 
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel är arrangemang av olika 
slag, vid alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. Under coronapandemin används timanställda 
för en del av trängseltillsynen och omfattningen under 2021 är därför osäker. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Så nås målet för indikatorn 
Förvaltningen informerar om friskvårdbidrag, Merkraft och övriga personalförmåner regelbundet på 
förvaltningsmöten och APT.  
 
Förvaltningen har även en hälsoinspiratörsgrupp på förvaltningen med ambitionen att erbjuda 
regelbundna pulshöjande aktiviteter för medarbetarna. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2021 Prognos 
2021 

Budget 
2022:1 

Budget 
2022:2 Förändring 

Intäkter 25 257 18 127 28 657 31 738 3 081 

Kostnader -53 323 -51 318 -57 317 -64 655 -7 338 

Buffert -284  -290 -333 -43 

Nettokostnader -28 350 -33 191 -28 950 -33 250 -4 300 

Kommunbidrag 28 350 28 350 28 950 33 250 4 300 

Resultat 0 -4 841 0 0 0 

Ackumulerat resultat  436    

      

Nettoinvesteringar      

4.2 Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads myndighetsansvar inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa boråsarnas hälsa 
och säkerhet, skydda boråsarnas miljö, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och 
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rättvisa regler för företag samt för att motverka brottslighet. Nämndens myndighetsutövning är en del 
av Sveriges myndigheter - regeringen, de statliga domstolarna samt de statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheterna. 

Nämnden har speciella myndighetsuppgifter inom följande lagområden: 

• miljöbalken som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet 
• livsmedelslag, lag om material i kontakt med livsmedel (från 2022) och foderlag 
• lag om animaliska biprodukter 
• alkohollag, tobakslag, lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
• strålskyddslag, lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och lag om 

sprängämnesprekursorer 
• lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
• delansvar för den kommunala renhållningsordningen 

Nämnden ansvarar för kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- 
och klimatrådgivning. 

Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen i den 
mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- 
och hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs. 

Nämnden ska 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. 

Uppdrag till nämnden från Kommunfullmäktige (via budgetuppdrag): 

• inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond (2002, 2007, 2011) 
• arbeta med miljömål för Borås Stad (2006) och implementering av Borås Stads nya miljömål 

(2013) 
• arbeta med energi- och klimatrådgivning (2010, ingick när Konsument Borås flyttades till 

MKN, förutsätter finansiering av Energimyndigheten) 
• tillhandahålla 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 i den ekologiska dimensionen 
- samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet 
- samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot vattenråden 

• taxorna inom nämndens område ska så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad 
tjänsterna kostar (2012, 2020). 
Det utökade utrymmet ska bl a användas för att förstärka nämndens allmänna miljöarbete 
(2012). 

• medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens ansvarsområden 
berörs (2018) 

• rådgivning om hållbar konsumtion (2018) 
• inventering av förorenad mark (2020) 
• klimatanpassning (2020) 
• i alla beslut och i allt arbete utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas (2020, 2021) 
• medverka i klimatarbetet när det gäller koldioxidbudget och insatser som följer av den, 

klimatanpassning och framtagande av energi- och klimatplan (2021) 
• arbeta med strategiska åtgärder kring klimatförändringar med fokus på vatten, utifrån 

ökade behov inom samhällsbyggnadssektorn (2022) 
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• intensifiera arbetet med cirkulär ekonomi (2022). 

Kommunfullmäktige har utpekat Miljö- och konsumentnämnden som ansvariga eller delansvariga för 
några av stadens miljömål: 

• miljöledningssystem för alla förvaltningar och bolag med fler än tio anställda 
• miljöutbildning av alla anställda och förtroendevalda 
• minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö 
• öka inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel 
• utveckla verktyg för hur grön- och blåstruktur kan beaktas i detaljplaner. 
• den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen 
• en plan för Mobility Management 

Övriga uppdrag från kommunfullmäktige: 

• Förmedling av studentboende hos privata uthyrare (2010, när Konsument Borås flyttades till 
MKN) 

• Nämndens uppdrag enligt Grönområdesplan 2017-2021:         
o Utreda den biologiska infrastrukturen 
o Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar 
o Införliva resultat i digitala skikt på Intramap 
o Utföra GIS-analys 

• VA-plan 2022-2025 (remissversion nov 2021) ansvar arbete med vattenskyddsområden, 
delaktiga i flera andra åtgärder. 

• Samverkansgrupp för utökad tillsyn, med fokus på tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet i Borås under 2021-2023. 

• Förslag till Avfallsplan 2021-2030 ger nämnden uppdrag inom kommunikation, 
miljökompetens, masshantering mm. 

Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden styrs av lagar där EU-rätten gäller före nationell rätt 
och cirka 80 procent av svensk lagstiftning inom områdena har sitt ursprung i EU-lagar. Den påtagliga 
globala dimensionen i miljöarbetet, hälsoarbetet, klimatfrågan, de allt mer utsatta ekosystemen, 
befolkningsfrågan och de utmaningar som energiförsörjning ställer, gör att det behövs nya arbetssätt 
och nya sätt att organisera verksamheten. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden har i många år haft både en ansträngd ekonomi och relativt hög personalomsättning, vilket 
gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet de är ålagda. 
Nämnden har lyft problematiken vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess de senaste 
åren och har fått medel för att säkerställa vissa nödvändiga stödfunktioner. I budgetförslaget för 2022 
har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till att den tilldelade ramen 
behöver öka betydligt för grunduppdragen för att man ska klara de uppdrag fullmäktige tilldelat 
nämnden. Dessutom behöver förvaltningen attrahera sökande samt uppnå målet om heltidstjänster. 

Nämnden kommer med den utökade ramen inför 2022 jämfört med Budget 2021 öka antalet 
medarbetare med 12 %, motsvarande 6 årsarbetare samt 3 årsarbetare för brottsförebyggande 
myndighetssamverkan, och har därför ett stort behov av utökade centralt placerade lokaler. 
Miljöförvaltningen behöver vara centralt placerad av flera skäl. Dels är det viktigt att medborgarna lätt 
kan nå förvaltningen fysiskt genom att lokalen ligger centralt i staden nära de allmänna 
kommunikationerna (särskilt viktigt för de klienter som har behov av budget- och skuldrådgivning). 
Dels för att personal snabbt ska kunna förflytta sig till och från tillsyns- och kontrollställen (varav 
merparten ligger centrumnära) och olika samverkansmöten med andra förvaltningar i stadshuskvarteret, 
ofta flera gånger per dag. Det är också angeläget att Miljöförvaltningens lokaler ligger centralt så att vi 
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kan attrahera pendlare från andra orter. Om pendlande medarbetare tvingas ta ytterligare en buss för att 
komma till sitt arbete minskar förvaltningens attraktivitet och det finns redan nu flera yrkeskategorier 
på förvaltningen som är svårrekryterade. 

Om en flytt till gemensam lokal blir aktuell krävs investeringsmedel och nämndens driftkostnader kan 
förändras gällande bland annat möbler och hyra. Dessutom, om en ny lokal inte är centralt belägen, 
krävs ytterligare resurser, ökad ram och/eller taxehöjningar för att täcka transportkostnader och 
tidsförluster till och från tillsynsobjekten. De sistnämnda kommer att variera med avståndet från 
centrumkärnan och stadshuskvarteret. 

Driftbudget 

Den tilldelade ramen uppgår till 33 250 tkr varav 250 tkr ska avsättas till klimatkompensationsfonden 
och 200 tkr till naturvårdsfonden. Denna ram är baserad på uppräkning av lönekostnaderna med 2,3 % 
och övriga kostnader med 1,4 % samt en ökning av ramen med 3 400 tkr (Ram 2021 28 350 tkr) enligt 
nedan. 

Miljö- och konsumentnämndens andel personalkostnader av de totala kostnaderna är drygt 80 %. 
Andelen personalkostnader har sakta ökat på grund av att nämnden har dragit ner på övriga kostnader 
för att lösa de årliga effektiviseringskraven. Övriga kostnader - hyror, material, utrustning, m m - har 
nämnden svårt att påverka utan stora negativa effekter för verksamhet och/eller arbetsmiljö. 
Konsekvensen av nämndens höga andel personalkostnader är att det finns mycket få andra kostnader 
kvar att dra ner på (effektivisera). 

Nämndens taxor räknas årligen upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) för oktober 
månad det år beslut fattas, inför nästkommande års avgifter. Nämndens intäkter har därför i detta 
förslag till budget 2022 räknats upp med 2,4 %. 

Budget för nämndens intäkter gällande alkohol grundas med nuvarande taxekonstruktion på 
tillståndsinnehavarnas alkoholförsäljningsomsättning föregående år. det vill säga att 2022 grundas 
nämndens alkoholtaxeintäkter på verksamhetsutövarnas alkoholförsäljning under 2021. Pågående 
coronapandemi medför att det är mycket svårt att förutspå hur mycket omsättningen påverkas jämfört 
med innan pandemin, eftersom även 2020 var påverkad av pandemin. Dessutom togs/tas inga 
årsavgifter ut gällande alkohol för vare sig 2020 eller 2021. 2019 är det senaste "normala" året. I 
nämndens budgetförslag baseras därför intäkterna gällande alkohol på 2019 års försäljning med 
uppräkning enligt index för 2020, 2021 respektive 2022. Antagandet är att omsättningen 2021 kommer 
att vara 50 % jämfört med 2019, vilket medför 50 % av budgeterade intäkter 2021 på 1,9 mnkr. Det 
skulle ge ett underskott 2022 på knappt 1 mnkr avseende alkoholintäkter. 

Projekt 

Projekten som bedrivs inom nämndens område ingår inte i driftbudgetens kommunbidrag utan 
finansieras på annat sätt, exempelvis genom statsbidrag. Ett projekt bedrivs ofta under flera år och 
överförs mellan åren tills att projektet slutredovisas. Först då kan projektet ge en återverkning på 
nämndens driftbudget beroende på slutredovisning. 

Projekt som finns vid ingången av 2022: 

• Hållbar landsbygd 7-h. Boråsregionen 
• LONA Grönstråk 
• LONA Vattensalamander 
• LONA Invasiva arter 
• Skyfallskartering 
• Gåshult 
• Kommunikationsplattform 
• Gynna vilda pollinatörer 
• Plan för biologisk mångfald 
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Utökning av ram 

Skattefinansierad verksamhet 

• 1 600 tkr för arbete med strategiska åtgärder kring klimatförändringar med fokus på vatten, 
utifrån ökade behov i samhällsbyggnadssektorn. 

• 800 tkr för en årsarbetare på Konsument Borås, se kap 2 och 4.4.6. 
Verksamheten arbetar såväl med enskild rådgivning som med utåtriktad och förebyggande 
verksamhet. Avdelningen har även i uppdrag att arbeta med hållbar konsumtion. 

• 800 tkr för en ny tjänst med inriktning att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär 
ekonomi, se kap 2 och 4.4.5. 

• 800 tkr för en digitaliseringskomptens, se kap 2 och 4.4.5. 

Delvis taxefinansierad verksamhet 

• 300 tkr för att täcka skattefinansieringsgraden en årsarbetare för tillsyn av material som kommer 
i kontakt med livsmedel och livsmedelssanktionsavgifter, två nya ansvarsområden samt för att 
kunna gå två inspektörer vid osäkra inspektioner, se kap 4.4.3. Resterande del av heltidstjänsten 
finansieras med avgifter.  

Nämndens budgetförslagför 2022 har balanserats genom att: 

• inte räkna upp alla kostnader, t ex kompetensutveckling - vilka sedan flera år har legat kvar 
på samma schablonbelopp. 

• räkna bort 3 % sjukfrånvaro på samma sätt som i 2020 och 2021 års budget. 
• budgetera utifrån personalens tjänstgöringsgrad, trots att alla anställda i Borås Stad har rätt 

till heltidstjänster. Om alla skulle välja att gå upp på 100 % motsvarar det nästan 2 årsarbetare, 
ca 1,1 mnkr i extra kostnader. 

• alkoholtillsynsintäkterna har budgeterats utan hänsyn till coronapandemin. 
 

Övriga ej tillgodosedda behov 

• 500 tkr för en ny strandskyddstjänst, som till delvis finansieras via dispensavgifter och delvis 
taxefinansieras beroende på utformningen av proaktiv planerad tillsyn och dess finansiering. 
Strandskyddsarbetet 2022 kommer därför att ligga kvar på samma nivå som 2021, se kap 4.4.5.. 

• 200 tkr för köp av juriststöd för ansvarsutredningar inom MIFO-området, se kap 4.4.4. 
Förvaltningen bedömer att juriststöd tillfälligt kan inrymmas i budget under 2022 på grund av 
att några nya tjänster enligt ovan inte bemannas redan 1 januari. 

• 500 tkr extra löneutrymme för att kunna behålla och nyrekrytera personal på Miljötillsyn. 
Nämnden har sedan flera år haft samma medel (7 tkr/anställd) för kompetensutveckling för vår 
personal, vilket bör höjas. Detta belopp har inte justerats upp enligt index som övriga 
kostnader. Som jämförelse låg 2015 dessa medel på cirka 11 tkr/anställd, vilket nämnden 
därefter varit tvungen att minska ner för att hålla dåvarande budgetar i balans. 
Miljöförvaltningen vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och där ingår att personalen 
också ges möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att nämnden ska kunna hålla en 
god kvalitet, se även kap 2. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i 
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånarna och verksamhetsutövarna. Nämnden 
fördelar budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov. 
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I det systematiska arbetsmiljöarbetet som Miljöförvaltningen bedriver är jämställdhet och lika 
möjligheter för kvinnor och män ett viktig att fokus som beaktas vid bl a löneöversyn, lönebildning och 
rekrytering. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp och diskuteras på förvaltningsmöten och 
avdelningarnas arbetsplatsträffar för att skapa en öppenhet och tolerans samt bidra till kunskap. Ingen 
diskriminering eller kränkande särbehandling ska förekomma i mötet med Boråsarna och 
verksamhetsutövare och heller inte i mötet mellan medarbetare och kollegor i Borås stad. 

I de forum för fysisk planering som medarbetare från Miljöförvaltningen deltar i är 
jämställdhetsperspektivet på miljöfaktorer av stor vikt. Hur saker planeras och utformas har stor 
betydelse för om det sedan i realiteten uppfattas som positivt av både kvinnor och män. 

  

  

  

  

4.4 Verksamhet 2022 

Tkr Budget 2021 Prognos 
2021 

Budget 
2022:1 

Budget 
2022:2 Förändring 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 204 -830 -973 -912 61 

Nettokostnad -1 204 -830 -973 -912 61 

Central administration      

Intäkt 372 340 369 1 070 701 

Kostnad -9 681 -8 955 -9 951 -11 347 -1 396 

Nettokostnad -9 309 -8 615 -9 582 -10 277 -695 

Tillstånd- och 
livsmedelskontroll      

Intäkt 8 966 7 560 8 594 9 601 1 007 

Kostnad -9 433 -11 150 -9 528 -10 486 -958 

Nettokostnad -467 -3 590 -934 -885 49 

Miljötillsyn      

Intäkt 12 397 8 500 13 657 14 868 1 211 

Kostnad -15 890 -14 800 -16 993 -18 667 -1 674 

Nettokostnad -3 493 -6 300 -3 336 -3 799 -463 

Miljöstrategiska      

Intäkt 1 605 1 587 1 722 1 725 3 

Kostnad -10 210 -10 123 -10 367 -12 957 -2 590 

Nettokostnad -8 605 -8 536 -8 645 -11 232 -2 587 

Konsument Borås      

Intäkt 1 917 1 830 1 915 1 915 0 
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Tkr Budget 2021 Prognos 
2021 

Budget 
2022:1 

Budget 
2022:2 Förändring 

Kostnad -6 655 -6 900 -6 855 -7 477 -622 

Nettokostnad -4 738 -5 070 -4 940 -5 562 -622 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad -284  -290 -333 -43 

Nettokostnad -284  -290 -333 -43 

Klimatkompensationsfo
nd      

Intäkt      

Kostnad -250 -250 -250 -250 0 

Nettokostnad -250 -250 -250 -250 0 

Myndighetssamverkan      

Intäkt  1 000 2 400 2 559 159 

Kostnad  -1 000 -2 400 -2 559 -159 

Nettokostnad  0 0 0 0 

      

Totalt      

Intäkt 25 257 20 817 28 657 31 738 3 081 

Kostnad -53 607 -54 008 -57 607 -64 988 -7 381 

Nettokostnad -28 350 -33 191 -28 950 -33 250 -4 300 

 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden har påbörjat en grundlig översyn av planerings- och 
uppföljningsarbetet: uppdrag, behovsutredning, budget:1 och tillsynsplaner och verksamhetsplaner 
samt taxor, mål och mätetal/verksamhetsmått, genomförande, uppföljning samt analys och 
utvecklingsarbete. Arbetet kommer anpassas efter den nya Budgetprocess som Borås Stad tar fram 
inom arbetet med Tillitsresan, det vill säga en ny tillitsbaserad styr- och ledningsmodell. 

Förvaltningen har inlett arbetet genom att arbeta fram en ny behovsutredning för 2022-2024. 
Behovsutredning kommer för första gången vara gemensam för alla avdelningar och baseras på en mall 
som tagits fram av Miljösamverkan Väst (Västra Götaland och Halland). I behovsutredningen 
dokumenteras nämndens samlade behov för att kunna genomföra alla sina uppdrag inom olika lag- och 
verksamhetsområden. Den nya behovsutredningen kompletteras med arbete med vidareutveckling av 
tillsynsplaner och kontrollplan inom myndighetsområdena och verksamhetsplaner inom övriga 
verksamhetsområden. 

Utökad kompetens inom digitalisering och IT gör att nämnden även kommer kunna prioritera att 
arbeta med vidareutveckling av uppföljningsverktyg, ärendehantering, tidsrapportering och 
budgetprocessen. Vidareutveckling av verktyg för uppföljning syftar till att ge bättre underlag för 
taxekonstruktion, analys, och kommande behovsutredningar och resursplanering av verksamheten. 
Nämnden avser att ta fram förslag till nya taxor, både konstruktion och timavgifter, inför 2023 inom 
nämndens olika lagområden. 
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Inom arbetet med Tillitsresan har Borås Stad 2021 fått nya Gemensamma principer för hur vi ska agera och 
hur vi ska bemöta dem vi är till för. Principerna är demokrati, objektivitet, öppenhet och yttrandefrihet, 
bemötande, effektivitet och service samt laglighet. Principerna syftar till att ge stöd för de beslut vi fattar och 
för hur vi bör agera. De ska hjälpa oss att utvecklar vårt professionella omdöme och vår förmåga att 
hantera svåra situationer och dilemman. Miljöförvaltningen kommer arbeta med att införliva både de 
gemensamma principerna och resultaten från Medarbetarenkäten 2021 i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i 
arbetet inom nämndens olika verksamhetsområden samt inom vidareutvecklingen av ledarskap och 
medarbetarskap. 

4.4.1 Förändring i budget 2022:2 jämfört med budget 2022:1 

Den tilldelade ramen uppgår till 33 250 tkr varav 250 tkr ska avsättas till klimatfonden och 200 tkr till 
naturvårdsfonden. Denna ram är baserad på uppräkning av lönekostnaderna med 2,3 % och övriga 
kostnader med 1,4 % samt en ökning av ramen med 3 400 tkr (Ram 2021 28 350 tkr) enligt nedan. 

Utökning av ram 

Skattefinansierad verksamhet 

• 1 600 tkr för arbete med strategiska åtgärder kring klimatförändringar med fokus på vatten, 
utifrån ökade behov i samhällsbyggnadssektorn, se kap 2 och 4.4.5. 

• 800 tkr för en årsarbetare på Konsument Borås, se kap 2 och 4.4.6. 
Verksamheten arbetar såväl med enskild rådgivning som med utåtriktad och förebyggande 
verksamhet. Avdelningen har även i uppdrag att arbeta med hållbar konsumtion. 

• 800 tkr för en ny tjänst med inriktning att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär 
ekonomi, se kap 2 och 4.4.5. 

• 800 tkr för en digitaliseringskomptens, se kap 2 och 4.4.5. 

Delvis taxefinansierad verksamhet 

• 300 tkr för en årsarbetare för tillsyn av material som kommer i kontakt med livsmedel och 
livsmedelssanktionsavgifter, två nya ansvarsområden samt för att kunna gå två inspektörer vid 
osäkra inspektioner, se kap 4.4.3. 

Nämndens budgetförslaget för 2022 har balanserats genom att: 

• inte räkna upp alla kostnader, t ex kompetensutveckling - vilka sedan flera år har legat kvar på 
samma schablonbelopp. 

• räkna bort 3 % sjukfrånvaro på samma sätt som i 2020 och 2021 års budget. 
• budgetera utifrån personalens tjänstgöringsgrad, trots att alla anställda i Borås Stad har rätt till 

heltidstjänster. Om alla skulle välja att gå upp på 100 % motsvarar det nästan 2 årsarbetare, 
ca 1,1 mnkr i extra kostnader. 

• alkoholtillsynsintäkterna har budgeterats utan hänsyn till coronapandemin. 

Nämnden kommer inför 2022 jämfört med Budget 2021 öka antalet medarbetare med 12 %, 
motsvarande 6 årsarbetare enligt ovan samt 3 årsarbetare för brottsförebyggande 
myndighetssamverkan, och har därför behov av utökade centralt placerade lokaler. Lokalerna behöver 
ligga centralt och nära allmänna kommunikationer på grund av att merparten av nämndens 
tillsynsobjekt ligger centralt, många besökande, mycket samverkan och möten inom stadshuskvarteret 
samt för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare. 

  

Övriga ej tillgodosedda behov 

• 500 tkr för en ny strandskyddstjänst. Strandskyddsarbetet 2022 kommer därför att ligga kvar på 
samma nivå som 2021, se kap 4.4.5.. 
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• 200 tkr för köp av juriststöd för ansvarsutredningar inom MIFO-området, se kap 4.4.4. 
Förvaltningen bedömer att juriststöd tillfälligt kan inrymmas i budget under 2022 på grund av 
att några nya tjänster enligt ovan inte bemannas redan 1 januari. 

4.4.2 Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Nämndens mötesverksamhet 2022 kommer i huvudsak att bedrivas i samma omfattning som 
planerades för 2021.  Coronapandemin har under 2020 och 2021 förhindrat nämnden att genomföra 
studiebesök och delta på olika konferenser som normal krävs för att följa samhällsutvecklingen och 
säkra god kompetens i nämnden inom alla olika ansvarsområden. 

4.4.3 Central administration 

Förvaltningsgemensamt 

Förvaltningschefens ansvar är att leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt, 
samt att skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert. 
Förvaltningschefen leder förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp och ansvarar för 
ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen. I uppdraget ligger också att se till att 
politiska beslut och uppdrag verkställs och följs upp samt att samverka med andra förvaltningar och 
andra aktörer inom verksamhetsområdet. Som stöd för att leda och utveckla kärnverksamheterna har 
förvaltningen en stab och avdelningen Verksamhetsstöd. 

Stab 

Miljöförvaltningens stab (förvaltningscontroller, HR-specialist, jurist, kommunikatör och 
utvecklingsledare) stöttar förvaltningen i att skapa en effektiv och hållbar verksamhet. Stabens funktion 
är framförallt att stödja, men även styra genom råd, vägledning och analys för att öka ledningens och 
förvaltningens kapacitet och utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. 

Inom ekonomi ligger fokus 2022 på att fortsätta arbetet med få hela resurskedjan att hänga ihop ännu 
tydligare, d v s ökad samstämmighet mellan behovsutredning, tillsyns- och kontrollplaner, taxor, budget 
och uppföljning. Nämndens taxor ska huvudsakligen finansiera förvaltningens kostnader för tillsyn och 
kontroll utifrån miljöbalken, livsmedelslagstiftning, alkohollag, tobakslag och lagen om receptfria 
läkemedel där skattekollektivet ska belastas så lite som möjligt. Inom Miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningen områden pågår nationell översyn av taxekonstruktion och underlag för 
kommunernas arbete med uppdatering av dessa taxor beräknas finnas tillgängliga så att arbetet kan 
påbörjas under 2021, men kommer inte få genomslag i taxorna förrän 2023. Arbete kommer också att 
ske med att se över förvaltningens verksamhetsmått, så att dessa mäter det vi behöver mäta och att det 
mäts på rätt sätt samt verktyg för uppföljning och analys. 

Inom HR kommer man under 2022 fokusera på att förbättra arbetsmiljön och få en stabilitet i 
bemanningen - det är fortsatt svårt att rekrytera vissa befattningar (till exempel miljöinspektörer och 
erfarna specialister) och att sjukfrånvaron och personalomsättningen behöver minska. Anpassning av 
förvaltningens arbete till en post-corona-situation bedöms fortsätta under 2022. Miljöförvaltningen 
behöver även satsningar på ledarskap och medarbetarskap för att förbättra arbetsmiljön och öka 
effektiviteten både vad det gäller arbetsmiljöarbetet och verksamheten i stort. 

Inom juridik är målet för 2022 att göra en behovsinventering som ska mynna ut i en plan över vilka 
utbildningar och insatser som behövs för att öka den juridiska kompetensen på förvaltningen. Detta är 
ett led i strävan mot att i större grad göra juristens arbete proaktivt, effektivt och förutsägbart snarare 
än reaktivt. 
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Inom kommunikation tar man för 2022 fram en kommunikationsplan för Miljöförvaltningen som ett 
stöd för att se till att utvalda områden kommuniceras, både internt och externt. Ambitionen är också att 
all personal på Miljöförvaltningen under 2022 ska utbildas i Klarspråk - för att utveckla sin förmåga att 
skriva tydliga och begripliga texter som förstås av mottagaren. 

Under 2021 har Miljö- och konsumentnämnden tilldelats medel som ger möjlighet att både fördjupa 
och bredda uppdraget att motverka fusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet för att staden 
ska utvecklas och bli en tryggare miljö för våra invånare. Som en följd av det nya uppdraget inrättade 
nämnden en ny tjänst som utvecklingsledare med start september 2021. Utvecklingsledaren ska driva 
och utveckla en nyinrättad samverkansgrupp för utökad förebyggande tillsyn tillsammans med andra 
myndigheter, med syfte att motverka fusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet. Staben har 
tilldelats medel för en tjänst gällande arbete med myndighetssamverkan under 2022. 

Verksamhetsstöd 

Avdelningen för Verksamhetsstöd har ett övergripande ansvar att kontinuerligt utveckla förvaltningens 
arbete med kvalitet och IT inklusive digitalisering samt administrativa processer och rutiner, med fokus 
på ständiga förbättringar och innovationer som är gynnsamt ur såväl ett verksamhetsutövar- som ett 
resursperspektiv. Verksamhetsstöd funktion är framförallt att stödja, men även styra genom råd, 
vägledning och analys, för att öka förvaltningens kapacitet och utveckla verksamheten. 

Då avdelningen har ett flertal delade tjänster och är bemannad utefter att klara den dagliga driften, finns 
det inte alltid tid eller resurser till den grad av utvecklingsarbete vi önskar. Volymen stödfunktioner har, 
förutom en halvtidstjänst IT-samordnare samt en halvtidstjänst Kvalitetssamordnare, varit oförändrad i 
över 10 år medan uppdragen stadigt har ökat samtidigt som krav och förväntningar ökar kontinuerligt. 
Under samma 10 år har hela personalstyrkan på förvaltningen i stort sett fördubblats från 40 till 80 
medarbetare, vilket har ställt och ställer höga krav på effektivitet och kunskap hos medarbetarna på 
avdelningen. 

Ett viktigt fokus för Verksamhetsstöd kommer fortsatt att vara omvärldsanalys och kontinuerlig 
utbildning, samt samarbete och utbyte av erfarenheter och kunskap med andra kommuner. 

Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, förbättringsarbete och effektivisering handlar mycket om att 
rätt person ska ha tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt sätt. Det låter enkelt men är en stor 
utmaning. Medborgarnas behov och förväntningar förändras ständigt och det är helt nya generationer 
på väg in som kunder, medarbetare, leverantörer och partners. Det ska vara flexiblare, enklare och 
snabbare service. 

Framtidens stora utmaningar är den pågående digitaliseringen samt övrig verksamhets- och 
kvalitetsutveckling för att stärka mötet med medborgarna och kunden, stärka förvaltningens 
attraktivitet, öka effektivitet genom förändrade arbetssätt och digitala verktyg samt att få grepp om 
större mängder information än någonsin tidigare. 

För att klara dessa utmaningar behöver nämnden säkerställa tillräckliga personalresurser och 
kompetensutveckling. Ett alternativ att använda inhyrd kompetens inom ram under 2022, men i 
längden krävs troligen ytterligare en permanent tjänst. 

Den beslutade utökade ramen i kombination med att en medarbetare slutar, ger möjligheter för 
avdelningen att bemanna upp med de personalresurser och kompetenser som krävs bland annat 
gällande nuvarande behov av digitaliserings-, kvalitets- och utvecklingsarbete. 

4.4.4 Tillstånd och livsmedelskontroll 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 

Tillstånd- och livsmedelskontroll är obligatoriska myndighetsområden som finns i varje kommun. 
Avdelningen arbetar utifrån flera olika lagområden: livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Målet är att ha en 
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rättssäker kontroll för att därigenom skydda boråsarnas hälsa, bidra till en sund konkurrens mellan 
verksamhetsutövare samt motverka organiserad brottslighet. Avdelningen arbetar även aktivt med att 
minska tillgången till tobak och alkohol för personer under 18 år. 

2020 och 2021 har på grund av coronapandemin varit speciella år där trängseltillsyn och digitala 
kontroller har medfört att avdelningen inte kunnat utföra tillsyn i normal utsträckning. För livsmedel 
har detta inneburit en större kontrollskuld än tidigare år. För 2020 uppgick kontrollskulden till ca 1600 
timmar. Nämnden riskerar att ha en liknande kontrollskuld för år 2021. 

Under pandemin har avdelningen fokuserat på inre tillsyn och digital tillsyn. Under 2022 är 
förhoppningen att kunna göra tillsyn på plats ute i verksamheterna igen. Digitala tillsyner har inte varit 
lika effektiva eller exakta som kontroller på plats. Under pandemin har också yttre tillsyn med 
Skatteverket och Polis varit svår att genomföra på säkert sätt. Under 2022 är målet att öka detta 
samarbete igen. 

Under 2021 har nämnden tilldelats medel som ger möjlighet att både fördjupa och bredda uppdraget att 
motverka fusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet för att staden ska utvecklas och bli en 
tryggare miljö för våra invånare. Tillstånd och Livsmedelskontroll har tilldelats medel för en tjänst 
gällande arbete med myndighetssamverkan under 2022. 

Intäkter och taxor 

Årsavgifterna för alkoholtillsynen är mycket osäkra på grund av pandemin. Årsavgifterna för 2022 
baseras på alkoholomsättningen hos tillståndshavarna föregående år, det vill säga för år 2021. År 2021 
har präglats av restriktioner och begränsade öppettider, vilket inneburit en minskad alkoholförsäljning 
och därmed minskade intäkter för nämnden. Om tillståndshavarnas omsättning har halverats på grund 
av pandemin halveras även nämndens intäkter. Innan pandemin hade nämnden intäkter på cirka 
1,9 mkr för årsavgifter. Har tillståndshavarnas försäljning halverats under 2021 kommer det innebära ett 
underskott för nämnden på 1 mkr. Förslagsvis hanteras detta underskott på samma sätt som 
underskottet 2020 och 2021 på grund kommunfullmäktiges beslut att inte debitera årsavgifter inom 
alkoholområdet under pandemin. 

Den 4 mars 2021 utfärdades en ny förordning om avgifter för livsmedel, som innebär att 
efterhandsdebitering istället för årsavgifter måste implementeras senast 2024. Även om Borås Stad 
inte övergår till efterhandsdebitering redan år 2022 kommer vissa ändringar behöva göras i nuvarande 
livsmedelstaxa för att uppnå de intäkter som anges i budgeten. När den nya kontrollförordningen 
infördes halkade svensk lagstiftning efter, vilket gjorde att avgifter inte kunde tas ut för att exempelvis 
skriva beslut. I och med den nya avgiftsförordningen ska detta vara åtgärdat och livsmedelstaxan 
behöver därmed uppdateras. En uppdatering behövs också för att kunna ta ut avgifter för den nya 
tillsynen av kontaktmaterial. 

Nya ansvarsområden och utmaningar 

Klimatet har hårdnat i livsmedelsbranschen och i flera bostadsområden i kommunen. Detta har 
uppmärksammats av bland annat CKS, Polisen och politikerna i staden. Att göra kontroller som ensam 
inspektör bedöms för farligt vid allt fler av avdelningens kontroller. Därför krävs två inspektörer på allt 
fler kontroller, vilket kräver en hel del tid från inspektörerna. Genom att gå två på fler tillsynsbesök 
minskar det totala antalet besök som inspektörerna hinner med under året. 

2019 infördes livsmedelssanktionsavgifter i svensk lagstiftning. Handläggning av 
livsmedelssanktionsavgifter är något som tar allt mer tid i anspråk för handläggarna. Både handläggning 
av själva ärendena, men också de informationsinsatser handläggarna gör för att förhindra att 
verksamhetsutövarna gör fel och därmed får en sanktionsavgift. Trots informationsinsatser fortsätter 
antalet sanktionsavgifter att öka. Antalet mer än fördubblades från år 2019 (7 ärenden) till 2020. Hittills 
har vi ungefär 30 ärenden som ska handläggas år 2021. Hur många det kommer att bli år 2022 är därför 
svårt att bedöma. Handläggning av sanktionsavgifter är något Borås Stad hittills inte har kunnat ta ut en 
timavgift eller fast avgift för då det inte funnits utrymme för det i lagstiftningen. Lagstiftningen har nu 
ändrats och det har öppnat upp för att ta ut vissa avgifter även för denna handläggning. För att göra 
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detta krävs dock att taxan uppdateras. 

1 juli 2021 träder en lagändring i kraft som innebär att kommunerna får ansvar för tillsyn av material 
som kommer i kontakt med livsmedel. Offentlig kontroll av kontaktmaterial bör enligt propositionen 
finansieras med en avgift som tas ut efter utförd kontroll. Även annan offentlig verksamhet bör 
finansieras med avgifter. Grund för avgiftsuttag finns från och med den 15 juli 2021 genom att 
förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedels och vissa jordbruksprodukter (2021:176) 
utökas till att omfatta FCM (Food Contact Materials), som införts i livsmedelslagen. Borås Stads taxa för 
livsmedelskontroll behöver uppdateras för att detta ska vara möjligt. 

Kontaktmaterial är produkter och material som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt 
med livsmedel, exempelvis förpackningsmaterial, plasthandskar, köksredskap och köksmaskiner. Ett 
huvudkrav i lagstiftningen om kontaktmaterial är att materialet ska tillverkas i enlighet med god 
tillverkningssed så att de under normala användningsförhållanden inte överför sina beståndsdelar till 
livsmedlen, genom så kallad migration, i sådana kvantiteter att det skulle kunna utgöra en fara för 
människors hälsa. 

Lagändringen innebär att kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar 
den här typen av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt kontrollområde med nya kontrollobjekt. 
Även om lagändringarna planeras träda i kraft redan sommaren 2021 har de förordningar som reglerar 
detaljerna ännu inte beslutats. Enligt Livsmedelsverket bör den planerade kontrollen därför starta först 
år 2024. Redan innan dess kommer dock händelsestyrd tillsyn behöva ske vid klagomål. 

Tillsyn över kontaktmaterial kommer vara ett helt nytt och avancerat kontrollområde som 
inspektörerna måste lära sig att behärska. Det kommer också vara ett område där avdelningen kommer 
behöva lägga tid på att aktivt söka upp fabriker, importörer och liknande. En kartläggning över vilka 
som ska granskas kommer behöva göras. Det är i nuläget inte klargjort om 
kontaktmaterialverksamheter kommer omfattas av registreringsplikt eller inte. Livsmedelsverket kan 
dock komma att meddela föreskrifter om att företag ska vara registrerade med stöd av 31 § 6 punkten i 
livsmedelsförordningen. Om registreringsplikt inte införs försvårar det avdelningens arbete avsevärt. 

Borås Stad har blivit utvald att delta i en nationell kontrollgrupp som leds av Livsmedelsverket. Denna 
grupp ska ta fram en vägledning och göra kontroller tillsammans för att lära sig det nya kontrollområdet 
med start hösten 2021. Arbetet i kontrollgruppen beräknas vara klart under år 2023. Inledningsvis 
kommer detta att kräva en del resurser, men bedömning görs att avdelningen kommer ha nytta av den 
nedlagda tiden. Alternativet är att avdelningen ska lära sig det nya området på egen hand. Detta bedöms 
kräva mer resurser än att ingå i en kontrollgrupp med stöd av Livsmedelsverket och andra kommuner. 
Borås är också en stad med många olika verksamheter som kommer att påverkas av denna kontroll. 
Genom att delta i kontrollgruppen kan Borås bli föregångare i detta arbete och ge bättre stöd till 
verksamhetsutövarna. 

För att klara de ökade kraven avseende kontaktmaterial, livsmedelssanktionsavgifter och medföljande 
personal på osäkra inspektioner görs bedömningen livsmedelskontroll behöver utökas med en 
årsarbetare. En del av denne kan finansieras med avgifter. Nämnden har fått utökad ram med 
300 tkr för att täcka resterande del. 

Länsstyrelsen genomförde den 28 september 2021 en digital revision av Borås Stads livsmedelskontroll. 
Nämnden förväntas inkomma till länsstyrelsen med en åtgärdsplan i december 2021. Länsstyrelsen 
kommer följa upp åtgärdsplanen under 2022/2023. 

Länsstyrelsen ser särskilt allvarligt på att Borås Stad inte tog ut avgifter för livsmedelskontrollen år 
2020. 

Länsstyrelsen rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att: 
- ta fram mål och indikatorer för att verifiera att kontrollen är verkningsfull 
- utarbeta ett system för kontinuerlig uppföljning att livsmedelskontrollen 
- se till att kontrollen helt är avgiftsfinansierad 
- ta fram en behovsutredning och se till att behovet av personal täcks 
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- ta fram en flerårig kontrollplan, inklusive en plan för att komma tillrätta med kontrollskulden 
- ta fram en kompetensförsörjningsplan 

Miljö- och konsumentnämnden har påbörjat en grundlig översyn av planerings- och 
uppföljningsarbetet och inlett arbetet genom att arbeta fram en ny behovsutredning för 2022-2024. I 
behovsutredningen dokumenteras samlat behov av alla kända uppdrag inom ett myndighetsområde 
eller verksamhetsområde. Den nya behovsutredningen kompletteras med arbete med vidareutveckling 
av tillsynsplaner och kontrollplan inom myndighetsområdena och verksamhetsplaner inom övriga 
verksamhetsområden. Kontrollplanen är nämndens verktyg för att resursplanera och prioritera inom 
livsmedelsområdet. Nämnden tar med länsstyrelsens rekommendationer enligt ovan in i nämnda 
översyn av planerings- och uppföljningsarbetet. 

4.4.5 Miljötillsyn 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. Kontroll av efterlevnad av denna lagstiftning är ett av 
miljötillsynavdelningarnas huvudansvar. Tillsynsansvaret innebär att arbeta för att miljölagstiftningens 
syften uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall, 
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, klagomål och tobakstillsyn i offentliga 
miljöer etc. I uppdraget ingår även att arbeta med myndighetssamverkan. Under 2021 har nämnden 
tilldelats medel som ger möjlighet att både fördjupa och bredda detta uppdrag för att motverka fusk, 
osund konkurrens och organiserad brottslighet för att staden ska utvecklas och bli en tryggare miljö för 
våra invånare. Miljötillsyn har tilldelats medel för en tjänst gällande arbete med 
myndighetssamverkan under 2022. 

Det har och kommer fortsatt ske förändringar inom avfallsområdet och den lagstiftning som berör vårt 
tillsynsarbete och dess omfattning. Förändringarna har påbörjats och målet är att införa dessa 
lagändringar, som benämns som avfallspaket, fram till 2025. Det rör bland annat lagstiftning som till 
viss del redan är införd och förslag som är på remiss; bygg- och rivningsavfall, masshantering, farligt 
avfall, frival/dispens för transport och hantering av kommunalt avfall, årsrapportering och 
avfallsstatistik. Även ny avfallsplan är på gång och nya avfallsförskrifter införda. Miljöförvaltningens 
handlingsplan för Energi- och Klimatstrategin innehåller mål och aktiviteter som berör detta område, så 
som t ex. tillsynsprojekt av bygg- och rivningsavfall. 

Nämndens roll i samhällsbyggnadsprocessen är viktig i frågor som rör bl a detaljplaner, miljöfrågor och 
bygglovsfrågor. Dessa gemensamma frågeställningar samverkas kring för att uppnå effektiviseringar av 
interna processer. Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är fortsatt stort i staden. För att möta 
efterfrågan på byggbar mark och bidra till en hållbar stadsutveckling för en växande stadskärna behöver 
tillsynsarbete avseende förorenad mark samt samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen fortgå.  
Miljötillsyns arbete syftar till att öka stadens kunskap om risken för skada på människors hälsa och 
miljö samt förebygga negativ påverkan på både mark, luft och vatten. Planerna för Staden i parken börjar 
redan nu ta form och är ett exempel på ett sådant projekt där Miljötillsyn är delaktig. Att skapa en 
delprojektgrupp under den strategiska gruppen, där Miljötillsyns kompetens behövs inom områden som 
bl.a. föroreningar, masshantering samt dagvattenhantering, är i förslagsstadiet. Detta arbete kommer ta 
tid i anspråk under 2021 och fortsatt under 2022. Även MKB-direktivets stegvisa införande kan komma 
att ha en viss påverkan på miljötillsyns arbete. 

I linje med förväntningar som ställs på samhällsbyggnadsprocessen när Borås växer och de medel 
nämnden fått för 2022 för att bidra till att utveckla och förbättra processen, påverkar miljötillsyns 
arbetsinsats i olika typer av samverkan inom detta område. Vidare är vattenskyddsområden, dagvatten 
och ny VA-plan i fokus under 2022, där Miljötillsyns resurser kommer tas i anspråk och bidra till nytta 
för boråsarna. 

I behovsutredningen för Miljöbalkstillsyn dokumenteras samlat behov av alla kända uppdrag inom 
miljöbalkens myndighetsområde. Tillsynsplanen är nämndens verktyg för att resursplanera och 
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prioritera inom uppdraget, och visar på att resurserna inte täcker hela tillsynsbehovet. Intentionen är att 
genomföra en grundlig översyn av planeringsarbetet och att ta fram en ny behovsutredning för 2022-
2024. Detta arbete innefattar att ta fram en gemensam behovsutredning för hela 
nämnden/förvaltningen, utifrån en behovsutredningsmall som tagits fram av Miljösamverkan Västra 
Götaland. Avdelningen påbörjade arbetet i maj 2021. Ny behovsutredning och vidare arbete med 
utmaningen att ta fram bättre uppföljning av tillsynsplan, ärendehantering, tidsrapportering och budget 
syftar till att ge bättre underlag för analys, uppföljning och resursplanering av verksamheten. Detta 
arbete prioriteras under 2022 för att möjliggöra bättre planering och uppföljning i samklang med 
budget. Arbetet är viktigt både för Miljötillsyns del samt för förvaltningsnivå, där Miljötillsyn bidrar 
med resurser. 

Omorganisationen som påbörjades under hösten 2020, då miljötillsyn delades upp i två avdelningar, 
förväntas påverka avdelningarna även 2022. Påverkan består bland annat att behov av att hitta effektiva 
arbetssätt, ramar och indelning av ansvarsområden, förbättrad planering och uppföljning av 
avdelningarnas uppdrag samt att skapa god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. 

Konsekvenser av personalomsättning är fortsatt en utmaning under 2022. Handledning, upplärning och 
förändringar i arbetsområden/arbetsfördelning är en del av alla medarbetares vardag på 
miljötillsynsavdelningarna, vilket också påverkar arbetsmiljön och produktionstakten. Avdelningarna 
har ett flertal nya miljöinspektörer som har stort behov av att lära sig inspektörsyrket grundligt inom 
både sakkunskaper som lagstiftning. Att låta två miljöinspektörer gå tillsammans till bl.a. de 
årsbetalande verksamheterna i syfte att lära av varandra och att fortsätta utveckla tillsynsmetodiken är 
den del i upplärningsprocessen. Verksamheten har påbörjat ett arbete med att utveckla den nuvarande 
arbetsmiljön för fungerande arbetsformer och metoder. Avdelningen har stort behov av ökad 
kompetensutveckling för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan från verksamhetsutövarna i 
kommunen och förändringar i omvärlden. Kvalitetsarbetet och att ta fram skriftliga rutiner för 
harmoniserade arbetssätt (både för miljötillsyn och för förvaltningen i stort) prioriteras under 2022 för 
att bidra till bättre produktivitet och arbetsmiljö. 

En stor utmaning är att planera och utföra den timfinansierade tillsynen enligt tillsynsplanen så att 
intäktsbudgeten håller. Detta samtidigt som avdelningarna genomför prioriterad tillsyn på verksamheter 
som betalar årlig tillsynsavgift, inkommande ärenden, klagomål, samverkan, lagändringar och 
omvärldsbevakning samt kompetensförsörjning. 

Inom staden mäts NKI som fortsatt behöver höjas i förhållande till de nationella jämförelsetalen. En 
del i detta arbete är att analysera utfallet för förbättra resultatet. Pågående samarbete med 
Näringslivsförvaltningen kommer att fortsätta. Syftet med samarbetet är att öka förståelsen för 
varandras roller, stärka samarbetet och höja stadens NKI. 

Inom miljöbalkens områden behöver taxan ses över för korrekt debitering av handläggningstid som 
innefattar både direkta och indirekta kostnader av gemensam styrning, samordning, administration och 
lokaler. Arbetar innefattar även översyn av debiteringsmoment, debiteringsrutiner samt utveckling av 
tidsredovisning. Avdelningarna kommer avsätta tid för en grundlig översyn av nuvarande taxa. 

Det nya ärendehanteringssystemet Ecos2 kommer att ge större fördelar när det väl är etablerat. 
Miljötillsynavdelningarna är i stort behov av effektiva stödsystem. Arbete pågår för att utveckla 
förvaltningens verksamhetssystem för att effektivisera tillsynsprocesserna och för att förbättra 
medarbetarnas arbetsmiljö. I detta arbete kommer utredningsarbete att fortgå kontinuerligt för att 
utveckla e-tjänster och digitala lösningar för att effektivisera tillsynen. Vidare kommer det att utredas 
hur GIS kan vara ett verktyg för att utveckla tillsynen. I linje med de krav som ställs på digitalisering i 
samhället samt de medel miljöförvaltning fått för digitalisering och GIS för 2022 kommer miljötillsyns 
resurser tas i anspråk och leda till mer nytta för boråsarna. 

För att arbetet med inventering av förorenad mark ska kunna fortlöpa behövs kompetens i form av 
juriststöd. För att klara fortsatt inventeringstakt av förorenad mark (MIFO) görs bedömningen att 
Miljötillsyn behöver utökat juriststöd för ansvarsutredningar. Denna del kan inte finansieras med 
avgifter. Juriststöd för MIFO- arbetet har inte tilldelats medel, men förvaltningen bedömer trots det att 
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juriststöd tillfälligt kan inrymmas i budget under 2022 på grund av att några nya tjänster på 
förvaltningen inte bemannas redan 1 januari. 

4.4.6 Miljöstrategiska 

Miljöstrategiska inkl. energi- och klimatrådgivning 

Miljöstrategiska avdelningen arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, såsom miljömål, energi- och 
klimatstrategiskt arbete, klimatanpassning, miljöövervakning och naturvård, deltar i stadens 
samhällsplaneringsprocess, miljöutbildar alla anställda och politiker i Borås Stad, kommunicerar 
miljöfrågor till boråsare samt har energi- och klimatrådgivning. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Borås Stads ambition är att vara en ledande miljökommun och har det senaste året klättrat till en 
hedrande trettonde plats i Aktuell Hållbarhets miljörankning av landets 290 kommuner. Kommunen 
har en tydlig viljeinriktning och hög ambitionsnivå när det gäller bostadsbyggandet. För att främja 
processens effektivitet och kvaliteten i samhällsbyggnaden är det viktigt att de miljöstrategiska 
aspekterna beaktas redan i de tidiga skeendena. Avdelningen medverkar i det fysiska planeringsarbetet 
idag så långt resurserna räcker. 

För den växande staden är det en utmaning att tillgodose behov av bostäder och teknisk infrastruktur, 
och samtidigt behålla de viktigaste funktionerna hos våra ekosystem och de tjänster vi får från dem. 
Borås har en rik och varierad naturmiljö som är av stor betydelse för invånarnas långsiktiga livskvalitet. 
Goda kunskaper om grönstrukturens ekologiska funktioner, innehåll, struktur och utveckling är därför 
av vikt både för stadsplaneringen och skötseln av kommunens mark och vatten. 

Klimatanpassningsåtgärder behöver vidtas såväl i staden som längs vattendragen, för att säkerställa 
risken för höga flöden. En kartläggning av möjliga våtmarker för såväl klimatanpassning som biologisk 
mångfald föreslås. Nämnden har tilldelats en utökning av ram med 1,6 mnkr för strategiska 
åtgärder kring klimatförändringar med fokus på vatten, utifrån utökade behov inom 
samhällsbyggnadssektorn. 

En regelbunden och välplanerad övervakning av kommunens naturmiljö behövs för att kunna följa 
förändringar i tillståndet över tiden och sätta in rätt åtgärder, vid lämpliga tidpunkter och på rätta 
platser. Ytterligare satsningar krävs för att Borås Stad ska bli en ledande miljökommun, däribland 
resurser för ett miljöövervakningsprogram. Som ledande miljökommun förutsätts också att kommunen 
medverkar i t ex luftvårdsförbund, klimat- och miljönätverk. Avdelningen representerar Borås Stad i 
dessa sammanhang och besvarar/samordnar därutöver enkäter och utredningar åt staden inom det 
miljöstrategiska området. 

Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, 
analyser och presentation av geografiska data, d v s information som kan kopplas till en plats. GIS kan 
användas för att representera och visa hur verkligheten ser ut. Digitala kartor kan skapas och koppla 
information för en viss plats. Vid skapande av GIS, insamlas information som representerar en bild av 
verkligheten och visas i olika lager, skikt, i den digitala kartan. De olika skikten får information lagd till 
sig och exempel på GIS-användning inom nämndens områden är markanvändning, fastigheter, 
översvämningsområden, grön- och blåstrukturer, naturmiljöer och spridningsvägar, tillsyns- och 
kontrollobjekt inklusive tillsynsresultat, miljöövervakning med resultat, inventering av djur och växter, 
strandskyddsdispenser, enskilda avlopp, soltimmar mm. Informationen kan sedan användas för att göra 
beräkningar, visa på samband och förbättra beslutsprocesser. Miljöförvaltningen saknar GIS-
kompetens. Nämnden har tilldelats en utökning av ram med 800 tkr för digitaliseringskompetens 
där GIS inledningsvis kommer vara fokus. 

För att Borås Stad ska förbli en attraktiv kommun att bo och verka i behöver den utvecklas i samklang 
med ett klimat i förändring. För att göra det behöver hela kommunen vidta åtgärder i stort och smått, 
både i kommunala verksamheter som i kommunens alla aktörer, så som att säkerställa robust 
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infrastruktur för att förhindra förlust i produktion såväl som säkrande av liv. För att Borås Stad 
samtidigt ska nå de långsiktiga målen om fossiloberoende och följa minskningstakten enligt 
koldioxidbudgeten, måste arbetstakten fortsätta att öka på alla områden. För att nå en hållbar och 
cirkulär framtid behöver hållbarhetstänket implementeras längs hela värdekedjan, från inköp till avfall, 
både inom organisationen som ute hos boråsarna. Vi behöver en cirkulär ekonomi för att uppnå 
resurseffektiva och giftfria kretslopp samtidigt som affärsmöjligheter baserat på nya lösningar och idéer 
stimuleras. Nämnden har tilldelats en utökning av ram med 800 tkr för att vara med och driva på 
omställningen från linjär till cirkulär ekonomi. 

Miljö- och konsumentnämnden har idag ansvar för kommunens miljömål. Planen är att revidera 
miljömålen i enlighet med den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. Efter att studerat flera av 
Sveriges ledande miljökommuner, föreslås ett hållbarhetsprogram där den ekologiska dimensionen 
tillsammans med den ekonomiska och sociala bildar ett gemensamt paraply, för att på ett effektivt sätt 
samverka i de viktiga och oskiljbara hållbarhetsdimensionerna. Som en del i det nya styr- och 
ledningssystemet förslås ett gemensamt miljöledningssystem, under ledning av Miljö- och konsumentnämnden, 
för stadens samtliga förvaltningar. 

Med rådande resurser klarar inte nämnden sitt ansvar för tillsyn av strandskydd och naturreservat och 
det är omöjligt att uppfylla kraven på likabehandling och därmed svårt att upprätthålla legalitet för 
lagstiftningen. Vid handläggning av inkomna strandskyddsansökningar är det idag många som 
framhäver orättvisor. Konsekvensen av brist på kontinuerlig och planerad strandskyddstillsyn blir att de 
som inte söker dispens kan bygga "fritt", medan de som söker riskerar att få inskränkande villkor eller 
avslag. Under sommaren 2021 har det uppmärksammats i media att allmänheten inte längre har tillgång 
till vissa sjöar för att närboende har gjort anspråk på strandremsorna. Utan ytterligare resurser kan 
nämnden inte vidta den strandskyddstillsyn som är nödvändig för att förhindra att detta sker och 
säkerställa allmänhetens tillgång. Då uppfyller nämnden inte heller sitt uppdrag enligt miljöbalken. 
Nämnden tilldelades ingen utökning av ram för proaktiv planerad strandskyddstillsyn. Nämnden äskade 
500 tkr för detta arbete. 

4.4.7 Konsument Borås 

Konsument Borås har i uppdrag att bedriva konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. 
Genom sitt arbete bidrar verksamheten till att minska överskuldsättningen i samhället och ökar 
boråsarnas möjligheter att få kontroll över sin ekonomiska situation och att bli medvetna konsumenter. 
Verksamheten ska arbeta med enskild rådgivning samt utåtriktad och förebyggande verksamhet. Sedan 
2017 har även avdelningen i uppdrag att arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion.  

Verksamheten arbetar med alla tre hållbarhetsdimensioner, då den tangerar såväl social hållbarhet som 
ekonomisk hållbarhet och den ekologiska hållbarheten. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

För att klara av uppdragen har avdelningen fått en resursförstärkning motsvarande en årsarbetare 
för att säkerställa en tillräckligt god nivå på det utåtriktade och förebyggande arbetet och samtidigt 
kunna ge råd utan dröjsmål. Verksamheten kommer på så vis kunna möta behoven hos invånarna och 
ta sig an det viktiga förebyggande arbetet i en större omfattning, än de små punktinsatser som görs idag. 
Vidare kan verksamheten arbeta för att göra verksamheten mer känd hos invånarna så att fler kan söka 
stöd och råd för att hantera sina ekonomiska eller konsumenträttsliga problem. Att nå ut till boråsarna 
är angeläget för att både få fler att känna till det stöd de kan få av Konsument Borås och för att öka 
deras kunskaper inom privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion.  Detta arbete bedrivs 
genom föreläsningar, inlägg på sociala medier och på andra vis för att nå ut till invånarna och 
framförallt särskilt utsatta målgrupper. Detta arbete är viktigt för invånarna utifrån såväl ett 
privatekonomiskt perspektiv som ett hälsoperspektiv, men är även viktigt för Borås Stads 
hållbarhetsarbete. 
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Konsumentrådgivning 

Att vara konsument är inte lätt och tyvärr blir inte alla köp lyckade. Tre av fyra svenska konsumenter 
får årligen problem med något de köpt. Problem efter köp kan leda till stora kostnader, både för den 
enskilda konsumenten och för samhällsekonomin i stort. Misslyckade köp av varor och tjänster kostar 
svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. 

Nya digitala marknader erbjuder smidiga sätt att handla på och billiga varor och tjänster, men ökar även 
risken för mindre genomtänkta köp. Samtidigt som det blivit enklare att handla så har köpprocessen 
blivit mer komplex och dessutom är marknadsföringen omfattande och snårig. Det är svårt att vara 
konsument idag. Aggressiv telefonförsäljning och situationer där konsumenter fastnar i felaktiga avtal är 
ett bekymmer där särskilt utsatta grupper som till exempel äldre och personer med språkbegränsningar 
oftare blir utsatta. 

Konsumenterna kan endast bli kompenserade och få rätt om de agerar och tar kontakt med 
näringsidkaren, men många har dessvärre dålig kunskap om sina rättigheter och har då svårt att få rätt. 
Konsument Borås har en viktig roll i att ge konsumentstöd och förmedla oberoende information, 
vägledning och kunskap om konsumenträttigheter både i enskilda ärenden och i utåtriktat och 
förebyggande syfte. Den kommunala konsumentrådgivningen kan ge ett mer personligt stöd än Hallå 
Konsument som är den nationella rådgivningen. Det lokala stödet är särskilt viktigt för invånare med 
särskilda behov, språksvårigheter eller personer som inte har så stor digital vana. 

Budget- och skuldrådgivning 

Vi vet sedan tidigare att få hushåll har buffertsparande och då fler individer - som en följd av pandemin 
- fått lägre inkomster så har många hushåll fått problem med att klara sin ekonomiska vardag. Oron 
över privatekonomin har ökat på grund av pandemin och det är många som har svårt att klara alla 
månadens räkningar. Det är framförallt hushåll med låga inkomster och hushåll med barn som 
drabbats. Detta är personer som kan vara i behov av rådgivning nu eller i ett senare skede. 

Antalet personer som har en skuld till ett inkassobolag har ökat kraftigt de senaste åren. Allt fler köp 
sker på distans med möjlighet att skjuta fram betalningen via faktura, avbetalning eller kontokredit, 
vilket ökar risken för att hamna i skuldfällan. Spelskulderna ökar och att allt fler yngre har svårt att 
betala sin räkningar och hamnar hos inkassobolagen och Kronofogden är bekymmersamt. Unga har 
generellt sätt låg kännedom om att budget- och skuldrådgivningen finns och söker därför inte hjälp i 
samma utsträckning som andra åldersgrupper. 

Att få råd och stöd i ett tidigt skede - innan problemen växer sig för stora - är av central vikt, liksom att 
få råd och stöd när situationen är som allra svårast. Det är därför Konsumentverkets 
rekommendationer påtalar att budget- och skuldrådgivningen ska arbeta för att vara väl känd hos 
invånarna och andra aktörer som möter individer i ekonomisk kris. Verksamheten ska ha kapacitet att 
ta emot nya klienter utan dröjsmål. Det finns en risk för att det under perioder kommer att få svårt att 
hantera detta utan att påverka handläggningstiderna för pågående ärenden alternativt att lägga nya 
ärenden på kö. Om ärenden behöver läggas i kö så prioriteras barnfamiljer. 

Överskuldsättning är en stor påfrestning för den enskilde och anhöriga, men det är även en stor 
utmaning för samhällsekonomin när människor inte kan delta fullt ut i samhället. Det är därför viktigt 
att avdelningen utöver rådgivning, arbetar utåtriktat och förebyggande. 

Hållbar konsumtion 

Konsumtion är en av de största frågorna inom miljöområdet idag och en utmaning ligger i att öka 
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och globalt. 
Konsumentrådgivningen ska inom ramen för sin rådgivning och sitt utåtriktade arbete bidra till 
upplysning i denna fråga. Detta arbete bedrivs enbart med några få insatser idag. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal ärenden 3 746 3 833 4 006   

Antal händelser (Ecos) 16 934 18 487 26 456   

Antal delegationsbeslut. 924 1 207 1 003   

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall 

5.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

5.2.1 Alkoholtillsyn 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal ärenden inre tillsyn  11 9 20 15 

Antal yttre tillsynsbesök   146 150 140 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

  134 105 109 

Antal ansökningar om 
tillstånd 

    30 

Från år 2021 har Borås inte längre ansvar för tillståndsverksamheten i Marks kommun. Verksamhetsmåtten har därmed sänkts med den 
andel som arbetet med Marks kommun genererade. 

5.2.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Andel i procent av 
samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 
arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

 0 100  100 

Totalt antal diarieförda 
ärenden 

  434 800 600 
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Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Förändring av PBI   12 25 20 

Antal beslut   59 90 65 

Ändringar i tillstånd   25 30 25 

Antal informations- och 
dialogmöten 

  7 10 10 

Antal kundkontakter 
(mail/telefon/möte som 
inte är ärendeknutet) 

  1 308 1 300 1 200 

Antal diarieförda 
händelser 

  3 220 3 500 3 000 

Från år 2021 har Borås inte längre ansvar för tillståndsverksamheten i Marks kommun. Verksamhetsmåtten har därmed sänkts med den 
andel som arbetet med Marks kommun genererade. 

5.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal nya tobakstillstånd    12 12 

5.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal beslut  20 47 25 25 

Antal inspektioner tobak 
och e-cigaretter 

 31 6 85 85 

Antal inspektioner folköl  19 4 35 35 

Antal inspektioner 
receptfria läkemedel 

 16 0 30 30 

Antal kontrollköp  0 0 50 50 

5.2.3 Livsmedelskontroll 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 800 
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Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal inspektioner 763 849 514 800 800 

Antal revisioner 66 102 76 100 100 

5.2.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal delegationsbeslut 278 322 255 260 260 

Klagomål 70 98 70 70 70 

Registrering 105 109 128 100 100 

Antal ärenden RASFF och 
iRASFF 

 21 34 30 30 

Antal 
livsmedelssanktionsavgift
er 

    20 

5.3 Miljötillsyn 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal delegationsbeslut 607 834 746 900 950 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
miljötillsyn 

271 217 288 300 400 

Antal inspektioner och 
personliga möten enskilda 
avlopp 

209 220 196 300 350 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
hälsoskydd 

254 185 360 250 400 

Antal kundkontakter 
miljötillsyn 

4 973 5 806 6 541 6 000 7 000 

Antal kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 475 2 609 2 674 3 000 3 200 

Antal kundkontakter 
hälsoskydd 

2 368 2 203 2 531 2 500 2 700 
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5.4 Miljöstrategiska 

5.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

 5 5 5 5 

Strandskyddsärenden  58 70 50 50 

Deltagare i miljöutbildning  1 050 529 600 600 

5.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal deltagande timmar i 
stadens planering 

 2 352 2 062 3 000 2 000 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

 20 10 10 10 

Aktiviteter i media  36 19 40 30 

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

119 139 110 135 120 

Evenemang  7 5 2 2 
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5.5 Konsument Borås 

5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2018 

Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

523 634 690 650 650 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, KVL 

 1 159 1 151 1 200 1 200 

Föreläsningar och 
informationstillfällen 

 53  50 50 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Summa       

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift tom 
2020 

Total 
budget 

2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Projekt-

status 

          

          

Summa          
 

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 



  

Ansvarsfull alkoholservering är ett utbildningsprogram som genomförs i ett samarbete mellan 
Borås Stad, Lokalpolisområde Borås, Västra Götalandsregionen och restaurangbranschen.

 

När är en gäst  
alltför berusad?  Hur kan du se om en gäst  
 är narkotikapåverkad? 

Hur kan du säga nej till en gäst 
utan att en konflikt uppstår? 

Borås Stad hälsar tillståndshavare med personal välkomna att delta i den digitala 
tvådagarsutbildningen Ansvarsfull alkoholservering måndag den 10 och 24 januari 2022.

Om utbildningen Datum och tid

Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska Måndag 10 januari klockan 9.30 - 16.30 och måndag  
våld och skador på grund av för hög alkoholkonsum- 24 januari klockan 9.30 - 16.30 (totalt två heldagar). 
tion på krogar och restauranger men också till att 
utveckla en god restaurangmiljö. Detta kan bli  Plats
möjligt genom att vi diskuterar och får kunskap om Utbildningen genomförs digitalt via plattformen Zoom. 
hur alkohol kan serveras på ett ansvarsfullt sätt. Länk och utbildningsmaterial mejlas ut en vecka innan 

utbildningen.
Utbildare  
Borås Stad, Polisen lokalpolisområde Borås, Trygghet Kostnad
& Toftahill Alkoholutbildning AB, Lensikonsult och Utbildningen är kostnadsfri. 
Cavena Utveckling AB. 

Anmälan
Utbildningens innehåll

Anmäl dig senast söndag 2 januari på  
» Alkoholens medicinska effekter bo ras.se under rubriken ”Serveringstillstånd” eller 
» alkohollagen genom att skanna QR-koden. Anmälan är bindande, 
» polisens roll men ersättare kan utses.
» lagom berusningsnivå
» narkotika på krogen
» konflikthantering Kontakt
» digitalt kunskapstest Tillståndsenheten på Miljöförvaltningen:
» kursutvärdering. Telefon: 033-35 87 70 (måndag, torsdag och fredag  

kl. 9.00-11.30, tisdag och onsdag  
Målgrupp kl. 13.00-15.00)

E-post: tillstandsenheten@boras.se Alla anställda och tillståndshavare inom restaurang-
branschen, till exempel serveringspersonal, krögare, 
ordningsvakter, entrévärdar med flera.



27 - 28 april, Scandic I

na
nfracity

 
, Upplands Väsby

dagar

TEMA: EKONOMIN OCH PANDEMIN



Ekonomin och pandemin

Praktisk information

Ett år utan BUS-konferens, men nu är vi redo att träffas igen. Vi har under två års tid
levt med en pågående pandemi, vilket har gjort att vi har blivit mer isolerade inom
hemmets fyra väggar och spenderat mer tid uppkopplade i den digitala världen. Ett
förändrat levnadssätt har för vissa lett till att ekonomin har förbättrats, men för andra
har den försämrats.  

Vi har fått tänka om och tänka nytt. Det digitaliserade samhället har medfört nya
möjligheter men också svårigheter och risken att bli utsatt för bedrägerier har ökat. 
Mot bakgrund av detta har vi valt att bland annat ha med ämnen som ekonomiskt våld
och romansbedrägerier. Konsumentverket och Kronofogden kommer självklart att
medverka under konferensen och ge oss senaste nytt från sina verksamheter. 
 
I en osäker ekonomisk tid som denna är budget- och skuldrådgivningen en viktig
funktion för den enskilda människan, och en samhällsaktör att räkna med. Därför är det
både angeläget och roligt att vi nu äntligen kan träffas och få påfyllnad med kunskaper
som vi har nytta av i vår yrkesvardag. Hoppas vi ses i Upplands Väsby! 

Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och skuld-
rådgivare äger rum på Scandic Infra City,
Upplands Väsby, 27 - 28 april 2022.

Deltagare
Konferensen vänder sig till budget- och skuld-
rådgivare, chefer och politiker i kommunerna.
Konferensen vänder sig även till rikspolitiker,
organisationsföreträdare och myndigheter.

Anmälan
Anmälan görs på www.busforeningen.se. 
Sista anmälningsdag är 10 februari 2022. 
För frågor gällande din anmälan kontakta
Commee AB på 070-342 21 38 alt
stefan@commee.se.

Avbokning
Vid avbokning senare än 10 februari 2022
debiteras en avgift på 75% av konferens-
avgiften. Vid avbokning senare än 19 april
debiteras 100% av konferensavgiften.

Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift                                 3 795 kr
(exkl boende)

Konferensavgift för medlem            3 095 kr
(exkl boende)

Boende 
(pris per person och natt, exkl moms)

Scandic InfraCity, Kanalvägen 10
Enkelrum 1 580 kr
Del i dubbelrum 925 kr

Övrigt
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella
ändringar, samt följer de restriktioner som
gäller vid genomförandetillfället.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av:
Åsa Lövfenhaft, 0584-47 32 11
Marita Stureson, 0435-285 51
eller maila till info@busforeningen.se



Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik BeslutDat Deleg.nr
2020-3306 Administrativt ärende - Attesträtt 2021 2021-11-25

2021-3590
Administrativt ärende - Beslut från Kommunstyrelsen  - Julgåva 
till anställda 2021 2021-11-25

2019-480 Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond 2021-11-25

2020-2301
Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Ansökan 
om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond. 2021-11-04 2021-1241

2021-3778
Administrativt ärende - Miljö- och konsumentnämndens 
sammanträdesdagar 2022 2021-11-26

2021-769
Administrativt ärende - Månadsuppföljning + Tertialrapporter 
2021 2021-11-25

2021-2854
Administrativt ärende - Uppföljning Av Borås Stads Miljömål 
2021 2021-11-25

2021-3221 Anmälan - Anmälan om anläggning för djurhållning. 2021-11-05 2021-1244
2021-3521 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-02 2021-1235
2021-3535 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-03 2021-1238
2021-3552 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-04 2021-1240
2021-3580 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-09 2021-1253
2021-3621 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-12 2021-1260
2021-3644 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-16 2021-1271
2021-3670 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-22 2021-1284
2021-3676 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-22 2021-1285
2021-3671 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-23 2021-1288
2021-3695 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-11-23 2021-1289

2021-3611
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
Anmälan om ny vandringstork 2021-11-24 2021-1294

2021-3611
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
Anmälan om ny vandringstork 2021-11-24 2021-1295

2021-3529
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Anmälan om 
saneringsåtgärder 2021-11-18 2021-1281

2021-2298 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-25
2021-2738 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-25



2021-2959 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-25
2021-3007 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-25
2021-3009 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-25
2021-3055 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-25
2021-916 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-25
2021-2594 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-05 2021-1245
2021-3575 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-11-26 2021-1296
2020-3439 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter 2021-11-09 2021-1255
2021-3047 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-08 2021-1248
2021-3317 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-09 2021-1254
2021-3213 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-09 2021-1256
2021-3289 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-10 2021-1258
2021-3407 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-10 2021-1259
2021-3045 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-16 2021-1264
2021-3532 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-16 2021-1269
2021-3415 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-16 2021-1270
2021-3181 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-24 2021-1293
2021-3756 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-26 2021-1299
2021-3622 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-29 2021-1303
2021-3435 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-11-30 2021-1305

2021-3460
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om torr 
toalett. 2021-11-23 2021-1290

2021-3673
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om torr 
toalett. 2021-11-23 2021-1291

2021-3186 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Byte av reningsverk. 2021-11-29 2021-1304

2021-3672
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2021-11-16 2021-1265

2021-3482
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2021-11-16 2021-1272

2021-3550
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2021-11-16 2021-1274



2021-3454
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2021-11-16 2021-1275

2021-3525
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2021-11-24 2021-1292

2021-2602 Händelsestyrd tillsyn 2021-11-25
2021-2785 Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - Asfalt 2021-11-12 2021-1262
2020-2624 Information - Ovårdad tomt/olovlig uppställning 2021-11-08 2021-1249

2020-3956
 Information om upphörande av verksamhet - Skjutfält, 

skjutbanor och sportanläggningar 2021-11-29 2021-1301
2021-1837 Klagomål - Nedskräpning 2021-11-09 2021-1252
2021-3327 Klagomål - Nedskräpning Vassholme 2021-11-08 2021-1250

2020-497
 

Klagomål hälsoskydd - mögel vid bassängbad 2021-11-15 2021-1263

2020-497
 

Klagomål hälsoskydd - mögel vid bassängbad 2021-11-16 2021-1268
2021-3634 Klagomål livsmedel - Fusk 2021-11-16 2021-1273
2021-3530 Klagomål miljöskydd - Oljeläckarge på bilverkstad. 2021-11-26 2021-1297
2021-3530 Klagomål miljöskydd - Oljeläckarge på bilverkstad. 2021-11-26 2021-1298
2021-1984 Klagomål på inomhusmiljö - Buller från luftvärmepump 2021-11-05 2021-1246
2021-2746 Klagomål på inomhusmiljö - Luktar mögel i kök. 2021-11-30 2021-1307

2020-2004
Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud 
från tvättstugan. 2021-11-22 2021-1286

2020-2004
Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud 
från tvättstugan. 2021-11-22 2021-1287

2021-3085 Klagomål på inomhusmiljö - Svartmögel i lägenheten. 2021-11-17 2021-1278
2021-3085 Klagomål på inomhusmiljö - Svartmögel i lägenheten. 2021-11-17 2021-1279

2021-3463
 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - Grundskola 

F-3 2021-11-16 2021-1276
2021-3700 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-11-18 2021-1282
2021-3705 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-11-29 2021-1302
2021-3578  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-11-04 2021-1242
2021-3539 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-11-04 2021-1243



2021-3541 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-11-19 2021-1283
2021-3607 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-11-26 2021-1300
2021-3704  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-11-30 2021-1306

2021-3623
Planerad tillsyn - Miljöskydd - Beslut om mätningsintervall för 
oljedimma 2021-11-08 2021-1251

2021-3070
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Föreläggande om åtgärder 2021-11-05 2021-1247

2021-3070
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Föreläggande om åtgärder 2021-11-12 2021-1261
2020-2799 Rapport om undersökning av förorening - Provtagning 2021-11-10 2021-1257
2020-2799 Rapport om undersökning av förorening - Provtagning 2021-11-18 2021-1280

2021-2043
Rapport om undersökning av förorening - Provtagningsplan 
Svärdfästet 4 2021-11-01 2021-1234

2021-3391 Remiss - Ny Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2021-11-25
2021-3169 Remiss - Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 2021-11-25

2021-3493
Remiss alkoholservering - Ansökan om att stadigvarande få 
nyttja serveringsytor efter utgången prövotid. 2021-11-03 2021-1237

2020-2258
Remiss bygglov - Bygglov för nybyggnad av Flerbostadshus/P-
hus/Förskola/Affär-Kontor. 2021-11-02 2021-1236

2021-3582
Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för 
detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl, Borås Stad. 2021-11-16 2021-1267

2021-3561
Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för 
detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl, del 3 2021-11-16 2021-1266

2021-3665
Remiss vattenverksamhet - Anmälan om vattenverksamhet - 
Anläggande av våtmark på fastigheten HULE 1:2. 2021-11-17 2021-1277

2021-3502
Remiss vattenverksamhet - Nedläggning av rör för dränering 
för åtgärdande av rörligt markvatten. 2021-11-01 2021-1233

2021-3468 Remiss övrigt - Miljöinventering inför rivning. 2021-11-03 2021-1239



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-11-03  01-2021-00083 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Avskrivning av ansökan 2021-11-25 25-2021-00127 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Ändrat tillstånd, bifall 2021-11-03 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2021-00236
Yttrande till domstol 2021-11-11 Överklagande 16-2021-00298
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2021-11-19 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2021-00289
Yttrande till domstol 2021-11-27 Överklagande 16-2021-00330



Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands län [mailto:vastragotaland@nyheter.lansstyrelsen.se]  
Ämne: Hur hänger biologisk mångfald och klimat samman? Inbjudan till digital föreläsning. 
 

   

  

  

Hur hänger biologisk mångfald och 
klimat samman? 
Välkommen att lyssna till forskaren och 
radioprataren Alexandre Antonelli som kommer att 
prata om hur allt hänger samman i vårt 
ekosystem och påverkar oss människor, naturen 
och djuren. 

Enligt våra senaste miljömålsbedömningar når vi inte 
målen för biologisk mångfald och begränsad 
klimatpåverkan och läget är nu mycket allvarligt. 

Förutom en mycket tänkvärd stund med Alexandre 
Antonelli får vi presentationer av våra regionala 
miljökvalitetsmål Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap och Hav i balans. 

Tid 
25 januari, klockan: 8.00 - 9.30 

Sista anmälningsdag är den 20 januari 

Plats 
Digitalt 

Länk till anmälan 

mailto:vastragotaland@nyheter.lansstyrelsen.se
https://trk.idrelay.com/2894/clk?q=b4e-b633-0000b5230b4e00000000000000001ed1-195a98616875b3ec3d71aa82280ae2e9&c=c0eeba15c5


  

Foto: kalid786/mostphotos.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Så hanterar vi dina personuppgifter 

 

  

Följ oss i sociala 
media 
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https://trk.idrelay.com/2894/clk?q=b4e-b633-0000b5230b4e00000000000000001ed1-039ccff3b9084851ffa4fc14e7960fb9&c=67ebbee98d
https://trk.idrelay.com/2894/clk?q=b4e-b633-0000b5230b4e00000000000000001ed1-a17a5a84b9bbe2b29d26a78224544211&c=7da382ce24
https://trk.idrelay.com/2894/clk?q=b4e-b633-0000b5230b4e00000000000000001ed1-ba20abbf1b563b6738184123305256f1&c=6a0fd294aa
https://trk.idrelay.com/2894/clk?q=b4e-b633-0000b5230b4e00000000000000001ed1-cd7ccc2e11a00c64125953068c4e089d&c=9774d84006
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