
 

 
 

  

  
    

  
 

 
 

KALLELSE  1 (4)  

2020-05-19 

Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2020-05-19  

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande 
situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten. 

Tid  Tisdag  19e  maj  2020,  
 
Plats  Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås   
 
Kallas  Per Månsson (M)  
 Lena Sänd  (S)  
 Jan-Åke Carlsson (S)  
 Cecilia Kochan (S)  
 Catherine Tynes  Kjellbergh  (L)  
 Katrine Andersson (M)  
 Elvira Löwenadler (M)  

Robert Strömbom  (SD)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 Helena Schicht  (M)   
 Lars Lyborg  (KD)  
 Lars-Erik Johansson (SD)  
  
 Miljöchef Agneta Sander  
 Avdelningschef  Zygmunt Cieslak  
 Avdelningschef Niclas Björkström  
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti  
 Avdelningschef Annelie Johansson  
 Avdelningschef Elin Johnsson  
 Förvaltningsjurist  Johanna Bäckström  
 Personalföreträdare  Anneli Nilsson  
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 Karl-Eric Nilsson  (C)   Anette Bergqvist   
 Ordförande    sekreterare  
 
 

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

kl. 17.00 

mailto:mknamnd@boras.se
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Föredragningslista   Beslutsförslag 
 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Per Månsson (M) 
 samt tid för protokollets justering  2. Lena Sänd (S) 

  3. Robert Strömbom  (SD) 
   2020-05-25 el. 26 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Pågående  
 
4.1.1 2019-09-24, §271  - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt     

            miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  
            att översynen redovisas senast 2020-10-01.  

 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6  Information   
  
6.1  Information –  Sanering av Viskan  Till handlingarna  
  Ilse Postma  
 
6.2  Information – Kl imatanpassning  Till handlingarna  
    David von Sydow  
 
6.3  Aktuell hållbarhets kommunranking   Till handlingarna  
    Pia Aspegren  
 
6.4  Ny rödlista   Till handlingarna   
  Matilda  Chocron  
 
6.5  Forskningsrapport, läget för biologisk mångfald.    Till handlingarna   
 globalt  Matilda Chocron  
  
6.6     Information – U ppföljning av överklagade  och Till handlingarna  
 Överprövade strandskyddsdispenser  Matilda Chocron  
 
6.7  Information, strandskyddsdispens Lergered 2:28  Till handlingarna  
    Matilda Chocron  
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6.8  Information – s trandskyddsdispens Komlösa 5:15  Till handlingarna  
    Linnea Åsedahl  
 
6.9  Information –  tematillsyn energieffektivisering  Till handlingarna  
 Beröm från Länsstyrelsen  Mirjam Keskifrantti  
  
6.10   Information –   Tertial 1 2020   Till handlingarna  
  Kristina Reinholdsson  
 
6.11  Övrig information från förvaltningen inkl.  Till handlingarna  
 personalärenden   Agneta Sander  
 
 
 
7  Miljöbalkstillsyn  
 
7.1  Strandskyddsdispens,  Lergered  2:28  Godkänna  med villkor/Avslag  
 Ecos: 2020-887  Matilda Chocron  
 
7.2  Strandskyddsdispens  Holma  1:14  Godkänna med  villkor  
 Ecos: 2020-650  Linnea Åsedahl   
 
 
 
8  Livsmedelskontroll  
  
8.1  *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna   
  Ecos:  2020-689  Livsmedelskontroll  
 
8.2  *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna   
  Ecos:  2020-718  Livsmedelskontroll  
 
 
 
9  Alkohol & Tobak   
  
9.1  *Åtgärd mot  serveringstillstånd Varning  
 Dnr:  72-2020-00059   Tillståndsenheten  
 
9.2  *Åtgärd mot  serveringstillstånd Återkallelse  
 Dnr:  15-2020-00127   Tillståndsenheten  
 Omedelbar justering!  
 
9.3  *Yttrande till förvaltningsrätten gällande  Bifall  
   Tillståndsenheten  
 

Överklagande av 
beslut Dnr: 
16-2020-00138 
Omedelbar justering!
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
2020-05-19 

10   Miljöstrategiska    
 
10.1  Remiss –  Förslag till revidering av de allmänna  Tillstyrka  
 Lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt  Anthoula Papakosta  
 Tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter   
 för torghandel  
 Ecos: 2020-926  
 
 
11  Naturvårdsfonden   
  
- 
 
12  Administration  
 
12.1  Tertial 1 2020   Godkänna   
 Ecos:  2020-769  Kristina Reinholdsson  
 
12.2  Kommunfullmäktiges uppdrag som  inte ingår i  Godkänna   
 Budget tertial 1 2020  Niclas Björkström  
 Ecos: 2020-1647  
 
 
13   Kurser  och konferenser  etc.  
  
- 
 
 
14 Anmälningsärenden 

14.1 Delegeringsbeslut april 2020 Till handlingarna 

14.2 Inkomna skrivelser Till handlingarna 
*Beslut från Kommunstyrelsen gällande SCB:s 
medborgarundersökning 2019.

*Beslut från Kommunstyrelsen, Årsredovisning av 
samverkansuppdraget lokalt inflytande. 

*Kommunstyrelsens beslut, Kommunens Kvalitet i 
Korthet 2019 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

     
 

 
 

 

  
    

Sida  
1(6)  Tjänsteskrivelse 

Datum Dnr  
2020-887  2020-05-04 

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

Ansökan om strandsky  ddsdispens för garage, flytt av     
hönshus,  väg och skogsskötse  l  på fastigheten Lergered 2:28     
Sökanden: 
Fastighet: Lergered 2:28 

Sammanfattning  
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna 

för att bygg  a et t gara ge  14,7x8,2 met er samt   att  flytta et t hö nshus  på fast igheten  
Lergered 2:2 8. Dispensansökan inn  ehåller ocks å en   ansökan om en lite   n grusv äg  genom 
skogen fra m till   det  andra huse t på samma fast   ighet,  samt  att  gallra och sk  öta sk ogen på   
fastigheten. Gar aget som   planeras att   byggas  ska  placeras ba kom  befintlig 
carport/garage och jämte    hönshuset  som för tillf  ället inte   används.  Befintlig  carport  
byggdes  runt 199 9 och ha  r vid det    tillfället  ej st randskyddsprövats. Hö nshuset, gara get 
och mar ken ut anför den yt  a som klipps som gräsmatta an     ses  inte  vara  ianspråktagen  
som tomt plats ut an hö nshuset  och gara get  anses  endast  ianspråkta den yt  a som den   
upptar för sin    funktion.  Som särskilt sk  äl an ger sökanden att    garaget  och hö nshuset  
placeras på en pla   ts som är    väl avsk ilt  från  strandlinjen och att    gallringen av sk  ogen är  
ett  allmänt  angeläget intress e.  Miljöförvaltningen bedömer att    dessa särskilda sk  äl är   
tillämpbara och att    åtgärderna inte   strider  mot st randskyddets sy ften. Mi ljöförvaltningen 
bedömer att   grusvägen inte   är  en dispensplikt ig åtgärd då den inte      avsevärt  påverkar  
växt och djurlivet    eller avhå ller allmä nheten.   

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden lämn ar dispens från    strandskyddsbestämmelserna för   
garage, me d mått en 14, 7x8,2 met er samt   flytt  av hö nshuset  enligt  handling inkommen  
2020-05-04, på fast  igheten Le rgered 2: 28 vid Rammsjön  ,  Borås  kommun. Mi ljö- och  
konsumentnämnden lämn ar ocks å dispens   för gallr ing och sk  ogsskötsel på fast  igheten 
Lergered 2:2 8 ba kom  husraden se tt  från  sjön.   

Endast  den yt a som gara  get  och hö nshuset  upptar får tas    i an språk för än  damålet.  

Villkor   

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:matilda.chocron@boras.se
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Datum Dnr 
2020-05-04 2020-887 

1. Garaget och hö  nshuset  samt  marken runt får    inte  utformas elle r ut smyckas på  
ett  sätt att   det  upplevs  privatiserande  av för bipasserande allmä nhet. 

2. Skogen ba kom  husen sk a  på sik t st ällas om till    en bla ndskog  med st örre inslag av   
lövträd. Störr e  aspar  ska  i möjligaste   mån spar as och i an   dra ha nd spar as som 
högstubbar om de    står nä ra hus och inte     kan st å kv ar på grund av ri    sk. 

Miljö- och konsume ntnämnden  avslår fly tten av hö  nshuset  enligt  förslaget  i an sökan  
2020-03-15 men beviljar fly   tten av hö  nshuset  enligt  komplettering 202 0-05-04.  

Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i   15  §

om det finns särskil   da skäl   och dispens en avse r något ann  at än det som     anges  i 18   a §   1 och   2. 
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Datum Dnr 
2020-05-04 2020-887 

Redogörelse för ärende    
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för att bygga ett garage 14,7x8,2 meter samt att flytta ett hönshus på fastigheten 
Lergered 2:28. Ansökan innehåller också en ansökan om liten grusväg på 150 meter 
genom skogen fram till det andra huset på samma fastighet, samt att gallra och sköta 
skogen på fastigheten. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 2020-03-15. Ritning och karta har bifogats ansökan.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 30 mars 2020 besökt platsen. Garaget som 
planeras att byggas ska placeras bakom befintlig carport/garage och jämte ett litet 
hönshus som för tillfället inte används. Befintlig carport byggdes runt 1999 och har 
vid det tillfället ej strandskyddsprövats. Hela raden med hus inklusive de två husen på 
Lergered 2:28 upplevs som privat trädgård. Avståndet mellan de båda husen på 
Lergered 2:28 är ca 50 meter. Längs med kanten mellan skog och trädgård för 
tomterna på Lergered 2:28 går en liten stenmur. Det är från det tänkta garagets 
placering 150 respektive 180 meter närmsta vägen ner till stranden. Då är det räknat 
att man behöver runda raden av hus. 

Skogen på fastigheten ligger bakom raden med hus. Skogen är stenig och består mest 
av granar som är relativt unga. Där växer även björk och några grövre aspar. På några 
ställen kommer små bokträd i undervegetationen. Fastighetsägaren uppger att skogen 
tidigare betats av getter och att den tidigare varit mer öppen. Det höga staket som 
nyligen vart inhägnad till getterna i skogen har plockats ner och ligger i en rulle vid 
hönshuset. Skötselåtgärder i skogen på fastigheten behöver prövas mot 
strandskyddslagen eftersom mer än ett fåtal träd ska tas ned. Undantaget för 
skogsbruksåtgärder kan inte användas då en betydande del av fastighetsägarens 
inkomst inte kommer från skogsbruk. 

Sökanden anger att vägen som planeras anläggas ska placeras på ett sätt så den gör 
minsta möjliga påverkan på naturen. Marken är idag stenig och mestadels bevuxen 
med granar. Sökanden uppger att vägen kommer att anläggas så att lite större lövträd 
sparas. Tanken är att allmänhet som promenerar runt sjön ska lättare kunna ta sig 
förbi husen på Lergered 2:28 utan att behöva gå över tomtplatserna som hör till 
husen på Lergered 2:28. Vägen kommer ansluta till en stig som går längs stranden i 
nordost och där finns även en brygga som är tillgänglig för allmänheten. På flygfoton 
från 1975 syns en brygga eller pir på samma plats.  

Den yta som är bedömd att vara ianspråktagen som tomtplats för de båda husen på 
fastigheten är ca 3650 kvadratmeter. Den avgränsas i sydväst av en grannträdgård, 
mot sjön av en trädbevuxen vall och skogsdunge, i nordost av fastighetsgränsen och 
mot skogen av en stenmur och stenig ojämn terräng. 

Sökanden har efter ansökan inkommit skickat in tre kompletteringar, en på de 
ritningar som dispensen avser och de andra två på sökandens syn på vilken yta som är 
ianspråktagen som tomtplats. 

2020-04-30 skickades förslag på beslut ut till sökandena som 2020-05-04 inkom med 
synpunkter på tomtplatsavgränsningen samt en ändrad placering av hönshuset. Den 
nya placeringen är endast en flytt på några meter.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Rammsjöns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte  
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Datum Dnr 
2020-05-04 2020-887 

X nya bygg  nader  uppföras, 
X bygg nader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar  eller  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt  
X grä vningsarbeten elle r  andra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar,  
X åtgärder vidt  as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren  för djur-  eller växtar ter.   

(7 kap 15    § miljöb alken). Mil jö- och konsume ntnämnden kan i ensk   ilda  fall ge   dispens 
från st randskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  

Motivering av beslu  t  och vill kor  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   

Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att    åtgärderna komme r  utföras på en   
plats som är    ianspråktagen på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  
strandskyddets sy ften samt att    platsen är   väl avsk ild  från  stranden av bebyg  gelse.   

Platsen för   garaget och hö  nshuset  ligger ut anför det   som upplevs   som ian språktagen 
mark. Be fintlig  carport upplevs   idag inte   ligga ino m hemfridszon och upplevs helle    r  
inte ha någon privatiserande effekt mer än den yta den upptar. Platsen är väl avskild 
från stranden av bebyggelse. Det är från det tänkta garagets placering 150 respektive 
180 meter närmsta vägen ner till stranden. Då är det räknat att man behöver runda
raden av hus. Miljöförvaltningen bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen 
genom befintlig bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja
dispens. Garaget och hönshuset får endast uppta den yta som behövs för ändamålet. 

Att gallra i den täta granskogen så att det på sikt bildas en öppnare blandskog med 
större inslag av lövträd är en åtgärd som bedöms ge en högre biologiskt mångfald då
det är ont om lövskogar i området och kommer upplevas trevlig för de som passerar 
förbi eller bor i närområdet. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för
att bevilja dispens då åtgärden är ett angeläget allmänt intresse. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår flytten av hönshuset då dess tänkta placering 
kommer att bidra till att platsen framför garaget upplevs mer inramad och privat för
förbipasserande allmänhet som kanske inte vågar använda den nya grusvägen förbi. 
En flytt av hönshuset om några meter från nuvarande plats beviljas då det inte
ytterligare kommer avhålla allmänheten från att beträda platsen. 

Vägen som ska gå fram till huset längst i norr på Lergered 2:28 anses vara skälig. 
Vägen kommer inte väsentligen påverka växt och djurlivet på platsen och kommer
inte verka privatiserande eftersom det kommer vara en skogsremsa emellan husen 
och vägen. Vägen anses inte vara en åtgärd som kräver dispens. 

Efter kommunicering av beslut inkom sökandena med synpunkter. Tomtplatsen på
inritad karta ändras litegrann efter deras foton som visar ianspråktagen mark som 
trädgård. Hönshuset och marken utanför den yta som klipps som gräsmatta anses inte 
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2020-05-04 2020-887 

vara  ianspråktagen som tomt  plats ut an  hönshuset  anses  endast  ianspråkta den yt  a 
som den upptar för     sin funkt ion.   

På den aktu  ella pla tsen finns inga hö   ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  
djurlivet  bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras 
inte  av de pla  nerade  åtgärderna.  Dispens  är  förenligt  med st randskyddets sy fte.  

Miljöförvaltningen bedömer att    åtgärderna är   förenliga me d gällan de översikt splan  
och kraven på lämp   lig  hushållning med   mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och   
4 kap miljöb  alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap    
miljöbalken.   

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  inkom 20 20-03-15 
Situationsplan, inkom 202  0-03-15  
Flygbild som visar vilke   n sk og  som sk a  gallras,  inkom 20 20-03-15 
Bilder  från pla tsbesöket  2020-03-30  
Ritning över pla  nerat  garage  inkom 20 20-04-06 
Flygfoto frå n sökanden med    tomtplats, inkom 20  20-04-28  
Svar på kommunice  ring  inkom 20 20-05-04  

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de an   ser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   

Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an åtgärdern a på börjas.   

En karta hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur st  or den pr  ivata zo nen är   på  
fastigheten dvs . en tomt  platsavgränsning.  Det  är  bara ino m  tomtplatsen som ägar  en 
till  marken ha r sin pr  ivata zon   eller hemfridszon och allemansr   ätten inte gäller.    
Anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för   emål för tills  yn enligt   miljöbalken.  

Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två år   eller 
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18 h     §  
miljöbalken).  

Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet  gentemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  

Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan för att uppför   a ny bygg  nad.  Även än dring  
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva bygg   lov elle r 
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7158 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på avgift en. Drö jsmålsränta  
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utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning  efter  förfallodagen även om beslu   tet 
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 §    förordningen om   
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  

Matilda Ch ocron  Agneta San der  
Handläggare   Miljöchef  

Bilaga  
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomt  platsavgränsning 
3. Fotobilaga från   platsbesök 
4. Hur man överklagar   

Beslutet expedieras   till 
Beslutet  delges  

 
  

För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (v  astragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl.   bilagor  
1,2,3)  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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2020-05-04  Lergered 2:28  

 

Hej Matilda,  

Vi tackar för att du med tanke på  omständigheterna fått fram  ett förslag  snabbt!   

Du kan sätta oss båda som  sökande, vi är båda fastighetsägare.  :)  

Vi skickar med lite förslag på ändring i tomtplatskartan.   

Område A tänker vi bör utgöra tomtplats och ingå i det rödmarkerade  området.  Det har tidigare  
suttit ett staket längs  med  gränsen ned  mot vattnet.  Den höga växtligheten är dels Tujor som satts  
upp av tidigare fastighetsägare,  men tyvärr en del granar som planterats precis på tomtgränsen av  
fastighetsgrannen ca 2002. Längs  med gränsen har det innanför staketet varit  mer dekorativ  
växtlighet  med rhododendron och blommor och stensättning som nu sjunkit ned  och  växt över. Vi  
avser fräscha upp denna sträcka och  söka bygglov för  en stödmur.  Längst ner vid  vattnet är  även en  
gammal sittbänk som i stort sett är ihopfallen idag. Bifogar bilder med  markering  A på 
Rhoderdendron (som är planterat  mitt i gränsen, gränspinne utsatt där april 2019 av lantmäteriet),  
tujorna  och  på ytan mot  sittbänken.  

Område B tänker vi bör utgöra tomtplats och inkluderas i det det utritade  området då gräsmattan  
svänger i en böj ungefär som  vi ritat på kartan. Bifogar bilder så syns det lättare.  Gräsmattan går/gick  
75-100cm bakom dekorationsträden, där kirskål har tagit över på senare år. Gräsmattan har också  
gått en bit in mot hönshuset,  men där har det ganska många år stått kaninburar och diverse skräp.  På 
foton  märkta med B så kan man se dekorationsträden  och  mot hönshuset där  kaninbur och  nu även  
flera rullar av det nämnda djurstängslet som vi nyligen monterat ned. 

Vi tänker att nybyggnationen kan vara vinkelrät mot carporten, så bara en liten korrigering. Vet inte 
hur exakt placeringen måste vara på strandskyddsansökan. Är detta ok? 

Vi läste motiveringen på flytten av hönshuset, att det kan kännas avhållande att gå på en väg som 
”bryter” bebyggelse. Vi funderar därför på om det skulle funka bättre om vi istället flyttade 
hönshuset några meter från platsen där det står nu, så att det håller sig på samma sidan av nya vägen 
men så att det inte är precis på nybyggnationen. Vad tror du om det? Då ”täcker” den ju även lite av 
bostadshuset, så det kanske skulle göra det lite mindre avhållande för de som går runt? 

Om du tror att det blir bättre underlag för beslut om vi fortsätter resonera oss fram mer, så är vi 
öppna för att ta det nästa nämnd. Men om du anser att våra resonemang är rimliga så är vi 
tacksamma om det blir till denna nämnden :) 

Med vänlig hälsningar, 
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Datum Dnr  
2020-650  2020-04-20 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för fritidshus på    
fastigheten Holma 1:14    
Sökanden: 
Fastighet: Holma 1:14 

Sammanfattning  
 har an sökt om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna för att   

ersätta befint ligt fritidshus   med  ett  nytt,  det  nya huse t sk a uppr ättas på samma pla   ts  
som det   gamla. Mil jöförvaltningen bedömer att    det  finns särskilt   skäl för att    ge 
dispens  för åtgärden.   
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden lämn ar dispens från    strandskyddsbestämmelserna för   
fritidshus  enligt  ansökan,  med mått en 11 ,5   x 8, 5 met er, på fast  igheten Ho lma 1:1 4  
vid Säven,   Borås kommun.    
 
Endast det   område  som mar kerats på bifogad karta får tas       i an språk som tomt  plats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen sk a  åt öste r och söder, enligt     bilaga 2, mar  keras  med st aket, hä ck,  
mur elle r motsv arande.  

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap.    18b §.   Kommunen får i det ens    kilda falle t ge   dispens  från förbud en i   15 

§  om det finns särskil   da sk äl  och dispens en avse r något ann  at än   det som   anges  i 18   a § 1 och     
2.  

 

Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att ersät   ta 

befintligt  fritidshus  med  ett  nytt på fast  igheten Ho lma 1:1 4. An sökan  om dispens från    
strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 mar    s  2020. Ritning och karta ha    r bifogats   
ansökan.  
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Datum Dnr 
2020-04-20 2020-650 

Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 8 ap   ril 20 20 besökt   platsen.  Fastigheten  
ligger ca 80    meter från   Sävens  strandkant. På   fastigheten finns idag för   utom fritidshus   
två kompleme ntbyggnader.  Historiska fly gfoton vis ar att   fastigheten ha r vart bebyg  gd 
sedan  för 197 5. En a kompleme ntbyggnaden  är  dock  nyare  än så och uppr   ättades  
enligt  fastighetsägaren för e  strandskyddet  blev  utvidgat  och är   placerat ca 110    meter 
från st randlinjen.  
 
Majoriteten av fast  igheten best år  av tomt mark,  övrig  mark  är  trädbevuxen och hä  nger  
ihop me d sk ogsmarken som finns öste   r om fast  igheten.  
 
Förslag till   beslut kommunice rades 20   april 20 20.  inkom 21   april 
2020 me d frå gor krin g  tomtplatsen men ha  de  inga sy npunkter på att    den sk a  ändras.  

 frågor ha r inte   påverkat bedömnin gen.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   det  planerade  fritidshuset  ligger ino m  Sävens  strandskyddsområde  som är   
200  meter frå n st randlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får inte   nya bygg nader 
uppföras elle r  andra an läggningar elle r an ordningar ut föras,  om det   hindrar  eller  
avhåller allmä nheten från   att  beträda et t  område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt.  
Åtgärder som väse  ntligen för ändrar livsv illkoren  för djur-  eller växtar ter får helle  r  inte  
vidtas  (7 kap 15    § miljöb alken).  
 
Miljö- och konsume ntnämnden  kan i ensk  ilda fall ge    dispens  från 
strandskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    fritidshuset  kommer att   uppföras på en pla   ts som  
redan är   ianspråktagen.   
 
På den aktu  ella pla tsen finns inga hö   ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  
djurlivet  bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras 
inte  av bygg naden.  Dispens  är  förenligt  med  strandskyddets sy fte.  
 
Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g bygg naderna rå der  och 
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med  
staket, hä ck,  mur elle r  annan an ordning  som är   tydlig.  
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Datum Dnr 
2020-04-20 2020-650 

Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaden är   förenlig me d gällan de  översiktsplan och  
kraven på lämp  lig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4     
kap miljöb alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   
 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-03-03 
Situationsplan, 202 0-03-03  
Platsbesök,  2020-04-08  
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an bygg naden på börjas.   
 
En karta hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur st  or den pr  ivata zo nen är   på  
fastigheten dvs . en tomt  platsavgränsning.  Det  är  bara ino m  tomtplatsen som ägar  en 
till  marken ha r sin pr  ivata zon   eller hemfridszon och allemansr   ätten inte   gäller.  
Anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för   emål för tills  yn enligt   miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller 
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring  
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar så som mur kan kräva bygg      lov 
eller bygg anmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2019. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
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Datum Dnr 
2020-04-20 2020-650 

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
Kommunbiolog   Miljöchef  
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan med   tomtplatsavgränsning  
3.  Fotobilaga  
4.  Hur man överklagar    

 

Beslutet expedieras   till  
Beslutet  delges 
Sökanden (inkl.   bilagor 1-4)    
 
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (v  astragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor 1 -
3)  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 2. Situationsplan med 
tomtplatsavgränsning 

Fastighetsgräns 

Tomtplatsavgränsningen ska markeras 
med staket, häck, mur eller motsvarande 
längs södra och östra gränsen 

Placering av fritidshus 

Tomtplatsavgränsning 

Holma 1:14, dnr 2020-650 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 
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Datum Dnr 
2020-04-08 2020-650 

Handläggare  Linnea Åse dahl  

Ärende  Naturvård, an sökan om st  randskyddsdispens  

Händelse  Platsbesök  

 
Platsbesök  utfördes 8 ap  ril 202 0. På   fastigheten finns idag för   utom et t  fritidshus  två 
komplementbyggnader.  Fastigheten omges   i öste r och söder av gran    skog, i no  rr  
gränsar fast igheten till   Holma 1: 4 som ocks  å är   bebyggd. I väst  er går den grusv   äg  som 
leder till   tomterna i omr  ådet.  

Figur 1. Det befintliga fritidshuset planeras rivas och ersättas av nytt hus. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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1(2)  TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr  
2020-689  2020-04-14 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enlig t livsmedelslagen   
Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att   
organisationsnummer , med   verksamheten Mo uris gatu kök och grill    
(Pölsemannen),  ska  betala livsme delssanktionsavgift  på 24 990    kr, vilke t  är  1 % av   
företagets  årsomsättning.   
 
Avgiften tas   ut  för att   livsmedelsverksamheten ha r på börjats inn an den an  mälts för  
registrering  till  Miljöförvaltningen.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften  tillfaller st aten och bet  alas  via se parat fakt ura  till  
kammarkollegiet  efter  särskild bet alningsuppmaning.   
 
Lagstöd  
Beslutet  fattas me d följan de  lagstöd:  
- Artikel  6.2 Euro paparlamentets och rå  dets  förordning  (EG)  nr  852/2004  av den 29    april 

2004 om livsm  edelshygien,  varje  livsmedelsföretagare  ska  registrera  sina an läggningar ho s 
berörd kontro llmyndighet  

- 13§  livsmedelsverkets för eskrifter om livsme  delshygien  LIVSFS 200 5:20, an mälan om  
registrering  ska  lämnas  in se nast 2 ve  ckor inn an ve rksamheten på börjas.   

- 30a  § (SFS 200  6:804)  jämte  39c  § Livs medelsförordningen (L F  2006:813)  en sanktions -
avgift  ska  tas ut   av den som på   börjar en ve  rksamhet ut an  att  någon an mälan om  
registrering  har gjor ts.  

- 11§  LIVSFS 200 5:20, mob ila an läggningar sk a  registreras  hos  den kommun där   
verksamheten huvu dsakligen komme r  att  bedrivas.  

 

Ärendet  
Varje  livsmedelsföretagare  ska  enligt  artikel  6.2 för ordning  852/2004/EG  registrera  
alla sina an  läggningar ho s  behörig  kontrollmyndighet  och se   till  att  informationen  
som regist rerats är   korrekt ge nom att   bland an nat  underrätta kontro llmyndigheten om   
betydande än dringar.  

 
Miljöförvaltningen fic k den 25    oktober 20 19 in et  t  klagomål om miss  tänkt  
matförgiftning  på ve rksamheten Pø lsemannen på San  dlidsgatan 1. De  t  fanns  ingen 
verksamhet regist rerad på denna adr   ess ho s  Miljöförvaltningen. Vid inspekt  ionen ba d  
Miljöförvaltningen om att    få tit ta på et  t  kvitto från   kassan för att    kontrollera 
organisationsnumret  och konstat erade  att  verksamheten inte   var regist rerad.  

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Datum Dnr 
2020-04-14 2020-689 

Miljö- och konsume ntnämnden  är  i eg enskap av tills  ynsmyndighet  skyldig att   besluta  
om sanktionsavgif t enligt   30a § livsm  edelslagen (2 006:804). Avgift en sk a tas   ut  för  
vissa överträdelse r av livsme  delslagstiftningen och med    de  belopp som framgår    av 39   
c  § i livsme  delsförordningen.   
 
Förslag till   beslut ha r kommunice rats i sk  rivelse  daterad 202 0-03-12 om sanktions  -
avgift  där  Pölsemannen  fick tillf älle  att  yttra sig   samt  möjlighet  att  inkomma me d  
uppgifter om år  somsättning.   

Pölsemannen   har inte   inkommit med   uppgifter om för  etagets år somsättning elle r  
andra sy npunkter.   
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Vid en kontro  ll  på ve rksamheten Pö lsemannen den 25 oktober 201    9 
uppmärksammades att   verksamheten var igång ut   an  att  ha an mält det ta till   
Miljöförvaltningen.   
 
Miljö- och konsume ntnämnden  är  enligt  30  b § livsm  edelslagen sk yldig att   påföra en   
livsmedelssanktionsavgift  även om överträdelse  n inte   har sk ett  uppsåtligen elle r av  
oaktsamhet. Avgift en sk a  dock  inte  tas  ut  om det   vore oskäligt   med hä nsyn t. ex. till   
att  sjukdom ha r medf ört  att  den avgift sskyldige  inte  förmått att   göra det   som krävts .   
 
Pölsemannen   har inte   inkommit men nå  gra sy npunkter och där  med bedömer  
nämnden att   det  finns sk äl att   påföra sanktionsavgif t.   
 
Beloppets storlek   
Miljö- och konsume ntnämnden  saknar  exakta uppgift er om ve  rksamhetens  
föregående  års  omsättning.  Utdrag  från  Creditsafe  anges  företagets  omsättnings-
intervall till   mellan 1 000    000  - 2 49 9 00 0 kr. Den tot   ala år somsättningen best äms  
därför till   2 499   000  vilket  ger  en sanktionsavgif t på 24 990     kr.     
 

Beslutsunderlag  
Skäl till   beslut  
Yttrande    
 
 
Agneta San der   
Förvaltningschef  

Beslut skicka s till    
  

  
  

 

Bilaga  
Hur man överklagar  ,  Delgivningsblankett 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
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1(2)  TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr  
2020-718  2020-04-14 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enlig t livsmedelslagen   
Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar  att  
organisationsnummer  , me d  verksamheten Vero na P izzeria Jq, sk  a  betala  

            
 

            
   

 
         

     
 

 
    

livsmedelssanktionsavgift på 12 495 kr, vilket är 0,5 % av företagets årsomsättning. 

Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att en ny fysisk eller 
juridisk person tagit över verksamheten 

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

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd:  
- Artikel  6.2 Euro paparlamentets och rå  dets  förordning  (EG)  nr  852/2004  av den 29    april 

2004 om livsm  edelshygien,  varje  livsmedelsföretagare  ska  registrera  sina an läggningar ho s 
berörd kontro llmyndighet 

- 13§  livsmedelsverkets för eskrifter om livsme  delshygien  LIVSFS 200 5:20, an mälan om  
registrering  ska  lämnas  in se nast 2 ve  ckor inn an ve rksamheten på börjas.  

- 30a  § (SFS 200  6:804)  jämte  39c  § Livs medelsförordningen (L F  2006:813),  en sanktions -
avgift  ska  tas ut   av den som på   börjar en ve  rksamhet ut an  att  någon an mälan om  
registrering  har gjor ts. 
 

Ärendet  
Varje  livsmedelsföretagare  ska  enligt  artikel  6.2 för ordning  852/2004/EG  registrera  
alla sina an  läggningar ho s  behörig  kontrollmyndighet  och se   till  att  informationen 
som regist rerats är   korrekt ge nom att   bland an nat  underrätta kontro llmyndigheten om   
betydande än dringar.  
 
I an mälan om regist  rering  av livsm edelsanläggning som inkom till Mi    ljöförvaltningen 
den 13 no  vember 201 9 framkom det    att  verksamheten på börjats inn an an mälan  
inkom.    
 
Miljö- och konsume ntnämnden  är  i eg enskap av tills  ynsmyndighet  skyldig att   besluta 
om sanktionsavgif t enligt   30a § livsm  edelslagen (2 006:804). Avgift en sk a tas   ut  för  
vissa överträdelse r av livsme  delslagstiftningen och med    de  belopp som framgår    av 39  
c  § i livsme  delsförordningen.   
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
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Datum Dnr 
2020-04-14 2020-718 

Förslag till   beslut om sanktionsavgif  t ha r kommunice rats i sk  rivelse  daterad 12   mars  
2020, där   Verona Pi zzeria Jq   fick tillf älle  att  yttra sig   samt  möjlighet  att  inkomma me d  
uppgifter om år  somsättning.   

Verona P izzeria Jq ha  r varken inkommit med uppgift    er om för  etagets år somsättning  
eller nå gra an dra sy npunkter.   
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
I an mälan om regist  rering  av livsm edelsanläggning som inkom till Mi    ljöförvaltningen 
den 13 no  vember 201 9 framkom det    att  verksamheten på börjats inn an an mälan  
inkommit.    
 
Miljö- och konsume ntnämnden  är  enligt  30  b § livsm  edelslagen sk yldig att   påföra en  
livsmedelssanktionsavgift  även om överträdelse  n inte   har sk ett  uppsåtligen elle r av   
oaktsamhet. Avgift en sk a  dock  inte  tas  ut  om det   vore oskäligt   med hä nsyn t. ex. till  
att  sjukdom ha r medf ört  att  den avgift sskyldige  inte  förmått att   göra det   som krävts .   
 
Verona P izzeria Jq ha  r inte   inkommit med   några sy npunkter och där  med bedömer   
nämnden att   det  finns sk äl att   påföra sanktionsavgif t.   
 
Beloppets storlek   
Miljö- och konsume ntnämnden  saknar  exakta uppgift er om ve  rksamhetens  
föregående  års  omsättning.  Utdrag  från  Creditsafe  anges  företagets  omsättnings-
intervall till   mellan 1 000    000  - 2 49 9 00 0 kr. Den tot   ala år somsättningen best äms  
därför till   2 499   000  vilket  ger  en sanktionsavgif t på 12 495   kr.  
 
Beslutsunderlag  
Skäl till   beslut  
   
 
 
Agneta San der 
Förvaltningschef  
 

Beslut skicka s till    
 

 
 

 

Bilaga  
Hur man överklagar    
Delgivningsblankett 
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Dnr 
72-2020-00059

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2020-05-04 

Tillståndsenheten, 033-35 87 70 
 tillstandsenheten@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd mot serveringstillstånd – Grill & Gryta 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar Grill&Gryta 7harad AB 
varning. 

Lagstöd: 9 kap 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
Grill&Gryta 7harad AB, , har sedan 2015 stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten i Grill & Gryta, Bäckegränd 5, Borås. 

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, 
en varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna 
lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Bolaget har under det senaste halvåret vid två tillfällen underlåtit att anmäla 
förändringar i styrelsen och därmed personer med betydande inflytande, enligt 9 kap. 
11 § alkohollagen, vilket Tillståndsmyndigheten ser allvarligt på. Sådan underlåtenhet 
försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra lämplighetsprövningar utifrån 
lagens krav. Vidare har bolaget under de tre senaste åren brustit i ekonomiskt 
hänseende, vid upprepade tillfällen. Sammantaget gör detta att tillståndshavarens 
lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen kan ifrågasättas. 

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i 
dagsläget. Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten samt att bolaget har brustit i ekonomiskt hänseende kan dock 
en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-P OST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

FAX 
033-35 30 25

mailto:tillstandsenheten@boras.se
mailto:miljo@boras.se


Sida 
2(5) 

 

Datum 
2020-05-04 

Dnr 
72-2020-00059 

 
Miljöförvaltningens bedömning 

Serveringstillstånd kan enligt 8 kap. 12 § alkohollagen endast beviljas och sedermera 
behållas av den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag. 

Av alkohollagens 9 kap. 11 § framgår att en verksamhet som förändras till sin 
omfattning eller i något annat hänseende som har betydelse för tillsynen, liksom 
betydande förändringar av ägarförhållandena, ska anmäla detta till kommunen i 
förväg. 

De åtgärder en kommun kan vidta regleras i alkohollagens 9 kapitel. 

▪ Enligt 9 kap. 17 § 1 p. alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, 
en varning om denna inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande. 

▪ Enligt 9 kap 18 § 3 p. alkohollagen ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd 
om tillståndshavaren har brutit mot denna lag på ett sådant sätt att en varning inte är 
en tillräckligt ingripande åtgärd. 

Kommunicering 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 
Tillståndshavaren  
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Dnr 
15-2020-00127

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

Tillståndsenheten, 033-35 87 70 
tillstandsenheten@boras.se 

2020-05-04 

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd mot serveringstillstånd – Borås Arena 

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden återkallar Hotell Prominence AB:s,

, serveringstillstånd i Borås Arena, Ålgårdsvägen 32, Borås. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 9 kap. 18 § första stycket tredje punkten alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning 
Hotell Prominence AB,  har stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap i Borås Arena, Ålgårdsvägen 32, Borås, sedan 2012. 

Bolaget var fram till nyligen också tillståndshavare av ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten i Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2020-03-31 att från och med 2020-04-04 
återkalla bolagets serveringstillstånd i Quality Hotel Grand. Anledningen var att 
bolaget inte kommit tillrätta med flera av de brister som de tidigare meddelats en 
varning för, främst rörande ordning och nykterhet, samt att brottslig verksamhet 
förekommit på serveringsstället, med tillståndshavarens vetskap och utan att denne 
ingripit på ett sätt som alkohollagen kräver. Sammantaget visade utredningen att 
bolaget inte längre uppfyller alkohollagens lämplighetskrav. Enbart det faktum att en 
chef tillika serveringsansvarig personal varit narkotikapåverkad under arbetstid vid två 
tillfällen utgjorde så pass allvarliga brister att någon annan åtgärd än återkallelse inte 
bedömdes aktuell. 

I dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2011 ref 44, och som är 
prejudicerande framgår att det inte finns några hinder mot att återkalla serveringstillståndet för 
ett serveringsställe på grundval av samma omständigheter som tidigare föranlett återkallelse för ett 
annat serveringsställe. Det är tillståndshavaren, i detta fall bolaget, som ska uppfylla 
lämplighetskraven i 8 kap. 12 § alkohollagen. Detta innebär att missförhållanden som förekommit 
på ett av tillståndshavarens serveringsställen kan läggas till grund för prövning av andra 
serveringstillstånd som innehas av tillståndshavaren. Frågan om tillståndet ska återkallas eller om 
andra åtgärder ska vidtas avgörs efter en helhetsbedömning av hur missförhållandena påverkar 
tillståndshavarens lämplighet. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-P OST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

FAX 
033-35 30 25
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Datum 
2020-05-04 

Dnr 
15-2020-00127 

 
 
 

Som framgår av rättsfallet i Högsta Förvaltningsdomstolen ska frågan om tillståndet 
ska återkallas eller andra åtgärder vidtas avgöras efter en helhetsbedömning av hur 
missförhållandena påverkar tillståndshavarens lämplighet. Ansvarig tillståndshavare i 
Borås Arena är precis densamma som bedömts olämplig enligt alkohollagen för 
serveringstillstånd i Quality Hotel Grand. Utifrån detta kan annan bedömning inte 
göras än att de brister som lagts Quality Hotel Grand till last även ska läggas till grund 
för prövning av bolagets lämplighet gällande serveringstillståndet i Borås Arena. 
Frågan som därefter uppkommer är om dessa brister även påverkar lämpligheten så 
till vida att serveringstillståndet i Borås Arena ska återkallas. Bolaget har vad gäller 
Quality Hotel Grand inte visat insikt kring sitt ansvar och därmed förmåga att seriöst 
sköta den tillståndspliktiga rörelsen. Som tillståndshavare åvilas ett stort ansvar och 
ett agerande som uppfyller alkohollagens krav, oavsett serveringsställe. Då bolaget 
visat att de i den huvudsakliga verksamheten brustit i detta är det något som påverkar 
lämpligheten att inneha serveringstillstånd i stort, inte enbart kopplat till det 
serveringsställe där brister visat sig. Någon annan bedömning kan därför inte göras än 
att bolaget inte heller är lämpligt att inneha serveringstillstånd i annat serveringsställe. 
Serveringstillståndet i Borås Arena ska därför återkallas. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
Följande bestämmelser i alkohollagen är av betydelse för ärendet. 

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är 
lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i denna lag (8 kap. 12 § första stycket). Kravet kvarstår 
också för att behålla ett serveringstillstånd (prop. 1994/95:89 s. 102). 

En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i 
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte 
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (9 kap. 17 §). 

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om 
1. tillståndet inte längre utnyttjas, 
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet 
på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats 
en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till 
(9 kap. 18 § första stycket). 
 

Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
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Datum    Dnr 
2020-05-04   15-2020-00127 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor till tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2020-03-10, dnr 36-2019-00770 
Miljö- och konsumentnämndens beslut, daterat 2020-03-31, dnr 36-2019-00770 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 
Tillståndshavaren  
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Datum Dnr 
16-2020-00138

Tillståndsenheten, 033-35 87 70 
t illstandsenheten@boras.se 

2020-05-15 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2026-20 gällande 
verklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd – ö

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande
och översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 2026-
20.

Sammanfattning 
Yrkande 
Miljö- och konsumentnämnden (hädanefter nämnden) yrkar i första hand att 
Förvaltningsrätten avslår , överklagande. I 
andra hand yrkar nämnden att  (hädanefter bolaget) meddelas 
varning. 

Grunder 
Nämnden hänvisar till de handlingar som skickats in till Förvaltningsrätten 2020-04- 
06 . Nämnden vill därutöver anföra följande. 

Frågan i målet är om nämnden haft skäl att återkalla bolagets serveringstillstånd i 
Quality Hotel Grand. 

Vad bolaget anför förändrar på intet sätt vare sig den bedömning kring lämpligheten 
som nämnden gjort eller nämndens yttrande till Förvaltningsrätten 2020-04-06. 
Bolaget har vad gäller Quality Hotel Grand inte visat insikt kring sitt ansvar och 
därmed förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen. Som tillståndshavare 
åvilas ett stort ansvar och ett agerande som uppfyller alkohollagens krav. Då bolaget 
visat att de brustit i detta kan någon annan bedömning inte göras än att bolaget inte är 
lämpligt att inneha serveringstillstånd. Bolagets överklagande ska därför avslås. 

mailto:illstandsenheten@boras.se
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Datum 
2020-05-15 

Dnr 
16-2020-00138

Avslutningsvis 
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs 
mot företagsekonomiska eller näringspolitiska bör de alkoholpolitiska ha företräde 
(prop. 1994/95:89 s. 62). Ett återkallelsebeslut får alltid konsekvenser men det är 
tillståndshavaren som har ett ansvar att sköta verksamheten och vara lämplig, krav 
som bolaget inte har uppfyllt. 

Det är tydligt att bolaget haft kännedom om problematiken vid serveringsstället och 
därmed också haft ett större ansvar att agera. 

Med hänvisning till ovanstående finns det skäl att återkalla serveringstillståndet och 
avslå överklagandet. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen 
Bolagets överklagande till Förvaltningsrätten 2020-04-03 
Miljö- och konsumentnämndens yttrande till Förvaltningsrätten avseende inhibition 
2020-04-06 
Bolagets yttrande till Förvaltningsrätten 2020-04-30 

Yttrandet skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se) 
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Datum Instans  
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017  -00462 003   

2020-03-13 

Remiss:  Förslag till   revidering av de allmänna lokala      
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillh     örande  
bilaga lokala ordnin  gsföreskrifter för torghandel.    

Remissinstanser  
1. Fritids- och folkhälson ämnden  

2. Miljö- och konsume ntnämnden 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

4. Servicenämnden 

5. Sociala omsor gsnämnden 

6. Tekniska nä mnden 

7. Södra Älvsbor gs  Räddningstjänstförbund 

 

Remissvaren sk a  ha kommit   in till   Kommunstyrelsen se nast den   2020-05-14.  
Remissvaren sk ickas i ele  ktronisk for m till   ks.diarium@boras.se  gärna i bå  de  
word- och pdf- format och med    filnamn som inn  ehåller remiss instansens na mn.  
Ange diar ienummer KS 201  7-00462 och remiss  instansens na mn  i ämnesraden   
på e-po stmeddelandet.   

Nämndens/förbundets  yttrande  skall inn ehålla en kort sammanfatt   ning.  Denna  
kommer  i no rmalfallet  att  användas i den sammanställnin   g  av remiss var  som  
ingår  i det   beslutsunderlag som pr  esenteras  för Kommunst yrelsen.  

Yttranden sk all alltid inn  ehålla et t  tydligt  ställningstagande  till  det  remitterade  
ärendet  (tillstyrker, avst yrker, avst år  från  att  yttra sig) . Res ervationer, särskilda   
yttranden och pr  otokollsanteckningar sk all alltid redovisas tills   ammans me d  
nämndens/förbundets beslu t.  

Separata pr otokollsutdrag  skall inte   sändas.  

Louise  Mattus Streiby  
Handläggare  
033-35  70 62 

Kommunstyrelsen 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl

https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras.se
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Datum Dnr  
2020-769  
 

2020-05-06 

Kristina Reinholdsson 
Kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tertialrapport 1 2020  

Ärendet  
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari  –  april 2020  innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning  
med helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem  
Stratsys och följer den kommungemensamma strukturen.   
 
Denna rapport ersätter den ordinarie månadsrapporten som förvaltningen lämnar till  
nämnden.   
 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 1 2020  med helårsprognos  
och översänder den till Kommunstyrelsen.    
 
 
 

Agneta Sander  Kristina Reinholdsson   
Miljöchef  Förvaltningsekonom   

 
Bilaga  
Tertialrapport 1 2020  

Miljöförvaltningen 

501 80 Borås Sturegatan 42 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:Kristina.reinholdsson@boras.se


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Tertial 1 2020 

Miljö- och konsumentnämnden 



   

  

Innehållsförteckning  

1  Inledning .................................................................................................... 3  

2  Strategiska  målområden  - indikatorer  och  uppdrag ............................... 4  

2.1  Företagandet växer genom samverkan  .................................................................. 4  

2.2  Goda resvanor och attraktiva kommunikationer  ..................................................... 5  

2.3  Ekonomi och egen organisation  ............................................................................. 5  

3  Intern  kontroll ............................................................................................ 6  

3.1  Kontrollmoment som  följs upp varje månad,  varje kvartal eller varje tertial.  ........... 6  

3.2  Åtgärder för att  minimera risker med hög riskbedömning  ....................................... 6  

4  Nämndens verksamhet 1 .......................................................................... 7  

4.1  Resultat  .................................................................................................................. 7  

4.2  Budgetavvikelse och verksamhetsanalys  ............................................................... 9  

5  Konsekvenser  av  corona-viruset  ........................................................... 15  

6  Jämställdhetsperspektivet  ..................................................................... 15  

7  Verksamhetsmått  .................................................................................... 16  

7.1  Miljöförvaltningen gemensamt .............................................................................. 16  

7.2  Tillstånd  - och livsmedelskontroll .......................................................................... 16  

7.3  Miljötillsyn  ............................................................................................................. 18  

7.4  Miljöstrategiska ..................................................................................................... 19  

7.5  Konsument Borås ................................................................................................. 19  

8  Investeringar  ........................................................................................... 20  

8.1  Investeringar, årliga anslag  .................................................................................. 20  

8.2  Investeringar som löper över flera  år .................................................................... 20  

 

Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2020 2(21) 



   

   

  
  

 
  

  
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

   
  

      
   

 

  
 

 
   

1 Inledning 

Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler 
för företag i Borås samt till att motverka brottslighet. Nämnden ansvarar även för kommunens budget-
och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Miljö- och 
konsumentnämnden ska svara för miljövård och naturvårdsfrågor 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. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av coronapandemin. Flertalet verksamheter har inte längre samma 
möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök då de har en ansträngd situation med trängsel och 
ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på 
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in. 

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare måste 
en riskbedömning alltid göras inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. 
Förvaltningen följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av 
medarbetarna arbetar helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför i sig svårigheter att följa redan 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner för myndighetsområdena. 

Både nämnden och förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall 
har fungerat väl. Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på 
framtiden. I en del fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva. Arbete hemifrån 
medför i viss mån en ökad administration och längre handläggningstid. 

Internt inom förvaltningen har en mängd olika frågeställningar om corona uppkommit bland 
personalen. Förvaltningsledningen har dagliga avstämningar och regelbunden kommunikation med alla 
anställda för att lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten sker också på 
avdelningarna med samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning för att kunna ge 
svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor inom 
förvaltningen. 

Förvaltningen arbetar hela tiden systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet inom alla nämndens ansvarsområden. När det gäller 
myndighetsutövning mäts dessa parametrar i Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges 
kommuner och landsting. Resultaten för 2019 visar ökad nöjdhet hos näringslivet. Resultat 2019 
jämfört med (2018) för område Miljö- och hälsoskydd 65 (59), Livsmedelskontroll 73 (71) och 
Serveringstillstånd 73 (65). 

Nämnden har tilldelats 27 400 tkr i kommunbidrag och utöver det får nämnden under 2020 använda 
549 tkr av ackumulerat resultat för åtgärder inom ramen för klimatkompensationsfonden samt använda 
1 238 tkr av kvarvarande byggbonusmedel (550 tkr Miljötillsyn avd. Röd och Blå, 688 tkr 
Miljöstrategiska avd.). Det innebär att nämndens totala resurser under 2020 uppgår till 29 187 tkr. 

Ekonomin påverkas oerhört mycket av coronapandemin. Det är väldigt svårt att prognostisera de 
budgeterade intäkterna. Ingen kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina fakturor i tid 
eller om de kommer att kunna betala över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna 
kris så har Kommunfullmäktige beslutat att inte fakturera årsavgifterna till företagen gällande livsmedel-
och alkoholtillsyn vilket medför en intäktsförlust på drygt -5 mnkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol -1 
850 tkr och ej debiterade årsavgifter livsmedel -3 200 tkr ). 
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Miljötillsyn avdelning  Röd och Blå och Miljöstrategiska avdelningen har svårt att bedöma vad de 
kommer att kunna upparbeta gällande byggbonusmedlen och övriga projekt, på grund av 
coronapandemin,.  

Resultatet per 2020-04-30 visar på ett negativt resultat på drygt -1,5 mnkr. Av de beviljade medlen 
utöver kommunbidraget har nämnden ännu inte upparbetat något gällande byggbonusmedlen eller 
inom ramen för  klimatkompensationsfonden. Meningen är att använda dessa  pengar under resterande  
delen av året.  

Personalkostnaderna ger ett prognostiserat överskott på totalt 1,4 mnkr men det kompenserar inte för 
det stora intäktsbortfallet.  

Prognosen för helårsresultatet  är negativ -4 mnkr vid årsskiftet beroende på konsekvenserna av 
coronapandemin. Om 549  tkr av det ackumulerade resultatet samt kvarvarande byggbonus 1  238  tkr  
används hamnar helårsprognosen på  - 2,2 mnkr.  

2  Strategiska målområden  - indikatorer och 

uppdrag  

2.1  Företagandet växer genom samverkan  

Målbild  

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.  

Målvärde Utfall T1 
  Verksamhetens indikatorer  Utfall 2018  Utfall 2019  

2020  2020  

 NKI –  Miljö- och hälsoskydd  59  60  70  65  

 NKI –  Livsmedelskontroll  71  68  70  73  

 NKI –  Serveringstillstånd  65  76  75  73  

NKI –  Miljö- och  hälsoskydd  

OBS Sammanlagda resultatet för hela 2019 har  erhållits efter att Årsrapport 2019 färdigställdes. 
Kolumnen "Utfall T1 2020" avser därför verkligt utfall Totalt 2019.  
 
Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla  hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom nämndens  
tre myndighetsområden Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd mäts detta i  
Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting. Resultaten för 2019 visar 
ökad nöjdhet hos näringslivet. Internt på förvaltningen pågår förbättringsarbete med att höja NKI-
värden.  

 
 

NKI –  Livsmedelskontroll  

Se kommentar ovan.  
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NKI –  Serveringstillstånd  

Se kommentar ovan.  

 
 

2.1.1  Kommunfullmäktige  

Uppdrag  Status T1 2020  Kommentar  

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda   Ej genomfört  Nämnden beslutade 28 april  att sätta 
hur förvaltningen kan effektivisera slutdatum för rapporten till  2020-10-01.  
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen.  

2.2  Goda resvanor och attraktiva  kommunikationer  

Målbild  

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön.  

2.2.1  Kommunfullmäktige  

Uppdrag  Status T1 2020  Kommentar  

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid  Genomfört  Riktlinjerna är uppdaterade.  
den kommande  revideringen utformas så 
att resor med flyg minimeras.  

2.3  Ekonomi och egen organisation  

Målvärde Utfall T1 
  Kommunfullmäktiges indikatorer  Utfall 2018  Utfall 2019  

2020  2020  

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie  6,1  5,7  5,5  4  
arbetstid,  %.  

 Arbetad tid för timavlönade  0,4  0,5  0,5  0  
omräknat till  årsarbeten.  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid,  %.  

För hela 2019 låg sjukfrånvaron på 5,7% för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är en något lägre  
nivå än  2018 då frånvaron var 6,1%.  
Första tertialet 2020 ligger sjukfrånvaron på 4%, dvs något lägre än 2019. Genomsnittet för  Borås Stad 
totalt var första tertialet 7,4%. I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete genom 
företagshälsovården. en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall 
stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvaron kan variera kraftigt.  
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Arbetad  tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  

Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall.  

 
 

3  Intern kontroll  

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad 
av säkerhet kunna uppnå följande mål:  

  Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

  Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  

  Efterlevnad av tillämpliga  lagar, föreskrifter, riktlinjer m m  

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt  
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 
processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse, för närvarande görs riskanalys och en  plan antas senast i 
augusti inför kommande år.  

3.1  Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial.  

Verksamhet / Kontrollmoment med  
Riskbild  Åtgärd  

Process  analys  

Måluppfyllelse  Uppföljning  verklig Uppföljning verklig tillsyn  På grund av Covid-19 
tillsyn jämfört med  jämfört med planerad har den planerade 
planerad tillsyn  tillsyn  tillsynen till stor del  

 ersatts av  annan  
tillsyn, vilket betyder 
att de beslutade  
tillsynsplanerna  
troligen inte kommer 
att kunna följas under  
2020.  

3.2  Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning  

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

Process  2020  

Måluppfyllelse  Risk att mål och uppdrag 16  Verksamhets- och 
avseende ekonomi och tillsynsplaner  
verksamhet från nämnden   
inte uppfylls  inom  

 Pågående  
ekonomiska ramar.  

Kommentar  
 

Förvaltningens  
avdelningar har tagit fram  
verksamhetsplaner med  
prioriteringar för vad som  
ska göras inom de  
befintliga ramarna. För  
avdelningarna 
Livsmedelskontroll och 
Miljötillsyn har nämnden  
beslutat om tillsynsplaner  
med syfte är att prioritera 
inom nämndens olika 
myndighetsuppdrag. 
Miljö- och 
konsumentnämnden  
måste kontinuerligt  
synliggöra vad vi  
prioriterar och vad vi  
prioriterar bort och 
konsekvenserna av  detta 
för boråsarnas hälsa och 
miljö, t.ex. i hela  
budgetprocessen.  

På grund  av  Covid-19 har den  planerade tillsynen  till  stor del  ersatts av  annan  tillsyn, vilket betyder  att  de beslutade tillsynsplanerna  troligen  inte 
kommer att  kunna  följas under 2020.  

4   Nämndens verksamhet 1  

4.1  Resultat  

Ekonomiskt sammandrag  

Utfall april Utfall april Budget Prognos Avvikelse  
Tkr  

2019  2020  2020  2020  Tkr  

Statsbidrag  358  221  389  389  0  

Avgifter och övriga  intäkter  5  988  4  691  24  931  20  739  -4 192  

Summa intäkter  6  346  4  912  25  320  21  128  -4 192  

Personal  -12 157  -13 330  -45 102  -43 702  1  400  

Lokaler  -718  -735  -2 252  -2 252  0  

Material och tjänster  -1 791  -1 503  -5 012  -6 250  -1 238  

Kapitalkostnader  -33  -32  -80  -80  0  

Summa kostnader  -14 699  -15 600  -52 446  -52 284  162  
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Utfall april Utfall april Budget Prognos Avvikelse  
Tkr  

2019  2020  2020  2020  Tkr  

Buffert (endast i  budget)  0  0  -274  -274  0  

Nettokostnad  -8 353  -10 688  -27 400  -31 430  -4 030  

Kommunbidrag  8  625  9  133  27  400  27  400  0  

Resultat efter  
272  -1 555  0  -4 030  -4 030  

kommunbidrag  

Godkänt ianspråktaget  
460  0   549  549  

ackumulerat resultat  

Godkända "öronmärkta"  
175  0   1  238  1  238  

projekt  

Resultat jfr  med  
907  -1 555  0  -2 243  -2 243  

tillgängliga medel  

Ackumulerat resultat  -594   151   -151  

Resultatanalys  

Till och med april månad redovisas ett negativt resultat jämfört med kommunbidrag på  -1,5 mnkr. Inga  
beviljade medel (ianspråkstaget resultat och öronmärkta byggbonuspengar) är hittills använt. Prognosen 
för året, som är osäker, pekar på ett  negativt resultat på  - 2,2 mnkr när beviljade medel har nyttjats  
under resterande del av året. Nämnden har inte fattat något beslut om att använda sin buffert på 
274  tkr. Fattas inte något sådant beslut så kommer bufferten att förbättra det negativa resultatet. I  
intäkterna ingår även debiteringar inom ramen för klimatkompensationsfonden på 766  tkr.  

Det är framförallt de förlorade intäkterna från årsavgifterna för livsmedel och alkohol som påverkar 
prognosen negativt. Personalkostnaderna prognostiseras till ett överskott på 1,4 mnkr men det 
kompenserar inte för de förlorade intäkterna. Överskottet huvudsakligen på senare tillsättning av 
tjänster.  

Övriga kostnader avviker mot budget på grund av byggbonus.  

4.1.1  Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av  

Kommunfullmäktige  

Totalt godkänt  Utfall tom 
Projekt  Utfall 2020-04  Återstår  

belopp  2019-12-31  

Byggbonus  3  500  2  262  0  1  238  

Summa  3  500  2  262  0  1  238  

Byggbonus är statliga medel som syftar till att stimulera kommunerna att öka bostadsbyggandet. 
Meningen var att under 2019 använda byggbonusen till följande:  

  500  tkr till en grönstråksutredning tillsammans med bidrag från Länsstyrelsen  

  200  tkr till en luftutredning  

  550  tkr för att påbörja inventering av miljöfarliga område  

På grund av bland annat låga personalresurser 2019 så upparbetades endast 12  tkr av byggbonusen. Det 
återstår således 1238  tkr (1 250  tkr  - 12 tkr) av byggbonusen, vilket har flyttats med till 2020.  
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4.2  Budgetavvikelse och verksamhetsanalys  

Verksamheternas nettokostnader  

Utfall april Utfall april Budget Prognos Avvikelse  
Tkr  

2019  2020  2020  2020  Tkr  

Miljö- och 
     

konsumentnämnden  

Intäkt  0  0  0  0  0  

Kostnad  -346  -304  -1 167  -1 167  0  

Nettokostnad  -346  -304  -1 167  -1 167  0  

Förvaltningsledning       

Intäkt  10  0  0  0  0  

Kostnad  -2 365  -466  -1 929  -1 929  0  

Nettokostnad  -2 355  -466  -1 929  -1 929  0  

Stab       

Intäkt  0  90  262  262  0  

Kostnad  0  -938  -3 001  -3 001  0  

Nettokostnad  0  -848  -2 739  -2 739  0  

Verksamhetsstöd       

Intäkt  0  34  100  100  0  

Kostnad  0  -1 675  -4 865  -4 865  0  

Nettokostnad  0  -1 641  -4 765  -4 765  0  

Tillstånd- och 
     

livsmedelskontroll  

Intäkt  2  703  933  9  306  4  248  -5 058  

Kostnad  -2 721  -3 364  -9 703  -9 703  0  

Nettokostnad  -18  -2 431  -397  -5 455  -5 058  

Miljötillsyn avdelning Röd       

Intäkt  2  306  1  977  6  171  6  171  0  

Kostnad  -4 216  -2 458  -8 275  -7 925  350  

Nettokostnad  -1 910  -481  -2 104  -1 754  350  

Miljötillsyn avdelning Blå       

Intäkt  0  122  5  425  5  425  0  

Kostnad  0  -1 407  -6 870  -6 470  400  

Nettokostnad  0  -1 285  -1 445  -1 045  400  

Miljöstrategiska inkl. 
     

energirådgivning  

Intäkt  815  374  2  187  2  287  100  

Kostnad  -3 015  -2 835  -9 686  -10 274  -588  

Nettokostnad  -2 200  -2 461  -7 499  -7 987  -488  

Konsument Borås       

Intäkt  514  616  1  869  1  869  0  
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Utfall april Utfall april Budget Prognos Avvikelse  
Tkr  

2019  2020  2020  2020  Tkr  

Kostnad  -1 576  -2 160  -6 950  -6 950  0  

Nettokostnad  -1 062  -1 544  -5 081  -5 081  0  

Buffert       

Intäkt  0  0  0  0  0  

Kostnad  0  0  -274  -274  0  

Nettokostnad  0  0  -274  -274  0  

Klimatkompensationsfon 
     

d  

Intäkt  0  766  0  766  766  

Kostnad  -460  0  0  0  0  

Nettokostnad  -460  766  0  766  766  

      

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

      

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

      

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

      

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt  6  348  4  912  25  320  21  128  -4 192  

Kostnad  -14 699  -15 607  -52 720  -52 558  162  

Nettokostnad  -8 351  -10 695  -27 400  -31 430  -4 030  

Miljö- och konsumentnämnden  

Den politiska verksamheten följer sin budget väl och bedömningen är att budgeten kommer att hålla.  

  

Förvaltningen gemensamt (Förvaltningsledning, Stab och verksamhetsstöd)   

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Verksamhetsstöd och Stab följer sin budget och bedömningen är att budgeten kommer att hålla. 
Förvaltningsledning har ett överskott på personalkostnaderna vilket beror på  att det är budgeterat extra  

Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2020 10(21) 



   

för kompetensutveckling för hela förvaltningen men det har ännu inte nyttjats.  

Åtgärder  

Inget är ännu planerat gällande kompetensutveckling för personalen då detta år är mycket speciellt med  
tanke på Corona.  

Analys av verksamheten  

Förvaltningen arbetar vidare med att få ett  mer systematiskt och långsiktigt arbete inom både taxe- och 
HR-områdena. Förvaltningen fortsätter att tidsredovisa i syfte att följa upp de tillsynsplaner som tagits  
fram för året. Tidsredovisningen sker nu varje månad och ska också utgöra ett underlag för att bland 
annat beräkna OH-kostnader. Verksamhetsstöd har tagit fram en tidsredovisningsmall som är baserad 
på respektive avdelnings tillsynsplan.  

Verksamhetsstöd har under årets början haft en administratör  som slutat. I avvaktan på  en översyn av 
bemanningen för hela förvaltningen så hyrs en vikarie in från ett bemanningsföretag.  

Vidare har avdelningen arbetat med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem vilket tar mycket tid i 
anspråk när nya rutiner ska på plats. Bland mycket annat så arbetar avdelningen även med framtagande 
av en uppdaterad dokumenthanteringsplan som kommer att vara uppbyggd i samma processbaserade 
klassificeringsstruktur som det nya ärendehanteringssystemet och Borås Stads gemensamma 
kvalitetsledningssystem Canea. Detta  är ett stort arbete men ambitionen är att ha en grundstomme klar 
inom kort som vi bygger vidare på framgent. Avdelningen håller också på att  sjösätta det nya e-arkivet 
vilket kommer att ersätta  våra gamla fysiska arkiv.  

  

Tillstånd och Livsmedelskontroll  

Väsentliga  budgetavvikelser och orsaker  

Kommunfullmäktige har beslutat att Miljö- och konsumentnämnden inte ska ta ut de årliga  
tillsynsavgifterna för företag gällande livsmedelskontroll och alkohol. Det medför ett intäktsbortfall på  
på nästan -1,9 mnk för alkohol  och -3,2 mnkr för Livsmedelskontroll.  

Tobak  

De nya tobaksavgifterna innebär att alla verksamhetsutövare som säljer tobak ska ansöka om tillstånd. 
Det är en avgift som tas ut en gång (vid ansökningstillfället) och beviljas man tillstånd kommer sedan 
en årlig tillsynsavgift att tas ut. Varje tillstånd genererar 11,6  tkr enligt fastställd taxa. Dessa  
tobaksintäkter har budgeterats till nästan 1 mnkr.  

Arbetet med att handlägga de nya tobaksavgifterna som trädde i kraft 1 juli 2019 blev inte klart förra 
året på grund av hög sjukfrånvaro och VAB. Frånvaron har varit hög även första tertialet. Fokus ligger 
därför tills vidare helt på handläggning av ansökningarna. Målsättning att fatta  beslut i alla inkomna  
ansökningar är förskjuten framåt. Ansökningar som inkommit  efter 31 oktober 2019 (och därmed ej får 
sälja tobak innan beslut fattas) prioriteras och blir ”akutärenden” utöver redan befintliga ansökningar 
som väntar eller är pågående. Dessa beräknas avslutas under maj. Tillsyn inom tobak (e-cigg, folköl och 
receptfria läkemedel) görs endast i mån av tid.  

Åtgärder  

En handläggare för tobak är föräldraledig och ytterligare en handläggare lånas  ut sedan slutet av april 
månad för att hjälpa till inom vården på grund av Corona. För att ändå klara handläggningen av 
tobakstillstånden kommer en alkoholhandläggare att istället arbeta med tobak tillsammans med den 
extraresurs vi har, vars tjänst som förlängs året ut.  

Alkohol  

Under första tertialet har serveringssidan haft några komplexa och resurskrävande ärenden. Internt  
arbete med effektivisering och arbetsmiljö samt medial uppmärksamhet har medfört att första tertialet 
varit tufft/ansträngande för hela enheten. Situationen med coronapandemin har medfört ärenden på  
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serveringssidan med snabba beslut eller besked, vilka förhoppningsvis underlättat för aktörerna att  
upprätthålla så mycket som möjligt av sina verksamheter.  

Coronapandemin påverkar alla verksamheter som serverar alkohol i hög grad. Alkoholtaxan baseras på  
alkoholomsättningen hos verksamhetsutövarna och därför kan vi redan nu dra slutsatsen stora  
svårigheter att finansiera nästa års alkoholverksamhet utifrån taxeintäkter.  

Åtgärder  

I samband med att Miljö- och konsumentnämnden under hösten ska kompenseras för uteblivna  
intäkter på grund av KF-beslutet att inte fakturera företag årliga livsmedels eller 
serveringstillståndsavgifter, måste även hänsyn tas för konsekvenserna på 2021 års taxeintäkter.  

Livsmedelskontroll  

Första delen av tertialet låg livsmedel i fas med planeringen. I anslutning till att coronapandemin nådde  
Sverige fick rutinerna ändras vid kontrollerna vilket medfört att planerade kontroller inte kunnat 
genomföras. Efter att Folkhälsomyndighetens föreskrifter om trängsel i livsmedelslokaler började gälla  
har den ordinarie livsmedelskontrollen minskat drastiskt. Det rådande läget gör att huvuddelen av tiden 
läggs på omvärldsbevakning, inkommande klagomål på trängsel samt tillsyn på serveringar för att  
kontrollera efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens föreskrift.  

Utöver detta har införandet av ett nytt ärendehanteringssystem tagit mycket tid i anspråk, både själva  
konverteringen men också framtagande av nya rutiner, datastrul när systemet ligger nere, 
handhavandeproblem m.m. Det har även varit en turbulent tid för avdelningen med mycket medial 
uppmärksamhet som påverkat alla medarbetare och arbetsmiljön.  

  

Miljötillsyn  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Årets personalbudget förstärktes med 4 medarbetare (1 chef, 1 MIFO-handläggare, 1 assistent och 1  
miljöinspektör). Syftet med chefsrekryteringen är att öka chefstid för varje medarbetare, att  
verksamheten ska arbeta vidare med höja intäkterna  för miljöbalkstillsyn samt att vidareutveckla  
uppföljning och analys. Rekryteringen har dragit ut på tiden på grund av coronapandemin, men bedöms  
snart vara avslutad.  Rekryteringen av tjänsterna för MIFO-inventering och miljöinspektör kommer att 
påbörjas under våren.  

Personalförstärkningarna är tänkt att finansiera sig själva då den debiterbara timsynen tidigare bedömts  
öka, men nu på grund av Corona har detta blivit mer osäkert. Assistentbefattningen var tidigare en 
allmän visstidsanställning som nu övergått till en tillsvidare. På denna tjänst har delar av MIFO-arbetet 
placerats.  

Årsavgifterna kommer att debiteras sedvanligt men det är ovisst om alla verksamheter kommer att  
kunna betala.  

Personalkostnaderna har ett prognostiserat överskott på 1,3 mnkr vilket beror på senare tillsättning av 
tjänster men det kompenserar inte de befarade intäktsförlusterna.  

Åtgärder  

550  tkr av underskotten är hänförbara till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade 
byggbonusmedel såvida det kommer finnas möjlighet att upparbeta dessa medel.  

Planen var att avdelningen skulle försöka öka sina intäkter under 2020 men Coronasituationen medför  
många svårigheter så är det ytterst tveksamt om att budget kommer att hållas. Många inplanerade 
tillsynsbesök har blivit inställda beroende på besöksförbud eller sjukdom/vård av barn både hos egen 
personal och verksamhetsutövare. Det är också mycket ovisst om verksamhetsutövarna kommer att 
kunna betala sina fakturor i tid eller om de ens kan betala över huvud taget. I  dagsläget gissar vi att det 
skulle det kunna handla om en intäktsförlust på ca.  30%.  

Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2020 12(21) 



   

 Analys av verksamheten 

För att minimera smittrisken av corona i samhället beslutade staden att alla medarbetare vars  
arbetsuppgifter kan utföras på distans kan jobba hemifrån om den enskilda förvaltningen bedömer att  
åtgärden minskar smittspridningen. Effekterna av coronapandemin märks ute i samhället såväl som på  
kontoret genom att flertalet  inplanerade tillsynsbesök hastigt blivit inställda med anledning  av stora  
restriktioner hos  företagen i form av besöksförbud, sjukdom, arbete hemifrån, allmän oro, ökad mängd 
telefonsamtal etc. Många tillsynsbesök på de årsbetalande verksamheterna som vanligen görs under 
årets första halva har inte kunnat genomföras. Detta kommer att medföra en ökad arbetsbelastning till 
hösten. Många besök har ställts in med kort varsel vilket i sin tur lett till att några alternativa  
tillsynsbesök inte fanns framtaget så  att mycket tid gått förlorad. Den nationella  tillsynsvägledningen 
har också varit ytterst bristfällig med otydliga besked kring hanteringen av tillsynsfrågor och 
tillsynsrelaterat arbete. Nyligen har Länsstyrelsen meddelat kommunerna att prioritera tillsyn på  
äldreboenden. Tillsynen görs via telefon för att undersöka hur egenkontrollen med att minska  
smittspridning fungerar internt på äldreboendena samt för rådgivning. Analys och utvärdering av 
arbetet kommer att sammanställas inom kort. Nytillkommen uppgift är också att avdelningen planerat 
att samarbeta med livsmedelsinspektörer för att genomföra trängseltillsyn på restauranger. 
Analysarbetet kommer att sammanställas under juni. Avdelningen ägnar mycket tid åt både daglig 
omvärldsbevakning och åt att svara på många frågor kring coronarelaterade frågor, vilket lett till att  
ordinarie arbete har fått läggas åt sidan.  

Rekryteringsarbetet behöver prioriteras för att på sikt kunna uppnå tillsynsplanen och hålla budget.  

  

Miljöstrategiska  

Väsentliga  budgetavvikelser och orsaker  

Det är svårt att bedöma om intäkterna kommer nå upp till budgeterade nivåer då Coronapandemin 
påverkar hur arbetet kan utövas framöver både avseende projekten och det övriga arbetet.  

Projekten påverkar resultatet med -231  tkr (Sinfonia  -61  tkr, Hållbar landsbygd -38  tkr, LONA-
projekten -132 tkr). Resultatet för hela avdelningen är 49  tkr men om projekten exkluderas så är 
resultatet 280  tkr. Projekten finansieras oftast till största delen med olika bidrag vilka i flera fall söks  i 
efterhand. Intäkterna avviker därför vanligen från budget.  

688  tkr av underskotten är hänförbara till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade 
byggbonusmedel såvida det kommer finnas möjlighet att upparbeta dessa medel.  

Det finns en förhoppning hos handläggarna att söka pengar för LONA-projekten och fortsättning på  
Hållbar utveckling Sjuhärad och i bästa fall skulle detta kunna leda till intäkter och kostnader på upp till 
ca.  1,3 mnkr.  

Åtgärder  

Projekten behöver styras upp på ett tydligare sätt och arbete med att ta fram projektbudgetar kommer 
att göras under året. Eventuellt kommer samtliga projekt att från och med nästa år läggas på en separat 
verksamhet men på samma ansvar, så att det blir lättare att följa avdelningens ekonomi.  

688  tkr hänförbara till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade byggbonusmedel 
för de två insatser som är beviljade, grönstråksutredning och luftutredning. Det är dock beroende  av 
förutsättningarna för  Miljöhandläggarna att upparbeta denna byggbonus.  

Analys av verksamheten  

En medarbetare har flyttat till Stadsledningskansliet och en nyanställd ersättare har påbörjat sin tjänst. 
Vi har tillsatt tjänsten som Klimatanpassningssamordnare internt och rekrytering av ny Miljöutredare 
har påbörjats. Vi har även startat ett samverkansavtal med Härryda Kommun kring energi- och 
klimatrådgivning och därmed fått ett nytillskott på personalsidan. Det är en delad tjänst mellan Härryda  
och Borås som finansieras av energimyndigheten.  
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Riktlinjer för resor är reviderad. Energi- och klimatstrategin är under arbete och ska gå ut på remiss  
innan sommaren. Vi har informerat om vårt klimatanpassningsarbete vid olika tillfällen, t.ex. på ett 
möte för Teknisk samordning.  

Biologerna har genomfört ett utbildningstillfälle  om biotopskydd för planarkitekterna och 
bygglovshandläggarna.  

Vi har på grund av omständigheterna i samhället tvingats ställa in våra miljöutbildningar och arbetar 
med att ta fram ett förslag på digital lösning för dessa. Många av våra rådgivningar har också ställts in 
eller övergått till digital form.  

  

Konsument Borås  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Bedömningen är att avdelningen klarar att hålla sin budget.  

Åtgärder  

En medarbetare som arbetar 50% som budget- och skuldrådgivare har sagt upp sig. Avdelningen 
planerar att rekrytera en ny medarbetare till denna tjänst så snart  som möjligt. Det betyder att  
personalbudgeten kommer att överskridas i år, men totalt sett klarar avdelningen ändå sin budget 
eftersom kostnaderna för  lokaler har minskat samt en del minskade kostnader för inköp och resor till 
fortbildningar.  

Analys av verksamheten  

Under årets första kvartal har ärendena för  budget- och skuldrådgivningen  ökat med 35% jämfört med 
samma period föregående år. Ökningen beror framförallt på att vi sedan i höstas gjort det enklare för  
klienterna att boka tid. Hittills har vi inte märkt av någon betydande ärendeökning med anledning av 
Corona. I dagsläget har vi ingen kö till budget- och skuldrådgivningen och klarar således att följa  
Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. Detta kan komma  
att bli svårt att bibehålla under resterande delen av året då vi antagligen kommer få fler ärenden 
eftersom Coronapandemin påverkar såväl samhällsekonomin som privatekonomin negativt.  

Konsumentrådgivningen har haft färre ärenden än föregående år. På  grund av Corona har karaktären på  
frågorna förändrats något. Fler har sökt rådgivning för inställda resor och arrangemang än tidigare. 
Väntetiden är längre än normalt på grund av sjukfrånvaro.  

I början på året startade vi upp en sida på Facebook för Konsument Borås. Där delar vi med oss av råd 
och tips till allmänheten inom områdena privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. Det 
utåtriktade och förebyggande arbetet har stannat av  med anledning  av Coronapandemin. Vi har bland 
annat fått ställa in samverkansdagen "Våga fråga hur mår din ekonomi", flera  inbokade föreläsningar på  
skolor samt en ekonomiskola i samverkan med olika kyrkor.  

  

Buffert  

Nämnden har inte fattat beslut om att  fördela ut bufferten ännu. Fattas inte några sådana beslut under 
året så kommer bufferten att förbättra nämndens resultat med 274  tkr.  

  

Klimatkompensationsfond  

Totalt sett fanns vid årets  början 549  tkr i fonden. Hittills i år har Miljö- och konsumentnämnden 
debiterat 766  tkr från de förvaltningar och bolag för de klimatavgifter som de inte kompenserat för. 
Medlen förs över mellan budgetåren under rubriken "beviljat ianspråkstaget resultat".  
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5  Konsekvenser av corona-viruset  

Ekonomiskt perspektiv  

Ekonomin påverkas oerhört mycket av Corona. Det är väldigt svårt att prognostisera de budgeterade  
intäkterna. Ingen kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina  fakturor i tid eller om de 
kommer att kunna betala  över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna kris så har 
Kommunfullmäktige beslutat att inte fakturera årsavgifterna till företagen gällande livsmedel- och 
alkoholtillsyn vilket medför en intäktsförlust på drygt -5 mnkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol  -1 
850  tkr och ej debiterade årsavgifter livsmedel -3 200  tkr ).  

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation och det är osäkert vad de kommer att kunna handlägga under rådande 
omständigheter. Flertalet verksamheter har inte längre samma möjlighet att ta emot tillsynsbesök då de  
har en ansträngd situation med trängsel ekonomiska svårigheter medan andra har strikt besöksförbud 
och distansarbete.  

Förvaltningens perspektiv  

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare måste 
en bedömning alltid göras inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. 
Förvaltningen följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av 
medarbetarna arbetar helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför i sig svårigheter att följa redan 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner för myndighetsområdena.  

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på  
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in.  

Förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall har fungerat väl. 
Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått  skjutas på framtiden. I en 
del fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva. Arbete hemifrån medför i viss mån 
en ökad administration och längre handläggningstid.  

Internt inom förvaltningen har en mängd olika frågeställningar om corona uppkommit bland 
personalen. Förvaltningen har dagliga  avstämningar inom ledningsgruppen som sedan vid behov 
kommuniceras ut till våra anställda för att lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten 
sker också på avdelningarna med samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning  
för att kunna ge svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor 
inom förvaltningen.  

Verksamhet / Händelse  Uppskattad ekonomisk konsekvens,  tkr  

Ej debiterade  årsavgifter alkoholtillsyn  -1 850  

Ej debiterade  årsavgifter livsmedelskontroll  -3 200  

Summa  -5 050  

6  Jämställdhetsperspektivet  

Nämndens uppdrag styrs  av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön, 
ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen tar därmed inte 
hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter men frågan hålls vid liv ute i  
verksamheterna bland annat genom att internt arbeta med en jämställd förvaltning. Avdelningarna 
belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med 
SAM-hjulet.  
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I all kommunikation med invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av rättssäkerhet 
och likabehandling.  

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

7   Verksamhetsmått  

7.1  Miljöförvaltningen gemensamt  

7.1.1  Mått som följs upp av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Antal ärenden  1  901  3  833  1  607  

Antal händelser 7  506  18  487  8  869  
(Ecos)  

Antal  513  1  207  353  
delegationsbeslut.  

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Antal ärenden och delegationsbeslut är något lägre 
jämfört med motsvarande period 2019. Antal händelser är däremot högre. Utfallet kan slå över åren 
beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella.  

7.2  Tillstånd - och livsmedelskontroll  

7.2.1  Alkoholtillsyn  

7.2.1.1  Mått som följs upp  av Nämnden  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Andel  i procent av  0  0  100  100  
samtliga  
beslut/besked som  
getts inom 2 
veckor efter att 
ansökan är 
komplett  

Antal ärenden  inre 1  11  35  3  
tillsyn  

Antal  yttre 160  27  
tillsynsbesök  

Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2020 16(21) 



   

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Totalt antal  800  153  
diarieförda 
ärenden  

Anmälan  25  3  
förändring  av PBI  

Antal  90  23  
delegationsbeslut  

Ändringar i tillstånd  30  15  

Antal  15  5  
informationsmöten  

Antal  1  300  436  
kundkontakter 
(mail/telefon/möte  
som inte är 
ärendeknutet)  

Antal diarieförda 4  000  1  178  
händelser  

Antal dialogmöten  5  1  

Remissvar till  10  0  
Spelinspektionen  

Antal  135  135  
stadigvarande 
serveringstillstånd  

7.2.2  Tobakstillsyn m.fl.  

7.2.2.1  Mått som följs upp  av Nämnden  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Antal  4  11  50  17  
delegationsbeslut  

Antal  inspektioner 24  31  40  0  
tobak och e-
cigaretter  

Antal  inspektioner 13  19  40  0  
folköl  

Antal  inspektioner 11  16  30  0  
receptfria 
läkemedel  

Antal kontrollköp  0  0  50  0  
av tobaksprodukter  

Kommentar Apr 2020  Jämförelsedata saknas från tidigare år. Resultaten påverkas av  hög frånvaro på  
grund av sjukskrivning och VAB samt delvis av Corona.  

Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2020 17(21) 



   

7.2.3  Livsmedelskontroll  

7.2.3.1  Mått som följs upp  av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Antal  790  790  800  800  
livsmedelsverksamheter  

Antal  inspektioner  284  849  800  247  

Antal revisioner  16  102  100  26  

Antal delegationsbeslut  141  322  260  75  

Klagomål  40  98  70  49  

Registrering  36  127  100  18  

Antal ärenden RASFF  8  21  30  30  
och iRASFF  

7.3  Miljötillsyn  

7.3.1  Mått som följs upp av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Antal  356  834  700  146  
delegationsbeslut  

Antal  inspektioner 24  217  250  102  
och personliga  
möten miljötillsyn  

Antal  inspektioner 13  220  200  8  
och personliga  
möten enskilda  
avlopp  

Antal  inspektioner 120  185  250  70  
och personliga  
möten hälsoskydd  

Antal  2  277  5  806  5  000  3  234  
kundkontakter 
miljötillsyn  

Antal  1  023  2  609  2  500  450  
kundkontakter 
enskilda avlopp  

Antal  1  068  2  203  2  500  612  
kundkontakter 
hälsoskydd  
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7.4  Miljöstrategiska  

7.4.1  Miljöstrategisk  verksamhet  

7.4.1.1  Mått som följs upp  av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Naturvårds- och 5  0  5  5  
hållbarhetsprojekt  

Antal  deltagande 708  2  352  3  000  206  
timmar i stadens  
planering  

Strandskyddsärenden  26  58  50  6  

Deltagare i  277  1  050  600  0  
miljöutbildning  

Kommentar Apr 2020  Samtliga interna utbildningar har ställts in pga Corona. Vi ser över möjligheterna till  
digital utbildning.  

7.4.1.2  Mått som följs upp  av Nämnden  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Beviljade ärenden 9  0  10  3  
Naturvårdsfonden  

Aktiviteter  i media  16  36  40  61  

7.4.2  Energi- och klimatrådgivning  

7.4.2.1  Mått som följs upp  av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Rådgivningsärenden, 63  139  135  13  
energi- och 
klimatrådgivning  

Evenemang  4  7  2  0  

7.5  Konsument Borås  

7.5.1  Mått som följs upp av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  
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Verksamhetsmått  Utfall  Apr  2019  Utfall 2019  Budget 2020  Utfall  Apr  2020  

Rådgivningsärenden, 197  634  550  265  
BUS  

Kommentar Apr 2020  Betydligt fler ärenden jämfört med  föregående år. Inkomna ärenden per månad ligger 
på en högre nivå sedan  i höstas då  vi förenklade för invånarna att boka tid för rådgivning. En ytterligare  
ökning av ärenden pga Corona befaras.  

Föreläsningar och 16  37  50  9  
informationstillfällen, 
BUS  

Kommentar Apr 2020  Föreläsningar på skolor och familjecentraler samt medverkat i  media (tidning och 
radio). Flera insatser inställda pga Corona.  

Rådgivningsärenden, 473  1  159  1  200  394  
konsumentsrättslig, 
KVL  

Kommentar Apr  2020  Färre ärenden än föregående  år, men mer kontakttillfällen  per ärenden. Viss  
eftersläpning  i registrerade ärenden pga sjukfrånvaro.  

Föreläsningar och 1  16  50  12  
informationstillfällen, 
KVL  

Kommentar Apr 2020  Föreläsningarna har genomförts i skolor, på familjecentraler och företag.  
Informationsinsatser har genomförts internt i staden samt i  media. Flera insatser inställda  pga Corona.  

8   Investeringar  

8.1  Investeringar, årliga anslag  

Investeringsprojekt  

Utgift april Avvikelse Prognos 
Tkr  Budget 2020  

2020  2020  2020  

     

Summa      

Analys  

8.2  Investeringar som löper över flera år  

Godkänd  Budget Utgift april Prognos Totalprogno Projekt 
Tkr  

utgift  2020  2020  2020  s projektet  status  

Nytt 
verksamhetssystem  1  176  1  176   1  176  1  800  2  
Ecos2  

Summa  1  176  1  176   1  176  1  800   

 

Förklaring projektstatus  
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0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
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1(1)  TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr  
2020-1647  2020-05-06 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som inte ingår i budget  –  tertial  1 2 020  
Kommunstyrelsens dnr 2018-00215 2.3.1.0  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag  
som inte ingår i budget  för tertial 1 2020.  
 

Ärendet  
En rutin skapades  för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga  
nämnder och bolag skulle  rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i  
budget som Kommunfullmäktige fattat.  
 

Miljöförvaltningens  synpunkter  
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget  
för tertial 1 2020. Uppdragen som redovisas är hur  nämnden:   
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
- kan öka anställningsbarheten för de personer som  står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Agneta Sander  Niclas Björkström  
Miljöchef  Avdelningschef  
 

Bilaga  
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte  ingår i budget tertial 1 2020.docx  
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 

 
 

    
   
  

 

 

 

 
 

  

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2020, nämndens rapport 
Miljö- och konsumentnämnden 



     

Uppdrag  
Ärende som har genererat  uppdraget  Uppdrag  Status april  2020  Kommentar  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk  Nämnderna ska motivera äldre Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta   Genomfört  
redovisning 2017  medarbetare att vilja vara kvar efter  65.  kvar till 67 års  ålder.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk  Nämnderna ska motivera Samtliga medarbetare erbjuds  heltidsanställning.   Genomfört  
redovisning 2017  deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk  Nämnderna ska organisera Arbeta förebyggande genom  att identifiera och reagera på tidiga  Genomfört  
redovisning 2017  verksamheten för att  minska signaler  om  ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer  

sjukfrånvaron.  samverka kring insatserna på ett systematiskt  och strukturerat  
arbetssätt.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk  Nämnderna ska genom digitalisering Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen.   Delvis genomfört  
redovisning 2017  frigöra värdeskapande tid.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk  Nämnderna ska arbeta för att  öka Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning.   Genomfört  
redovisning 2017  anställningsbarheten för de personer  

som  står till arbetsmarknadens  
förfogande.  
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Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall 2020-04-02 13:47 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00049 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall 2020-04-09 10:16 Stadigvarande tillstånd för allmänheten/catering 29-2019-00674 
Ändrat tillstånd, bifall 2020-04-20 15:02 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00097 
Ändrat tillstånd, bifall 2020-04-23 16:22 Ändrat tillstånd 34-2020-00148 
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2020-04-24 17:37 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00128 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall 2020-04-28 14:28 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00178 
Avskrivning 2020-04-28 19:19 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2020-00066 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-04-02 01-2019-00059 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-04-17 01-2019-00111 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-04-21  01-2019-00053 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-04-27 01-2019-00076 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-04-28 01-2019-00084 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-04-29 01-2019-00072 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 



Datum DelegationsNr HandelseRubrik 
2020-929 Planerad tillsyn - L - Inspektion 
2020-1115 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-417 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2019-3485 Livsmedelskontroll, Registrering Av Anläggning 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll,  
2019-3708 Registrering Av Anläggning 
2020-1217 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 
2020-1130 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-724 Ansökan om strandskyddsdispens 
2020-1172 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om tillstånd  
2020-137 till avloppsanordning med wc 
2020-1200 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-1244 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-411 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2020-675 om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde 

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 
2019-3701 Temperatur 
2020-1288 Remiss alkoholservering - Ansökan om serveringstillstånd 

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 
2019-3701 Temperatur 
2020-863 Planerad tillsyn - L - Inspektion 
2020-813 Klagomål livsmedel - Hantering/Rengöring 

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 
2019-3777 Ljuslyktor/parkering 
2020-1346 Remiss alkoholservering 
2020-591 Ansökan om dispens - Extra/förlängda körtider 2020 
2020-920 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Enskilt WC 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Miljötillsyn, Ansökan Om  
2019-3792 Körtider 2020 



2020-34 Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Beslut Om Årlig Avgift 
Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Kall 

2019-3680 Lägenhet 
Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Kall 

2019-3680 Lägenhet 
2020-4 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 
2019-3687 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 
2020-1150 Remiss alkoholservering - Ansökan om serveringstillstånd 

Klassning av anläggning/verksamhet - Inklassning, förbrukning  
2020-553 av organiska lösningsmedel 
2020-738 Sanktionsavgift livsmedel 
2020-689 Sanktionsavgift livsmedel 
2020-705 Sanktionsavgift livsmedel 
2020-718 Sanktionsavgift livsmedel 
2020-1345 Remiss bygglov - Rivningslov 
2020-543 Registrering av livsmedelsanläggning - Ändring av bolagsform  
2020-629 Registrering av livsmedelsanläggning - Ägarbyte  

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om tillstånd  
2020-177 till avloppsanordning med wc. 
2020-683 Ansökan om strandskyddsdispens 
2020-132 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, ansökan WC 
2020-545 Granskning av utförandeintyg - Avlopp 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2020-675 om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde 
2020-1376 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-678 Planerad tillsyn - L - Inspektion 
2020-459 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 
2020-1423 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-870 Ansökan om strandskyddsdispens 

Remiss alkoholservering - Ansöker om ändrat  
2020-1451 serveringstillstånd. 

Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd för slutet  
2020-1432 sällskap. 



Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Fukt,  
2019-3316 Ventilation, Mögel 
2013-3240 Klagomål strandskydd - Miljötillsyn, Strandskydd 

Ansökan om strandskyddsdispens - Naturvård, Ansökan Om  
2019-3587 Strandskyddsdispens 
2020-580 Planerad tillsyn - L - Inspektion 
2020-711 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 
2020-356 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 
2020-692 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC  
2020-1332 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 

Ansökan om strandskyddsdispens - Naturvård, Ansökan Om  
2018-2918 Strandskyddsdispens 
2020-1483 Remiss alkoholservering - Ansökan om utökad serveringsyta. 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om torr 
2020-564 toalett 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om tillstånd  
2020-196 till avloppsanordning med wc. 
2020-515 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 
2020-1431 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-1319 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-1435 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd,klagomål På Kall 
2019-3655 Lägenhet 
2020-842 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 
2020-1453 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-1455 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-1463 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-731 Ansökan om strandskyddsdispens 
2020-1490 Rapport - Miljöinventering av Druveforsvägen 9 
2020-1502 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 
2020-760 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Kall 
2019-3680 Lägenhet 



2020-639 Administrativt ärende - TESTÄRENDE  
2020-1533 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 
2019-3646 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 
2020-365 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 
2019-3701 Temperatur 
2020-637 Registrering av livsmedelsanläggning 
2019-3058 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 
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Kommunstyrelsen   

§ 137  Dnr KS 2019-01109 1.1.4.0  

Kommunens Kvalitet i  Korthet  2019  

Kommunstyrelsens beslut  

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.        

Sammanfattning  av ärendet  

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR,  
undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var 
hösten 2017. 260 kommuner har deltagit i undersökningen 2019.  

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika  
områden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.  

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för 
förskolan, gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i 
organisationen.  De lägsta resultaten finns avseende väntetid för att få 
försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. Det är också låga resultat för 
besvarande av e- post.            

Beslutsunderlag  

1. Bilaga KKiK  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BILAGA 

Datum 

2020-02-25 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015- 2019 

25% lägst 25% näst 25% näst 25% högst 

Färgsättning resultat lägst högst resultat 

resultat resultat 

Resultat-  Borås Stad 
Liknande 

2015 2017 2019 kommuner 

Barn och unga 2019 

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
59 96 81 100 

 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala 66 68 72 74 
skolor, andel (%)

 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
90 87 87 85 

andel (%)

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  
84 79 80 80 

andel (%)

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande 
83 80 86 82 program kommunala skolor, andel (%)

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram 
15 19 26 15 

kommunala skolor, andel (%)

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 
75 74 78 69 

(%)

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala 
78 80 83 75 

skolor, andel (%) 

Stöd och omsorg
 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad 

73 73 82 
situation, andel (%)

 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 
77 83 85 77 

efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

 Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
31 23 19 13 

medelvärde

 Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 

inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 349 197 543 152 

 Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, 
87 77 86 

andel (%)

 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
72 73 

bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
83 82 82 83 

(%)

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
72 73 78 

 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
88 85 84 90 

under 14 dagar, medelvärde 

Samhälle och miljö
 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 69 72 92 

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 
48 51 47 61 

svar på en enkel fråga, (%)

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
81 90 92 

 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 91 69 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 62 67 62 53 
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1(4)  SKRIVELSE 

Datum Instans 

2020-04-14 Kommunstyrelsen  
Dnr  KS  2019-01109  1.1.4.0  

 
Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

Kommunens Kvalitet i  Korthet  2019  

Kommunstyrelsens beslut  

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

        

Sammanfattning  

Borås Stad  deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning  

Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var hösten 2017.   260 kommuner 

har deltagit i undersökningen 2019.  

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre  olika områden:  

Barn och unga, Stöd och omsorg  samt  Samhälle och miljö.  

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan, 

gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen.  De  lägsta 

resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. 

Det är också låga resultat för  besvarande av e- post.             

 

Ärendet i sin helhet  

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning  

Kommunens Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2019.  260 kommuner har 

deltagit i undersökningen 2019.  

Undersökningens innehåll  

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre  olika områden:  

Barn och unga  

Stöd och omsorg  

Samhälle och miljö  

Resultat  

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan, 

gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen.  De  lägsta 

resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. 

Det är  också låga resultat för  besvarande av e- post.   

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

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

https://boras.se
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Här redovisas ett urval av Borås Stads resultat inom respektive område. Resultaten avser de två  

senaste mätningarna och 2019 års resultat jämförs även med ”liknande kommuner  

övergripande”1  , d v s  kommuner som har liknande förutsättningar som Borås.  

Hela resultatet för Borås  stad finns i bilaga.  

 

Liknande  
Barn och unga   (kommunala förskolor och 2015  2017  2019  kommuner 
skolor)  2019  

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel  
59  96  81  100  

barn (%)  

 Elever i  åk 3 som  klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som  66  68  72  74  
andraspråk, andel (%)  

 Elever i  åk 9 som är behöriga till  yrkesprogram, 
84  78  80  80  andel (%)  

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
78  80  83  75  yrkesprogram, andel (%)  

 

Borås Stad erbjuder  en stor  andel av barnen  plats på önskat placeringsdatum.  Under  de senaste  

åren har det skett en omfattande utbyggnad av antalet platser, men efterfrågan har trots det inte 

kunnat tillgodoses fullt ut. Det har dock inte varit några långa väntetider. I genomsnitt har  de  

barn som inte fick plats på önskat placeringsdatum fått vänta i 15 dagar  i genomsnitt.  

I årskurs 3 har  resultaten 2019 förbättrats i svenska och svenska  som andraspråk, med det finns  

variationer mellan skolorna.  Här är det viktigt att sätta in stöd tidig så att fler elever  når målen.  

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för  tidiga stödinsatser. 

Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska  få det så tidigt 

som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov.  

Spridningen för gymnasiebehörighet är i nivå med liknande kommuner, men även här varierar  

resultaten mellan skolorna.  Omfattande frånvaro som innebär att elever går miste om den 

utbildning de  har rätt till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever.   

Liknande  

2015  2017  2019  kommuner  

Stöd och omsorg  2019  

 Brukarbedömning  individ- och familjeomsorg totalt  
  73  73  82  

- förbättrad situation, andel  (%)  

 Brukarbedömning  gruppbostad LSS   - brukaren 
  87  77  86  

trivs alltid hemma, andel (%)  

 Brukarbedömning särskilt boende  äldreomsorg -  
83  82  82  83  

helhetssyn, andel (%)  

 Brukarbedömning  hemtjänst äldreomsorg -  
  72  73  78  

helhetssyn, andel (%)  

 

Nämnderna deltar regelbundet i de nationella brukarundersökningar som SKR2  och 

Socialstyrelsen erbjuder. Verksamheternas resultat ligger  under jämförbara kommuner, med 

undantag av särskilt boende.  Förvaltningarna  gör en djupare analys av resultaten och arbetar med 

dem på enhetsnivå  för att hitta förbättringsområden.  Styrkan i att använda brukarundersökningar  

                                                      
1  Liknande  kommuner, övergripande  är  avsedd  för kostnadsjämförelser. Bygger  på  viktningen strukturkostnad  
60 %, befolkning 20% och  skattekraft 20 %.  Källa  SKR/Kolada. Liknande  kommuner  är  Gävle, Halmstad, 
Kristianstad, Skellefteå, Sundsvall, Växjö  och Ör ebro.  
2  Sveriges kommuner  och  regioner, SKR  
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är att man får uppfattning om vad brukarna tycker. Man kan följa utvecklingen i Borås Stad över  

tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.  

 

Liknande  

2015  2017  2019  kommuner 

Samhälle och miljö  2019  

 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)  
  69  72  92  

 

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon  
48  51  47  61  

som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)  

 Gott bemötande vid kontakt med  kommun, andel av  
  81  90  92  

maxpoäng (%)  

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  
62  67  62  53  

 

 

Borås Stad har betydligt sämre resultat än jämförbara kommuner  när det gäller att svara på e- 

post och att kunna svara på en enkel fråga från den som ringer till kommunen. De låga resultaten 

har hållit i sig över  flera års  tid trots att det finns  tydliga rutiner både för e-posthantering och för  

telefoni.  

 

Borås Stads resultat avseende e- post kan dock förklaras  av att SKR:s  undersökning avser svar på 

e- post inom en dag, medan kommunens egen rutin  anger att e- post som kräver  svar ska  

besvaras inom två arbetsdagar.  

 

Undersökningen visar att de  som tar kontakt med kommunen ett mycket gott bemötande, när de  

väl kommer  fram till handläggaren. Resultatet har även förbättrats jämfört med föregående  

mätning.  

 

Borås Stad har även en högre andel miljöbilar än liknande kommuner.  

 

Hur kan resultatet användas?  

De flesta nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar  betydelsen 

av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar  och jämför  resultat inom områden som är av 

intresse för medborgarna.  Jämförelsen i tabellerna omfattar ett antal kommuner som liknar Borås  

avseende strukturkostnad 60 %, befolkning 20% och skattekraft 20 %.  

Uppgifterna är fakta, hämtade från nationell statistik och resultat, som de deltagande  

kommunerna har rapporterat in till olika myndigheter. Kommunens Kvalitet i Korthet ger  

därmed en god bild av tillståndet i kommunen, relaterat till övriga kommuner.   

I analysen av resultaten behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de  

områdena som undersökningen omfattar. Det kan till exempel vara från  brukarundersökningar, 

LUPP- undersökningen, Medborgarundersökningen, Öppna Jämförelser och annan nationell 

statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i analys och förbättringsarbete inom de 

områden där det är  relevant.      
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Beslutsunderlag  

1. Beslutsförslag  

2. Skrivelse Kommunstyrelsen    

3. Bilaga KKiK  

 

Beslutet expedieras till  

1.  Arbetslivsnämnden  

2.  Fritids- och folkhälsonämnden  

3.  Förskolenämnden  

4.  Grundskolenämnden  

5.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6.  Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7.  Kulturnämnden  

8.  Lokalförsörjningsnämnden  

9.  Miljö- och konsumentnämnden  

10.  Samhällsbyggnadsnämnden  

11.  Servicenämnden  

12.  Sociala omsorgsnämnden  

13.  Stadsrevisionen  

14.  Tekniska nämnden  

15.  Vård- och äldrenämnden  

16.  Överförmyndarnämnden  

17.  BorasBoras   

18.  Borås Energi och Miljö AB    

19.  Borås Elnät AB   

20.  Borås Parkerings AB   

21.  Borås Djurpark AB   

22.  AB Bostäder i Borås   

23.  Fristadbostäder AB   

24.  Viskaforshem AB   

25.  Sandhultsbostäder  

26.  Toarpshus   

 

 

 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande  

Ingegerd Eriksson  

Avdelningschef  
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Kommunstyrelsen   

§ 140  Dnr KS 2019-00284 1.4.2.0  

SCB:s medborgarundersökning  2019  

Kommunstyrelsens beslut  

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.        

Sammanfattning  av ärendet  

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 
135 kommuner genomfört undersökningen under 2019.  1 600 personer i 
åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa svarade  589 personer på enkäten.  

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.  

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

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

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

Resultat  

Borås  Borås  Medel 

Borås Stad  2017  2019  riket 
2019  

62  63  59  Nöjd  Region-Index-  Helheten  

55  58  53  Nöjd Medborgar- Index- Helheten  

37  39  39  Nöjd Inflytande-Index - Helheten  

        

Beslutsunderlag  

1. Kommunstyrelsens skrivelse  

2. Bilaga 1- SCB:s Medborgarundersökning 2019 - alla resultat  

3. Bilaga 2 - SCB:s Medborgarundersökning Borås  –  rapport 2019  

   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BILAGA 

Datum 

2020-02-25 

SCB-Medborgar-undersökning 2015-2019 

Mindre Mycket 
Färgsättning enl SCB:s definition Ej godkänt Nöjd 

nöjd nöjd 

Medel 
2015 2017 2019 

riket 2019
Resultat- Borås Stad 

 Nöjd Region-Index - Helheten 64 62 63 59 

Arbetsmöjligheter 63 64 66 56 

Bostäder 53 50 51 53 

Fritidsmöjligheter 70 69 68 59 

Kommersiellt utbud 71 70 72 61 

Kommunikationer 64 64 65 59 

Rekommendation 69 65 67 62 

Trygghet 54 48 50 57 

Utbildningsmöjligheter 76 77 77 59 

Nöjd Medborgar- Index-Helheten 57 55 58 53

  Bemötande, tillgänglighet 55 54 57 55

  Förskolan 56 58 57 64

 Gator och vägar 54 52 53 53

  Grundskola 52 52 54 57

  Gymnasieskola 61 63 62 56

  Gång och cykelvägar 53 53 54 54

  Idrott och motionsanläggningar 64 67 66 60

 Kultur 70 71 70 61

 Miljöarbete 64 64 64 54

  Renhållning och sophämtning 68 68 68 65

 Räddningstjänst 78 79 79 77

  Stöd för utsatta personer 47 47 47 47

 Vatten och avlopp 80 80 81 76

  Äldreomsorg 46 45 43 49

 Nöjd Inflytande-Index - Helheten 39 37 39 39 

Förtroende 43 41 42 43 

Information 56 55 58 53 

Påverkan 38 36 39 38 

Kontakt 45 43 45 48 
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Borås  Stad  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2

SCB:s medborgarundersökning 2019 

Innehållsförteckning  

Rapport  

SCB:s medborgarundersökning  2019 ......................................................................  1  

Om undersökningen  ...............................................................................................  2  

Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI)   

–  Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?  …………..3  

Resultat Del B: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)  

 –  Hur ser medborgarna på  kommunens verksamheter?  ........................................ 6  

Resultat Del C: Nöjd-Inflytande-Index (NII)  

 –  Hur ser medborgarna på  sitt inflytande  i kommunen? .......................................  9  

 

 



         

 

 

    

SCB:s medborgarundersökning 2019 

SCB:s medborgar-

undersökning hösten 2019  
 

Varje år erbjuder statistikmyndigheten  SCB Sveriges kommuner att delta i 

SCB:s medborgarundersökning.  

Sammanlagt  deltog 135  kommuner 2019. Sedan undersökningen  

genomfördes första gången hösten 2005 har 272  av landets kommuner 

deltagit och  255  av dessa har deltagit mer än en gång.  

I denna rapport redovisas resultatet för Borås Stad.  

Undersökningen genomfördes mellan den 23  augusti och den  4  november  

2019. Ett slumpmässigt urval på 1  600  personer i åldrarna 18–84 år 

tillfrågades och av dessa besvarade 37  procent enkäten.   

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 135  kommuner  

som var med i undersökningen 2019.  

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index  

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten  

och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta  

verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som  bör 

prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.  

Tre  olika delar med  varsitt  helhetsbetyg  

  Helhetsbetyget  Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen  

som en plats att bo och leva på.  

  Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI),  med frågor om  

kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 

invånarnas  inflytande  över  kommunala beslut och  verksamheter.  

Mer  om modellen  

  Helhetsbetygen mäts med tre specifika  frågor.  

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

är högsta betyg.  

  Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan 

variera mellan 0 och  100.   

  Betygsindex under  40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen  för 

”nöjd” går vid 55 och  75 eller högre tolkas som  ”mycket nöjd”.  

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och  

genomsnittsresultaten  i rapporten  är statistiskt säkerställda om inget annat  

anges.  Läs mer om  felmarginaler  och om analysmodellen  i rapportbilagan.  

Inför eget arbete med resultaten  

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen   

är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 

invånare  ser på sin kommun. Det är  därför viktigt att även inhämta kunskap  

från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 

områden som har särskilt stor betydelse  för en förbättring av de 

helhetsbetyg som  invånarna  ger sin kommun.  

Rapportbilaga  

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan finns mer  

ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI,  

anvisningar  för att tolka och arbeta vidare med resultaten,  enkäten  och  

deltagande kommuners svarsfrekvenser.   
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SCB:s medborgarundersökning 2019 

Tabell- och diagrambilaga   

Till denna resultatrapport finns  även  en tabell- och  diagrambilaga. Bilagan  

innehåller samtliga tabeller och diagram för  Borås Stad  som använts till  

analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner  och undersökningsomgångar  

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, då 

verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. Det kan  

finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i 

nöjdhet,  vilka  inte fångas av undersökningen. Resultaten för de kommuner 

som varit med i undersökningen  från 2010 och  framåt  är tillgängliga via  

www.scb.se/medborgarundersokningen.  

Den  18  december publicerar vi årets resultat under  Demokrati  i SCB:s 

statistikdatabas,  www.statistikdatabasen.scb.se.  

Om undersökningen  
Population och  urval  

Populationen är  Borås Stads invånare i åldrarna 18–84 år. Undersökningen  

genomfördes som en urvalsundersökning och  SCB:s register över  

totalbefolkningen var urvalsram.  Som standard drogs ett urval om  800  

personer i kommuner med färre än 10  000 invånare i åldrarna 18–84 år,  1 

200 personer i kommuner med 10  000–59 999  invånare och  1  600  personer  i 

kommuner med 60  000  eller fler  invånare i dessa åldrar.  

Insamling  

Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Det första  

utskicket till urvalspersonerna innehöll ett informationsbrev med  

inloggningsuppgifter till webbenkäten samt information om  

undersökningen och  dess syfte. Enkäten  på webben  fanns tillgänglig på  

svenska, engelska, finska och spanska. Därefter skickades en pappersenkät 

och informationsbrev ut  till de som inte svarat. Pappersenkäten  fanns även  

tillgänglig på arabiska att  beställa från  SCB. Ytterligare två påminnelser 

skickades ut  till de som inte besvarat enkäten, varav den sista innehöll en 

ny pappersenkät. Insamlingen pågick mellan  23  augusti och  4  november  

2019.  

Svarsandel  

Svarsandelen för Borås Stad  blev 37  procent. Borås Stad  deltog även i 

medborgarundersökningen  hösten 2017. Svarsandelen blev då  36  procent.  

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019  blev 41  procent.  

År  2018 var den också 41 procent, och  2017 var den 40  procent. Under 2016 

gjordes undersökningen två gånger,  på våren  var svarsfrekvensen 41 

procent  och  på hösten  42 procent.   

Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns  olika 

statistiska metoder för att  kompensera för bortfallet. På SCB används 

viktning  av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är under-

representerad i svaren i förhållande till  populationen,  väger den gruppens 

svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen  använder vi juridiskt  

kön och ålder  för denna viktning.  
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Resultat Del A - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Del A.  Nöjd-Region-Index (NRI)  

Hur ser medborgarna på Borås Stad  som en plats att bo  

och leva på?   
 

Tabell  A1.  Nöjd-Region-Index ( NRI), in dexet  Rekommendation  och       
frågeområdenas  betygsindex f ör  Borås  Stad  samt  för  samtliga  135  kommuner  i 
undersökningsomgången  2019.  

Samtliga 
Borås Stad

kommuner 

Betygs- Fel- Betygs- 

index marg. index

NRI 63 ±2,0 59

Rekommendation 67 ±2,3 62

Utbildningsmöjligheter 77 ±1,7 59

Kommersiellt utbud 72 ±1,9 61

Fritidsmöjligheter 68 ±1,6 59

Arbetsmöjligheter 66 ±2,1 56

Kommunikationer 65 ±1,8 59

Bostäder 51 ±1,9 53

Trygghet 50 ±2,3 57

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI)  för hur 

medborgarna bedömer Borås Stad  som en plats att bo och leva på blev 63.  

För Borås Stad  är det  främst förbättringar  av betygsindexen  för  frågeområdena  

Trygghet  samt  Bostäder  som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  

46  procent av medborgarna i Borås Stad  kan starkt rekommendera vänner och  

bekanta att  flytta till kommunen  (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) medan  

14  procent vill avråda från  det (betyg  1-4 på den 10-gradiga skalan).  

NRI för samtliga 135  kommuner som var med i undersökningen  2019  blev  59. 

NRI för  Borås Stad  är högre  jämfört med genomsnittsresultatet.  

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet …  

… Rekommendation  högre.  

… Arbetsmöjligheter  högre.  

… Utbildningsmöjligheter  högre.  

… Bostäder  inte säkerställt  högre eller lägre.  

… Kommunikationer  högre.  

… Kommersiellt  utbud  högre.  

… Fritidsmöjligheter  högre.  

… Trygghet  lägre.   
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Resultat Del A - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att  

medborgarna i Borås Stad  ska bli nöjdare?  
 

Diagram  A1.  Nöjd-Region-Index  (NRI).   
Prioriteringsmatris  för  Borås  Stad  2019.  

Borås Stad
Betygsindex

100

Bevara Förbättra 
om möjligt

90

80

Utb.möjl.

Kommers.utb.
70

Fritids.möjl.Kommunik.
Arb.möjl.

60

Bostäder50 Trygghet

40

30

Lägre 
Prioriteraprioritet

20

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Effektmått

 

Frågeområden som bör Prioriteras  förväntas vid en förbättring ha stor påverkan  

på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har  

förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på helhetsbetyget NRI.  

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar uppe till  

höger i matrisen,  Förbättra om  möjligt. Även dessa  områden har  förhållandevis 

höga effektmått och  bör därför om möjligt förbättras.  

Frågeområden som hamnat i den nedre  vänstra delen  av prioriteringsmatrisen  

kan ges Lägre  prioritet  eftersom en förbättring av deras låga betygsindex 

förväntas ha en lägre effekt på NRI.   

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars  betygsindex kan  Bevaras. 

En sänkning  av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och  

frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av matrisen.  

Frågeområden som bör prioriteras  

Trygghet, Bostäder  

Frågeområden som bör förbättras om möjligt  

Fritidsmöjligheter  

Frågeområden som kan ges  lägre prioritet  

Inget frågeområde har hamnat här.  

Frågeområden som bör  bevaras  

Kommersiellt utbud, Kommunikationer,  Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter   
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Resultat Del A - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Jämförelser med tidigare år  
 

Diagram  A2.  Nöjd-Region-Index  (NRI), in dexet  Rekommendation  och  frågeområdenas  betygsindex  
för  Borås  Stad.  De  tre  senaste  omgångarna kommunen  deltagit.  

2019

NRI
2017

2015
Rekommendation

Arbetsmöjligheter

Utbildningsmöjligheter

Bostäder

Kommunikationer

Kommersiellt utbud

Fritidsmöjligheter

Trygghet

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Betygsindex

Borås Stad

 

 

Borås Stad  deltog även i medborgarundersökningen  hösten 2007, hösten 2011,  

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017.  

NRI för  Borås Stad  blev 63  i årets  undersökning. Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med hösten 2017  då NRI var 62.  

För  Borås Stad  har inga frågeområden fått säkerställt förändrade  betygsindex 

jämfört med  hösten 2017.  

Indexet Rekommendation blev 67  för Borås Stad  i årets  undersökning. Det är inte  

en säkerställd  förändring jämfört med  hösten 2017  då indexet  Rekommendation  

var 65. 
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Resultat Del A - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Del B.  Nöjd-Medborgar-Index (NMI)  

Hur ser medborgarna i Borås Stad  på kommunens 

verksamheter?   
 

Tabell  B1.  Nöjd-Medborgar-Index  (NMI), in dexet  Bemötande  och tillgänglighet  samt  
verksamheternas  betygsindex f ör  Borås  Stad  samt  för  samtliga  135  kommuner  i 
undersökningsomgången  2019.  

Samtliga 
Borås Stad

kommuner 

Betygs- Fel- Betygs- 

index marg. index

NMI 58 ±2,3 53

Bemötande och tillgänglighet 57 ±2,3 55

Vatten och avlopp 81 ±1,9 76

Räddningstjänsten 79 ±1,9 77

Kultur 70 ±2,1 61

Renhållning och sophämtning 68 ±2,3 65

Idrotts- och motionsanläggningar 66 ±1,9 60

Miljöarbete 64 ±2,6 54

Gymnasieskolan 62 ±2,0 56

Förskolan 57 ±2,4 64

Grundskolan 54 ±2,3 57

Gång- och cykelvägar 54 ±2,5 54

Gator och vägar 53 ±2,5 53

Stöd för utsatta personer 47 ±2,3 47

Äldreomsorgen 43 ±2,8 49

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI)  för hur 

medborgarna bedömer kommunens verksamheter i  Borås Stad  blev  58.  

     

För Borås Stad  är det  främst förbättringar  av betygsindexen  för  verksamheterna  

Äldreomsorgen, Gator och vägar  samt  Grundskolan  som kan höja helhetsbetyget 

Nöjd-Medborgar-Index.   

Betygsindexet  för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna 

bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med 

kommunen, blev 57  i  Borås  Stad.  

NMI för samtliga 135  kommuner som var med i undersökningen  2019  blev  53. 

NMI för  Borås Stad  är högre  jämfört med genomsnittsresultatet.  Jämfört med  

genomsnittsresultatet är  betygsindexet  för verksamheten …  

… Bemötande  och  tillgänglighet  inte säkerställt högre  eller lägre.  

… Förskolan  lägre.  

… Grundskolan  lägre.  

… Gymnasieskolan  högre.  

… Äldreomsorgen  lägre.  

… Stöd  för utsatta  personer  inte säkerställt högre eller lägre.  

… Räddningstjänsten  inte  säkerställt högre eller lägre.  

… Gång- och  cykelvägar  inte säkerställt högre eller lägre.  

… Gator  och  vägar  inte säkerställt högre eller lägre.  

… Idrotts- och  motionsanläggningar  högre.  

… Kultur  högre.  

… Miljöarbete  högre.  

… Renhållning och  sophämtning  högre.  

… Vatten och avlopp  högre.  
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Resultat Del B – Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Vilka verksamheter bör uppmärksammas för  att  

medborgarna i Borås Stad  ska bli nöjdare?  
 

Diagram  B1. Nöjd-Medborgar-Index ( NMI).  
Prioriteringsmatris  för  Borås  Stad  2019.  
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Betygsindex

Effektmått

Borås Stad

Bevara Förbättra
om möjligt

Lägre 
prioritet Prioritera

FÖ Förskolan I&M Idrotts- och motionsanläggningar RÄ Räddningstjänsten

G&C Gång- och cykelvägar KU Kultur ST Stöd för utsatta personer

G&V Gator och vägar MI Miljöarbete V&A Vatten och avlopp

GR Grundskolan R&S Renhållning och sophämtning ÄL Äldreomsorgen

GY Gymnasieskolan

 

Verksamheter  som bör  prioriteras  

Äldreomsorgen, Gator och vägar, Grundskolan  

Verksamheter  som bör  förbättras  om möjligt  

Miljöarbete, Renhållning  och sophämtning, Vatten och avlopp,  Gymnasieskolan  

Verksamheter  som kan ges  lägre prioritet  

Gång- och cykelvägar, Stöd för utsatta  personer, Förskolan  

Verksamheter  som bör  bevaras  

Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur, Räddningstjänsten   

7  



                                                          

 

Resultat Del B – Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Jämförelser med tidigare år  
 

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

NMI 2019

Bemötande och tillgänglighet 2017
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Borås Stad  deltog även i medborgarundersökningen  hösten 2007, hösten 2011,  

hösten 2013,  hösten 2015 och hösten 2017.  

NMI för  Borås Stad  blev  58  i årets undersökning.  Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med  hösten 2017  då NMI var  55.  

För  Borås Stad  har inga verksamheter fått säkerställt  förändrade  betygsindex 

jämfört med  hösten 2017.  

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev  57  för  Borås Stad  i årets undersökning. 

Det är inte en säkerställd förändring jämfört med  hösten 2017. Då var indexet  

Bemötande och tillgänglighet 54. 

8  



                                                          

 

 

  

Resultat Del C – Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Del C.  Nöjd-Inflytande-Index (NII)  

Hur ser medborgarna i Borås Stad  på sitt  inflytande i 

kommunen?  
 

Tabell  C1.  Nöjd-Inflytande-Index  (NII)  och  frågeområdenas  betygsindex fö r  Borås  Stad  samt  för  
samtliga 135  kommuner  i undersökningsomgången  2019.  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NII 39 ±2,8 39

Information 58 ±2,5 53

Kontakt 45 ±2,2 48

Förtroende 42 ±2,8 43

Påverkan 39 ±2,7 38

Borås Stad

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII)  för hur 

medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Borås Stad  blev 39.  

För Borås Stad  är det  främst förbättringar  av betygsindexen  för  frågeområdena  

Förtroende  samt  Påverkan  som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.  

NII för samtliga 135  kommuner som var med i undersökningen  2019  blev  39. 

NII för Borås Stad  är inte säkerställt högre eller lägre  jämfört med 

genomsnittsresultatet.  

Jämfört med genomsnittsresultatet är  betygsindexet för frågeområdet  …  

… Kontakt  lägre.  

… Information  högre.  

… Påverkan  inte säkerställt högre eller lägre.  

… Förtroende  inte säkerställt högre eller lägre.  

 

9  



                                                          

 

Resultat Del C – Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att  få  

nöjdare medborgare i Borås Stad?  
 

Diagram  C1.  Nöjd-Inflytande-Index ( NII).  
Prioriteringsmatris  för  Borås  Stad  2019.  
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Borås Stad

Frågeområden som bör prioriteras  

Förtroende, Påverkan  

Frågeområden som bör förbättras om möjligt  

Inget frågeområde har hamnat här.  

Frågeområden som kan ges  lägre prioritet  

Kontakt   

Frågeområden som kan bevaras  

Information    
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Resultat Del C – Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? SCB:s medborgarundersökning 2019 

Jämförelser med tidigare år  
 

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

2019
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Borås Stad  deltog även i medborgarundersökningen  hösten 2007, hösten 2011,  

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017. 

NII för Borås Stad  blev  39  i årets undersökning.  Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört  med  hösten 2017  då NII var  37.  

För  Borås Stad  har inga frågeområden fått säkerställt förändrade betygsindex 

jämfört med hösten 2017.  
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1(7)  SKRIVELSE 

Datum Instans 

2020-04-14 Kommunstyrelsen 

Eva Andreasson Dnr  KS  2019-00284  1.4.2.0  

 Handläggare 
033 353220 

SCB:s medborgarundersökning  2019  

Kommunstyrelsens beslut  

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för  handläggning.         

Sammanfattning  

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135  

kommuner genomfört undersökningen under 2019.   1 600 personer i åldrarna 18–84 

år tillfrågades och av dessa svarade 589 personer på enkäten.   

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.  

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

på.  

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

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

beslut och verksamheter.  

Resultat  

Borås  Borås  Medel  

Borås Stad  2017  2019  riket 
2019  

Nöjd Region-Index-  Helheten  62  63  59  

Nöjd Medborgar- Index- Helheten  55  58  53  

Nöjd Inflytande-Index  - Helheten  37  39  39  

 

         

Ärendet i sin helhet  

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135  

kommuner genomfört undersökningen under 2019.  Sedan undersökningen 

genomfördes första gången hösten 2005 har 272  av landets kommuner deltagit i 

undersökningen.  

Undersökningen genomfördes mellan den  23 augusti och den  4 november  2019. Ett  

slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa  

svarade  589 personer på  enkäten.  

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

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

https://boras.se
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Undersökningens innehåll  

Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:  

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

på.  

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

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

beslut och verksamheter.  

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. 

Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 

75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.  

Resultat  

Här redovisas ett urval av resultaten inom respektive område. Resultaten redovisas  

för de två senaste mätningarna. 2019  års resultat jämförs med även med 

genomsnittet för riket, (här avses de 135  kommuner som deltagit).  

Resultat  för Borås Stad, för de tre senaste mätningarna och med alla  enkätfrågorna  

redovisas i bilaga 1.  

SCB:s resultatrapport ge r ytterligare information om resultatet- bilaga 2  

Medel  
Borås  Borås  

Borås Stad  riket 
2017  2019  

2019  

Nöjd Region-Index,  Helheten  62  63  59  

Kan  du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Borås?  
65  67  62  

 

Möjlighet att hitta  bra boende och olika typer  av boendeformer.  
50  51  53  

 

Tillgång till livsmedels- och andra affärer, kaféer och  
70  72  61  

restauranger inom rimligt avstånd.  

Trygg  och säker på kvällar och nätter. Trygg och säker mot 
48  50  57  

rån, misshandel  och  mot inbrott.  

Tillgång till universitets- och högskole- och andra utbildningar 
77  77  59  

inom rimligt avstånd.  

 

Boråsarna mer nöjda med sin stad än medelvärdet för riket.  En majoritet av dem 

som besvarat enkäten, kan  också  rekommendera andra att flytta till Borås.  

De tycker att det finns  bra tillgång till affärer, kaféer och restauranger inom rimligt 

avstånd. De är också mycket nöjda med tillgången utbildning, men inte lika nöjda  

med utbudet av bostäder. Invånarna i Borås känner sig också mindre trygga  jämfört  

med medelvärdet för riket.   
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Pågående arbete inom  några av  de  områden som  medborgarundersökningen 

omfattar.  

Borås  Stad har under 2019 tagit fram detaljplaner för mer än 1000 bostäder, med 

syfte att skapa förutsättningar för marknaden att bygga fler bostäder. Under de 

senaste två åren har  handläggningstiden för bygglov  minskat betydligt  

Det finns  ett rikt utbud av restauranger och caféer, vilket är en viktig parameter för 

besöksnäringen.  Borås Stads näringslivsenhet arbetar tillsammans med övriga  

förvaltningar för att på olika sätt,  stödja näringslivet i att utveckla och kvalitetssäkra 

sina verksamheter så de kan möta  boråsarnas  behov och önskemål.”  Borås Borås  

TME   arbetar med att få  fler besökare, evenemang och möten till Borås. Fler 

besökare, ger i slutändan ett bättre och attraktivare utbud för invånarna.  

Borås  Stad gör regelbundet trygghetsmätningar för att följa invånarnas upplevda  

trygghet. Resultatet visar att invånarna främst upplever de offentliga platserna i sitt  

närområde, såsom torg och parker som otrygga. Det har föranlett särskilda  

satsningar på torgmiljöer, mötesplatser och parker. Andra insatser som boendemöten 

och trygghetsvandringar genomförs regelbundet i samverkan med berörda aktörer 

tillsammans med invånarna. Det finns  både lokala nätverk för unga och 

områdesnätverk där vi arbetar för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Läs  

mera här: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd     

 

Medel  
Borås  Borås  

Borås Stad  riket 
2017  2019  

2019  

55  58  53  Nöjd Medborgar- Index-Helheten  

Vad  tror eller tycker du om  kulturverksamheten?  71  70  61  

Vad  tror eller tycker du om  kommunens stöd och hjälp  till  
47  47  47  

utsatta personer?  

Vad  tror eller tycker du om  äldreomsorgen?  45  43  49  

Vad  tror eller tycker du om  dricksvattnet, vattenförsörjningen  
80  81  76  

och avloppssystemen i  din  kommun?  

Vad  tror eller tycker du om  kommunens insatser för att  
64  64  54  

invånarna ska kunna leva miljövänligt?    
 

Boråsarna  är nöjda med de flesta av kommunens verksamheter. Kulturverksamheten 

och vattenförsörjning och avlopp får höga betyg, som  även är betydligt högre än 

medelvärdet för riket. Boråsarna ger ett lägre betyg till äldreomsorgen och 

kommunens stöd och hjälp till utsatta personer.   

Pågående arbete inom  några av  de  områden som  medborgarundersökningen 

omfattar.  

Biblioteken arbetar bland annat med att öka tillgängligheteten till biblioteken.  Ett  

exempel är Dalsjöfors bibliotek, som har börjat med ”meröppet” bibliotek under 

kvällstid, där besökaren kan använda biblioteket även på tider då biblioteket inte är 

bemannat. Under 2020 planeras nästa ”meröppna”  bibliotek i Fristad.    

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochortsrad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html
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Under hösten  2019 invigdes Hässlehuset –  en plats där både öppen 

ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola finns under ett och samma tak. 2020 

fortsätter arbetet med att  nå ut till fler, öka samverkan mellan olika aktörer och inom 

den egna förvaltningen, för att erbjuda Boråsarna ett rikt kulturliv.   

När det gäller stöd till utsatta  personer, har Arbetslivsförvaltningen ett nära 

samarbete med Arbetsförmedlingen.  Vi erbjuder personer, som av  olika skäl står 

långt från arbetsmarknaden,  utvecklingsanställningar  och rehabiliterande  anställning  

(OSA).  Anställningen kombineras med stärkande insatser som till exempel  hälsa och 

studier.  

Förvaltningen  gör också  en särskild satsning på feriejobb för  unga  med  

funktionsnedsättning. Det finns då möjlighet att få  stöd och anpassning  av  

arbetsuppgifterna, för dem som ha  behov av det. Målet är att  fler unga  ska  kunna  ta  

ett feriejobb.  

För  boråsare som tillhör den romska minoriteten, finns en särskild satsning med 

romska brobyggare, som kan ge enskilt stöd till romer i kontakten med Borås Stad 

och andra myndigheter. En romsk brobyggare är placerad på Bodaskolan för att  

arbeta med romska barn och föräldrakontakter.  

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mycket med resultatet från den årliga  

brukarundersökningen. Den  visar att de äldre i hög  grad är nöjda med verksamheten. 

Samtidigt visar medborgarundersökningen att boråsaren i allmänhet är mycket  

mindre nöjd med verksamheten.   

Varje enhet tar del av sitt resultat   i brukarundersökningen, gör analysen tillsammans  

och kommer fram till åtgärder för att förbättra i verksamheten.   

Hemtjänstgrupper har vid två tillfällen under 2019 haft öppet hus för brukare,  

anhöriga och för  boråsare som vill veta mer om hemtjänsten och äldreomsorgen.   

Förvaltningen har även startat ett utvecklingsarbete med att införa kvalitetsregistret  

BPSD  (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) för att förbättra vården 

och omsorgen till personer med demenssjukdom och minska olämpliga läkemedel.  

Vård- och äldrenämnden inför förenklat beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen från 

1 april 2020 Det innebär att det blir enklare för personer som är 80 år eller äldre att  

få stöd med tvätt och städ. Alla  som är 75 år och äldre kan få insatsen digitalt stöd 

(individuellt). Syftet är att  förenkla för den enskilde  invånaren i Borås.  

Borås  Stad har  väldigt bra kvalitet på kranvattnet. Boråsarna tycker det smakar gott. 

Borås Energi och Miljö AB  har under de senaste åren målmedvetet kommunicerat ut  

fördelar med att välja kranvatten framför buteljerat vatten och försöker att  lyfta  

vattenfrågorna i Borås på olika sätt.   

Under 2018 började Borås nya avloppsreningsverk att användas. I och me d den nya  

anläggningen har Borås numera ett av världens renaste avloppsvatten som släpps  

tillbaka ut i Viskan.  

Under 2019 arrangerade Borås Energi och Miljö AB  Vattendagen tillsammans med 

idrottsföreningar i Borås. Det är en dag som arrangeras för att  lyfta vattenfrågorna i 

Borås och visa på vattnets värde.  
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Boråsarnas  insatser för  miljön är avgörande för att vi totalt ska minska vår 

miljöpåverkan.  Därför är det  viktigt att motivera och engagera dem  i stadens  

miljöarbete.  

Miljöförvaltningen  genomför, tillsammans med Navet Science Center Drömstads-

projektet  för fjärde gången. Projektet riktar sig till stadens femteklassare som under 

ett helt läsår får lära sig mer om miljöarbete och hur vi kan bygga en hållbar stad. Det  

är Sveriges största hållbarhetsprojekt för femteklassare, då ca 450 ungdomar är 

engagerade under ett helt läsår.  

Samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt har visat på framgångsrikt arbete för att  

minska nedskräpningen i staden. Under flera års tid har Borås blivit utsedda till årets  

Håll Sverige Rent kommun.  

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har tagit fram  Smarta Kartan 

(http://www.smartakartansjuharad.se/),  en webbplats som syftar till hållbar 

konsumtion.  

 

Medel  
Borås  Borås  

Borås Stad  riket 
2017  2019  

2019  

37  39  39  Nöjd Inflytande-Index  - Helheten  

Tillgången till information om  kommunen och dess  
verksamheter.  55  58  53  
 

Möjligheten  att  påverka politiska beslut och inom  
verksamheterna- samt hur politikerna lyssnar  på  invånarnas  36  39  38  
synpunkter.  
 

Boråsarnas  syn på  möjligheten till inflytande och möjlighet att påverka politiska  

beslut får ett lågt betyg både i Borås och i riket som helhet. I Borås har dock betyget 

förbättrats  sedan föregående mätning och ligger nu på eller nära genomsnittet för  

riket  

Samtidigt ger invånarna  ett högre betyg än riksgenomsnittet till Borås Stads 

information om kommunen och dess verksamheter.  

Pågående arbete inom  några av  de  områden som  medborgarundersökningen 

omfattar.  

Information förmedlas på många olika sätt, bland  annat via kommunens webbplats, 

genom sociala medier och genom utskick av informationstidningen Såklart Borås till 

alla hushåll i kommunen.  

 Medborgardialog  är ett  annat sätt för  invånarna  att samtala och kunna påverka  

politikerna. Möjligheten att lämna in  e-petitioner är ett annat sätt där invånaren via  

webben komma med förslag som sedan andra invånare digitalt kan skriva under.  

. 

http://www.smartakartansjuharad.se/
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Några gånger per år ger Kommunfullmäktige och våra nämnder möjligheter till 

allmänheten att ställa frågor. Information om tidpunkt är läggs ut på  respektive 

nämnds sammanträdesinformation.   

Det går också att lämna synpunkter till kommunen via Borås Stads webbsida. 
Synpunkterna lämnas till berörd förvaltning som svarar den som lämnat synpunkten.  

 

Hur kan resultatet användas?  

Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar 

betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

När det gäller medborgarundersökningen är det viktigt att komma ihåg att den är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera  

verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför 

behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de områden som  

undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara  från brukarundersökningar, 

Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen, Öppna Jämförelser och  

nationell statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 

områden där det är relevant.  

 

 

Beslutsunderlag  

1. Beslutsförslag  

2. KS- skrivelse  

3. Bilaga 1- SCB:s Medborgarundersökning 2019 - alla resultat  

4. Bilaga 2 - SCB:s  Medborgarundersökning Borås  –  rapport  2019  

 

   

Beslutet expedieras till  

1.  Arbetslivsnämnden   

2.  Fritids- och  folkhälsonämnden   

3.  Förskolenämnden   

4.  Grundskolenämnden   

5.  Gymnasie- och  vuxenutbildningsnämnden   

6.  Individ- och  familjeomsorgsnämnden   

7.  Kulturnämnden   

8.  Lokalförsörjningsnämnden   

9.  Miljö- och  konsumentnämnden  

10.  Samhällsbyggnadsnämnden   

11.  Servicenämnden   

12.  Sociala  omsorgsnämnden   

13.  Stadsrevisionen   

https://www.boras.se/kommunochpolitik/motenhandlingarochbeslut/sammantradeskalender.4.1fef6289155e1318edf38e8d.html
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14.  Tekniska  nämnden   

15.  Vård- och  äldrenämnden   

16.  Överförmyndarnämnden   

17.  BorasBoras   

18.  Borås  Energi och  Miljö  AB   

19.  Borås  Elnät AB  

20.  Borås  Parkerings  AB  

21.  Borås  Djurpark AB  

22.  AB Bostäder  i Borås   

23.  Fristadbostäder  AB  

24.  Viskaforshem AB  

25.  Sandhultsbostäder   

26.  Toarpshus   
 

 

 

 

 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande  

Ingegerd Eriksson  

Avdelningschef  
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Sammanträdesdatum 
2018-12-10 
Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

§ 170  Dnr  FOFN  2018-00221  1.1.6.2  

Information samt  beslut om Årsredovisning av 
samarbetsuppdraget lokalt  inflytande 2018  

Fritids- och folkhälsonämndens  beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor  
tillfredsställelse med den  omfattande samverkan som sker, dels inom stadens  
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.   

Sammanfattning  av ärendet  
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning  
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation,  
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20  
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena.  
 
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till 
samtliga delar och  är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas  
på lokal nivå. Funktionen  ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande  
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat  
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar  
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att  
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet  
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.  
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)”  
och inom  övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt  
under året på olika sätt.  
 
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta,  
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året  
och har kontinuerligt  rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan 
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer.  
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive  
bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i  
vardagen.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 
 

 
  

 

  
     

 

 

Sida  
2(2)  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-12-10 
Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Beslutsunderlag  
Rapporten; ”Redovisning  av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”   

 

Vid protokollet   
  
 
Johanna Jönsson   Tommy Jingfors  
Nämndsekreterare   Förvaltningschef  
 
 
Justeras 2018-12-17.   
    
 
Ida  Legnemark (V)   Jan Nilsson (SD)  
Ordförande   
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-12-18.  
 
Rätt utdraget intygar:  
 
 
 
Johanna Jönsson  
Nämndsekreterare  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-14 
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Kommunstyrelsen 

§ 138  Dnr KS 2018-00905 1.1.6.2  

Årsredovisning  av  samverkansuppdraget lokalt 
inflytande  

Kommunstyrelsens beslut  

Informationen läggs till handlingarna.        

Sammanfattning  av ärendet  

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande,  
demokratifrågor och Mötesplatser”. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden 
har:  

• befogenhet att sammankalla berörda  nämnder  

• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  

• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete  

• formulerar mål för uppdraget  

• resultatet mäts, utvärderas och redovisas   

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att  stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra  
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för  
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt  
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.  

Rapporten redovisar det arbete som genomförts under och vilka områden som 
prioriterats för 2019. Rapporten konstaterar också att ”samverkan kan bidra till 
att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den  
målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att  
veta hur resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt  
att utvärdera/mäta då det har stor ”frihet” samt  till viss del bygger på frivillig  
samverkan. Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en 
strategi för hur arbetet kan följas upp tydligare och  att samarbetsuppdraget 
Lokalt inflytande ingår som en del i den verksamhetsplan som kommer  att tas  
fram för hela förvaltningens arbete.”   

Beslutsunderlag  

1. Kommunstyrelsens skrivelse  

2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget  

3. Bilaga  –  Årsredovisning av samarbetsuppdraget    

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



     
 

  

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Redovisning av  samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande”  
 

Lokalt inflytande  - samtliga former av arbetet med nätverksgrupper  inklusive  

uppdraget ”stöd till Ortsråd”  samt arbetet kring utveckling av  Mötesplatser  

1.  Inledning  
Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i 

samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att  kartlägga det 

befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket 

senare  även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” –  se bilaga 1.  

I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planering- 

och inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt 

samarbetsuppdrag  avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”.  
 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:  

  befogenhet att sammankalla berörda nämnder  

  ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  

  skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete  

  formulerar mål för uppdraget  

  resultatet mäts, utvärderas och redovisas   
 

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare 

se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska  bidra till ökad måluppfyllelse med 

utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är 

därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam 

karaktär.  

 

Samarbetsuppdraget  ”Lokalt inflytande”  har under 2018  till stor del  fortsatt genomföras inom 

organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under 

samverkansgrupper för lokala insatser.  

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)”  och inom övriga  

samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats  gemensamt  under året  på olika sätt.  
 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, 

Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- 

och folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med 

tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på  

respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för  

nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt 

sätt, både inom strukturerad  samverkan men även i  vardagen.  Mer information redovisas  separat 

under punkt 8  och 9.  



 

 

2.  Organisation,  information  och  uppföljning  
Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som 

genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag  fram  på  en organisation, bestående av tre  separata  

delar; Nätverk  barn och unga  10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd,  

dessa beskrivs under punkt 4-6.  

 

Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar 

och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen 

”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet ansvarar för helheten inom 

uppdraget.  

Två gemensamma möten har arrangerats under året  (26/2 och 11/9). Innehållet i dessa har 

uppfattats som positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar  

inom respektive nätverksgrupp/område.  Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att  de 

olika  nätverksgrupperna fungerat som bra forum att  både kunna  nå  ut  med- samt  inhämta  

kunskap  i aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag  inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen.  

Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika  

utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 

Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat 

samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:   
 

  externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:  

www.boras.se/lokalsamverkan  alternativt www.boras.se/ortsråd   
 

  internt  finns viss information på Borås Stads intranät: 

intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan   

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande”  har presenterats och följts upp kontinuerligt under året 

vid diverse olika tillfällen och sammanhang,  vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälso-

förvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.  

Delar av organisationsupplägget  och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de 

gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad:  ”Säker och trygg kommun”  (7/3 

och 12/10) samt  ”Brottsförebyggande rådet”  (20/2, 31/5, 13/9 och 27/11).  

 

De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året 

uppdaterats- och funnits samlat på ett internt  mötesschema/sammanställning  –  se bilaga 2.  

Arbete inom samtliga  lokala  ”delar/nivåer”  kommer innefatta att totalt  152  möten  har  

genomförts under 2018 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom  denna summa):  

- Nätverksgrupper barn och unga:  49 st.  

- Områdesnätverk:   47 st.  

- Ortsråd:    44  st.  

- Gemensamma träffar/temamöten:  12  st.  
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3.  Budget  
 

Framtagen budget inför  arbetet 2018. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget, 

finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget  ”Lokalt inflytande”.  

 

Nätverk barn och unga 10-16 år       90  000 kr  

9 grupper/områden x 10  000 kr    

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm.  

 

Områdesnätverk       70  000 kr  

7 grupper/områden x 10  000 kr    

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm.  

 

Ortsråd/Landsbygdsutveckling     100  000 kr  

4 grupper/områden med omnejd x 25  000 kr  

(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandareds- och Viskafors intresseföreningar)  

Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling.  

 

Övriga medel      140  000 kr  

Ex. stöd till lokala aktiviteter och behov av gemensamma satsningar som uppkommer.  

Dessa medel ansöks särskilt om.  

   

Totalt:  400  000 kr   

 

 

 

 

4.  Nätverk barn  och  unga,  10-16  år  
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt  att riktlinjer för arbetet,  inom 

samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år,  togs fram  (nedan följer ett urval av detta):   

 

Mål  

Målet med de lokala  ”nätverksgrupperna, barn och unga  10-16 år”  är att öka tryggheten och  

förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,   
målområde 2  ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”.   
 

Syfte  

Arbetet med de lokala  ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år”  syftar till att skapa en  

helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur, 

Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.  

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på  

respektive område.  
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Riktlinjer  

- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 

och ungas hälsa och välmående i fokus.  

- Nätverket träffas 3-4 gånger/termin, eventuella  extramöten utifrån behov.  

- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola, IFO/Fältgruppen och 

Polisen (Arbetslivsförvaltningen –  ”Trygghetssatsning” medverkar lokalt på de områden där 

de arbetar  och representanter från Förskoleförvaltningen  medverkar i enstaka grupper).   

Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande funktion  

från övriga parter inom respektive nätverksgrupp.  

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns  

på Borås Stads externa websida.  

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att  

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.  

 

Uppdelning  och erfarenheter  
 

Boda  Brämhult, Hässleholmen,  Hulta  
 

Centrum  Bergdalen, Norrmalm  
 

Dalsjöfors   Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala, Äspered  
 

Daltorp  Dammsvedjan, Druvefors, Göta, 

Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared  
 

Fristad  Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör  
 

Norrby   Byttorp, Hestra, Parkstaden,  Tullen  
 

Sandared  Hedared, Lundaskog, Sandhult,  Sjömarken  
 

Sjöbo  Alideberg, Erikslund, Tosseryd  
 

Viskafors   Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 

Svaneholm   

 
 

Arbetet har under året varit igång inom samtliga  nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har 

det förts övergripande dialoger  kring den lokala situationen för barn och unga,  inom sina  

respektive områden,  både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta  

formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.  

Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har  presenterats för samtliga  av 

grupperna, 2017-2018. Samtliga grupper har från och med hösten 2018 fått erbjudande om 

presentation- och dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och 

ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2019.  

 

Totalt har 49 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har 

generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha  

systematiska träffar, vilket  stärker samverkan- samt  minskar avståndet mellan berörda  

professioner  både långsiktigt och kortsiktigt.  
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Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område med start under 2018. Medverkande  

representanter är utsedda genom berörda förvaltningar/verksamhetsområden inom 

Brottsförebyggande  rådet (Borås Stad och Polisen) och bildar numera en så kallad ”styrgrupp 

över barn  och ungdomsfrågor utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande 

perspektiv”.   
Under året har även en gemensam träff  genomförts,  för  alla deltagare i samtliga  nio grupper 

samt verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskole-förvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 

Stadsledningskansliet CKS  och Polismyndigheten. Detta genomfördes  onsdag  3/10, kl.  09.00– 
16.00  på  Pulsen och totalt deltog ca 65  personer. Temat  var,  ”  Fokus barn och unga i Borås, 

Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete –  varför och hur?”, och  leddes av  Henrik Andershed,  

professor i kriminologi  och psykologi från Örebro universitet.  

 

Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att hitta några  konkreta insatser att gå  

vidare med inom  respektive grupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade 

”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag.  

5.  Områdesnätverk  
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet,  inom  

samtliga Områdesnätverk,  togs fram (nedan följer ett urval av detta):  

 

Mål  

Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten 

hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,  målområde 1 ”Människor  möts i 

Borås”.  
 

Syfte  

Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och 

öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter 

samt civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella   

situationen på respektive område.  
 

Riktlinjer  

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev.  extramöten och arbetsgrupper utifrån  behov.  

- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar.  

- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.   

- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. 

Genom den framtagna  ”Överenskommelsen”  involveras civilsamhället tydligt.  

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns  

på Borås Stads hemsida.  

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syf

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.  

te att  
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Uppdelning  och erfarenheter   

 

Brämhult  Svensgärde  
 
Hulta   Sörmarken  
 
Hässleholmen  Boda  
 
Kristineberg  Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan, 

Druvefors  
 
Norrby   Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden  
 
Sjöbo  Alideberg, Erikslund  
 
Trandared  Brotorp, Bergsäter, Bergsbo  

 
 

Arbetet har under året varit igång inom samtliga  sju  Områdesnätverk. Samtliga grupper har 

diskuterat övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både 

framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring 

gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring  

framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild  för områden.  

Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt  presenterats inom några av 

grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika  möten/träffar  med vissa  

teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och 

efterfrågad.  

 

Totalt har 47 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har  generellt 

sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva  

och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett 

stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan 

samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang  

genomförts, t ex ”aktivitetsdagar”, ”medborgardialoger” och ”trygghetsvandringar –  mer 

information, se punkt 7.  

Även separata möten där boende  bjudits in till så kallade  ”Boendemöten/Medborgarmöten”   
(ingår som en del i det befintliga  ”Medborgarlöftet”  som är underskrivet av Polisen,  Borås Stad 

och AB Bostäder)  har genomförts inom vissa Områdesnätverk, medan boende på andra håll 

varit delaktiga inom de ordinarie mötena.  

I projektet är  ”Kraftsamling Sjöbo”  är Områdesnätverket  Sjöbo ett viktigt forum  som samlar 

flertalet aktörer i området  och aktuella frågor.  Innehållet i det pågående-/kommande arbetet 

bygger på resultatet av  olika dialoger som genomförts under året där medborgarna i området 

kunnat lämna förslag  och synpunkter på olika utvecklingsområden. Projektet syftar bland annat 
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till att hitta fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande.  På  

sikt  kan detta  därför även fungera som ett sätt att  sprida kunskap  och erfarenheter  till andra 

områden i Borås.  

 

Under året har även en gemensam träff  genomförts  (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för  alla deltagare i samtliga  sju grupper samt från diverse  

samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.   

Totalt deltog ca  100  personer.  

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med 

aktuella/lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”.  Arbetet med att respektive grupp 

arbetar med egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta  att  utvecklas  samt  konkretiseras  

ytterligare. Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans  

med fokus på områdesutveckling  även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt  i de frågor 

som även framledes drivs inom respektive Områdesnätverk.  

 

 

6.  Ortsråd  –  Landsbygdsutveckling  
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet,  inom 

samtliga Ortsråd,  togs fram (nedan följer ett urval av detta):  

 

Mål  

Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos   
invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (t ex eldsjälar,  

föreningsliv och företag). Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,  målområde 1  ”Människor 

möts i Borås”  och målområde 5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.  

 

Syfte  

Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka   

samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.  

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella  situationen på   

respektive område.  

 

Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd”  
Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”, 

dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och  

driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.  

Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från 

tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”.  
 

Riktlinjer  

- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs. 

ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel  och kan anpassas efter behov.  
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- Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom 

respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum  

(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov  

även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.   

- Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar 

till ökad kunskap- och att  samverkan kan stärkas mellan de olika områdena.  

- Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden 

finns på Borås Stads hemsida.  

- Nuvarande form för  de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver. 

Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening”  
förespråkar.  

- Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till 

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

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt.  
- Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till 

respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive 

”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader, 

genomförande av gemensamma aktiviteter etc.  

- Genom ”Leader Sjuhärad” söks under våren 2017 projektmedel till utveckling av lands-

bygdsområden. Vid godkännande involveras detta som en del i processen av stöd till  

”Ortsråden”, 2018-2019.  

 

 

Uppdelning  och erfarenheter  
 

 

Dalsjöfors  ”Attraktiva Toarp”  
Aplared, Dannike, Gånghester, 

Målsryd, Rångedala, Äspered   

 

Fristad   ”Framtid  Fristad”  
Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör  

  

Sandared  ”Sandareds Intresseförening”   

Hedared, Lundaskog, Sandhult,  

 Sjömarken  

 

Viskafors   ”Viskaforsbygdens nätverk”   

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 
Seglora,   

 
 

Fyra  gemensamma träffar  har  genomförts  under året  (20/2, 21/5, 11/0  och 26/11)  tillsammans 

med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsbyggnad och Näringslivsenheten) samt  

presentation av arbetet och delaktighet på separata  möten  (Seglora 16/5  och Fristad 17/10)  för  

aktörer från civilsamhället; ”Lokala utvecklingsgrupper”.   
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Även pågående dialoger- och träffar  med Miljöförvaltningen utifrån projektet  ”Hållbar 

Landsbygd  Sjuhärad”.   

Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts  med ansvariga på  

olika förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor,  där det bland annat genomförts ett 

separat temamöte (30/5) mellan Borås Stad (Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska  

förvaltningen och Strategisk samhällsplanering) och representanter från samtliga Ortsråd vilket 

fortsättningsvis även kommer att innefatta kontinuerliga  möten mellan berörda tjänstemän  där 

detta  tas upp och där Ortsråden kommer  att involveras ytterligare  under 2019.  

 

Totalt har 44  st. lokala möten genomförts under året.  På de flesta områdena, utöver ordinarie 

möten,  har diverse lokala  evenemang även genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”medborgardialoger” –  mer information, se punkt 7.  

 

Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga  fyra  serviceorter med omnejd. Inom vissa  

Ortsråd/Intresseföreningar  har arbetet genomförts  i nya former  medan det på  andra områden  

varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva  erfarenheter har lyfts fram  och som  bland annat  avser 

att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera  närvarande representanter 

från flera-/närliggande områden gentemot tidigare.   

 

Tillsammans med Ortsråden har ett antal  ”stormöten/dialoger”  (i olika former)  arrangerats  

under året på samtliga serviceorter. Vid  dessa  träffar har representanter från Borås Stad, både 

politiker och tjänstemän,  medverkat. Detta innefattar bland annat att  träffas  inom modellen 

”Samrådsarena Landsbygd”, ett förslag som tagits fram under genom Attraktiva Toarp  och som  

eventuellt kan komma att  prövas inom övriga  Intresseföreningar/Ortsråd framöver.  

 

Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har  fortsatt att  tagits  fram två gånger per år. Detta  

kan med fördel spridas till flera  Ortsråd/områden framöver.  

 

Arbetet med ”Överenskommelsen” har presenterats inom några av Ortsråden under året  samt  

på gemensamma träffar.  

Under året har även en gemensam träff  genomförts  (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för  alla deltagare i samtliga  sju grupper samt från diverse  

samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.   

Totalt deltog ca  100  personer.  

 

Arbetet fortgår utifrån de befintliga  projektmedel  som under föregående år beviljades genom  

Leader Sjuhärad  och Jordbruksverket.  Detta gäller 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner 

kronor  avsatt till personalkostnader  i arbetet att  fortsätta  stötta Ortsråden och de lokala  

utvecklingsfrågor som de förespråkar, i dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen finansierar halva kostnaden inom befintlig budget.  

Under 2018 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, som 

avser möjlighet för  dem  att få ersättning  á 10% av tjänst som arbetar med lokala  

utvecklingsfrågor (fokus utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt  för  administrativa  kostnader.  
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Projektet redovisas  separat utifrån framtagna indikatorer-, som även uppvisats  för berörda  

Intresseföreningar/Ortsråd.  Under året har  detta konkretiserats  ytterligare, både internt inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen  och  även med andra parter inom Borås Stad.  

Under 2019  fortsätter detta  arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter.  

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/  

lokala frågor med fokus på  lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har  önskemål  uttryckts  

om stöd vid  framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta  har  erbjudits  vid lokala  sammanhang 

under året samt  att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att  

respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta  att  utvecklas, vilket även 

delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftar till.   

  

7.  Lokala aktiviteter  och  evenemang  
Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ 

och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.   

 

Aktivitetsdagar  och Medborgardialoger  

Aktivitetsdagarna ses som positiva och konkreta former för  lokal samverkan  inom arbetet för 

Områdesnätverken och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.   

 

Andra  forum för delaktighet och inflytande är bland annat  Medborgardialoger  inom Borås Stad.  

Under 2018 har detta genomförts  från Fritids- och folkhälsonämnden  i samverkan med berörda  

Områdesnätverk vid två tillfällen:  Trandared/Kransmossens Idrotts- och friluftsområde  (22/5)  

samt  Gässlösa/Kronängs  Idrottsplats- och friluftsområde  (9/10), med  temat  ”hur kan platserna  

(med omnejd) utvecklas  utifrån  jämställdhet och tillgänglighet”.  
 

Genomförda aktivitetsdagar under 2018, genom Områdesnätverken:  

- Trandared,  19/5    - Norrby,  25/8  

- Hulta,  26/5    - Sjöbo,  1/9  

- Hässleholmen,  1/6-3/6   - Göta,  8/9  

 

Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen  på  

följande områden, genom respektive Ortsråd:  

- Fristad,  19/5-20/5     - Sandared,  1/9  

- Dalsjöfors,  23/9  

 

 

Pågående planering kring kommande Aktivitetsdagar under 2019. Kommer att genomföras på  

liknande sätt/omfattning men med målsättning att  även inkludera områdena  Brämhult, 

Kristineberg och Viskafors.  
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Trygghetsvandringar  

Konkret och bra exempel  på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” (mellan 

samverkansgrupperna  ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”). Har genomförts under 2018  

enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad, genom Områdesnätverken,  på följande områden:  

- Norrby 25/8  

- Kristineberg  30/8  

- Trandared 18/9  
 

Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya  bostadsområden 2019. Var- och när  

prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet  (Brå).  

 

 

8.  Mötesplatser  
Inom denna punkt beskrivs  både omfattning och beslutade inriktningar avseende de  

mötesplatser som ingår  i  Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde.  En närmare 

beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 9.  

 

Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter;  

Mötesplats  Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg,   Mötesplats  Hässleholmen och 

Mötesplats Hulta.         

       

Uppdraget  

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i  Borås. 

Med folkhälsa  som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från:  

- Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt  

- En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 

resurser  
 

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social 

bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina  liv. Mötesplatsen 

verkar för att tillgodose människors rätt till:  

- Information, kommunikation och service  

- Trygghet, trivsel och hälsa   

- Delaktighet och inkludering  

- Målgrupp och geografisk avgränsning  

- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet  

- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter  

- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avse-

ende exempelvis ålder, kön, bakgrund  

- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga  
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Uppdragsområden  

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan 

samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna  

För att Mötesplatserna  ska kunna tillgodose uppdragsområdena  (1) social mötesplats,  

(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det 

gemensamma delar som behöver tas i beaktande.   

Generösa och varierande  öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper 

att besöka mötesplatsen och på så sätt främja  mötet mellan människor.   

Social mötesplats  

Utveckla sociala sammanhang:  möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta 

tillvara på besökares engagemang.  

För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika  

geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande.  

 

”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan  
Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter 

och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på  

enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller 

verksamhet med högre kvalité.   

Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de  

boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet 

som berör de boende ska Mötesplatsen ses  som en plattform.  

 

Medborgarservice  

Mötet:  det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta  

besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar  och verkar på mötesplatsen.   

Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en 

kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa  

vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. 

Information i samband med specifika händelser.  

Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till 

exempel genom ansvariga  kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att  

relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras.  
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9. Utvecklingsområden 2019 
Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av 

arbetet 2019: 

 Kontinuitet och flexibilitet 

Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas 

uppkomma. Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners 

kring gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte. 

Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt 

frågor ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med 

utveckling i fokus. 

 Kommunikation 

En ny kommunikationsplan togs fram inför 2018 – se bilaga 3. Denna syftar bland annat till 

att utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande 

arbeten på ett tydligare sätt både inom Borås Stad, till invånarna och till samarbetspartners. 

Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från 

Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning förväntas arbetet att kunna utvecklas 

ytterligare på flera olika sätt. 

”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde 

som även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att 

involvera lokala aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan inom t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha 

som rutin att bevaka dessa frågor på ett tydligt sätt. 

 Lokala utvecklingsplaner 

Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom 

samtliga Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd. Detta är till viss del 

redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till grund för ännu 

flera- och positiva områden att förbättra. 

Mallar- och visst metodstöd är framtaget och kan användas vid behov. 

 Projekt Leader Sjuhärad – Landsbygdsutveckling/Ortsråd 

Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018 

möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen som stöttat 

Ortsråden har kunnat fördubblas. Under 2019 föreslås arbetet fortsätta enligt de avtal som 

är tecknade med Attraktiva Toarp och Framtid Fristad. 

Arbetet inom projektet har genomförts som en naturlig del i nära samverkan med berörda 

Ortsråd kring de indikationer som är framtagna inom projektet (dessa redovisas separat till 

Leader Sjuhärad och till Jordbruksverket), både internt inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället. 
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  Prioriterade områden –  genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och  

Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”   
Säkerställa att  pågående- och kommande  arbetet både ”går i linje”  och processas inom 

befintliga samverkansgrupper. Det lokala  arbetet behöver integreras ännu mer med det 

centrala arbetet för att nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer 

och nätverksgruppernas arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de 

områden som är aktuella.  

Samverkansöverenskommelsen  och Medborgarlöftet  utger prioriterade områden som är 

framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete  och föreslås 

fortsätta även under 2019:   

- Förbättra  samverkan kring barn och unga  

- Arbeta mot ungdomskriminalitet  

- Trygga offentliga miljöer  

- Kraftsamla där behoven är som störst  

- Våldspreventivt arbete  

- Myndighetssamverkan  

- Förbättrad kommunikation  

 

  Överenskommelsen  

Fortsätta  att  stärka samarbetet med civilsamhället,  både inom- befintliga Områdesnätverk 

och  befintliga  Ortsråd.  Vid behov använda  ”Överenskommelsen”  som grund för  nya  

samarbeten. Hitta bra- och fungerande  vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

och Borås Stad  samt kommunicera i befintligt ”Samråd”.  

 

  Mötesplatser   

Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och 

folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. En fördjupning inom uppdragsområdet 

”Medborgarservice”  har påbörjats under 2018 och  kommer att fortsätta  under 2019.  

Då  kommer även ytterligare en fördjupning att inledas, inom uppdragsområdet ”Motor  för 

verksamhetsöverskridande samverkan”.  

För att Mötesplatserna  ska kunna verka som en viktig arena behöver samverkan fungera 

mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och med civilsamhället.  För att nå  

framgång med det lokala inflytande- och demokratiarbetet krävs ett långsiktigt arbete.   

Positiv samverkan kring utveckling  av Mötesplatserna. Pågående dialoger som sker 

tillsammans med  andra förvaltningar, t ex Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen  och  

Vård- och äldreförvaltningen.   

Eventuellt kommer en ”projektstudio” att initieras mellan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen  och Kulturförvaltningen, i syfte att skapa gemensam syn på  

verksamhetens innehåll och utbud.  

Även arbetet med den nystartade  samverkansgruppen tillsammans  med AB Bostäder 

(förlängning av tidigare styrgrupp)  förväntas fortsätta under 2019.  

Gemensamt uppdrag inom Borås Stad, med fokus  på alla former av Mötesplat

bedrivs. Detta ska ledas av Stadsledningskansliet (Kvalitet och utveckling) och 

startas upp i januari 2019.   

ser som 

kommer att 
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  Öppen ungdomsverksamhet   

Under 2018 har en utredning  genomförts på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i syfte att   

skapa ett underlag som beskriver verksamhetens nuvarande inriktning och omfattning samt  

ange  ett förslag på en framtida inriktning. Resultatet ligger till grund för det styrdokument  

som Fritids- och folkhälsoförvaltningen tagit beslut om 2018-11-05, ”Program för Öppen 

ungdomsverksamhet i Borås Stad”.  
Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar 

och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. Verksamheten  

ska vara tillgänglig  för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund  genomsyras  

av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”,  ”Ungas aktörskap” 

och ”Samverkan med civilsamhället”.   
Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället”  anger att  verksamheten  ska  ske  i samverkan 
med civilsamhället  för att  skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för  
unga.  Detta omfattar  bland annat  samverkan med olika aktörer i närområdet,  t ex föreningar, 
studieförbund samt  med övriga förvaltningar och myndigheter. Samverkan innebär ett  
utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på  aktivitetsplatser i området  och att 
verksamheten ska vara  drivande- och delaktiga i nätverksgrupper (t ex Nätverksgrupper barn 
och unga 10-16  år, Områdesnätverk och Ortsråd  samt att  tillsammans utveckla- och 
genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål och behov  
 

  Utvärdering  

Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre,  mer effektivt  och utifrån de uppdrag och 

den målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas  svårt att  veta hur 

resultatet blir. Detta eftersom  samarbetsuppdraget  till viss del  är  svårt att utvärdera/mäta då  

det har stor ”frihet” samt  till viss del bygger på frivillig samverkan.     

Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta  fram en strategi för hur arbetet 

kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ingår som en del i den 

verksamhetsplan som kommer att tas fram  för hela förvaltningens arbete.  

 

 

 

 

2018-12-04,  sammanfattat av:  

 

Tommy Jingfors  

Förvaltningschef  

 

Marie-Louise Bengtsson  

Verksamhetschef, Mötesplatser och  Öppen  ungdomsverksamhet  

 

Mikael Andersson   

Utvecklingsledare, Lokalt inflytande   
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Bilaga 1 – Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun” 
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Bilaga 2 – Mötesschema lokala nätverk 2018 
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Kommunikationsplan 2018  
 

Avseende kommunikationsplan för samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” planerar Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen  att under 2018 förbättra kommunikationen i vårt lokala arbete, vilket i 

praktiken genomförs av olika nätverksgrupper. Följande nätverksgrupper verkar inom ramen för  

”Lokalt inflytande”:  

 

Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år   9 st.  

Områdesnätverk    7 st.  

Ortsråd     4 st.  

 

Mer info: www.boras.se/lokalsamverkan     

 

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

 

Varför?  

Insatser och aktiviteter som genomförs inom respektive nätverksgrupp/område behöver lyftas:   

- Internt inom Borås Stad  

- Externt till invånare  och samarbetspartners   

- Förmedla och nå ut med mer information via media (delvis i syfte att balansera negativa  

skriverier)  

 

För att minska avståndet mellan ”centrala och lokala frågor”, att vid behov använda lokal kompetens  
och kunskap vid aktuella frågor inom Borås Stad.  

Delge goda  exempel på kommunikation som genomförs- och fungerar lokalt –  till både medborgare, 

verksamheter och lokala samarbetspartners.  

 

 

Hur/tidsplan  

- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som behövs hos nätverksgrupperna (mars/april)  

- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som kan erbjudas från  Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen samt från Stadsledningskansliet; Kommunikation (mars/april)  

- Information och ”utbildning” i kommunikation vid gemensam träff för ansvariga inom samtliga  
nätverksgrupper (februari/mars)  

 

Därefter som en fortsatt del inom arbetet med lokala utvecklingsplaner (”konkreta fokusområden”) 

inom respektive grupp, med stöd av bland annat Borås Stads riktlinjer (”Kommunikationsplan”) 

samt vid behov av Kommunikatörsfunktionen.  

 

Uppföljning i december, i samband med att hela  årets arbete redovisas  

 

Bilaga 3 – Kommunikationsplan 
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Datum Instans 

2020-04-14 Kommunstyrelsen 

Ewa Luvö Dnr  KS  2018-00905  1.1.6.2  

Handläggare 
033 353040 

Årsredovisning  av  samverkansuppdraget lokalt 

inflytande  

Kommunstyrelsens beslut  

Informationen läggs till handlingarna         

Sammanfattning  

Fritids- och  folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 

tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande,  
demokratifrågor och Mötesplatser”. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden 

har:  

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder  

• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  

• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete  

• formulerar mål för uppdraget  

• resultatet mäts, utvärderas och redovisas   

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 

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

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

kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt  

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

Rapporten redovisar det arbete som genomförts under och vilka områden som 

prioriterats för 2019. Rapporten konstaterar också att ”samverkan kan bidra till 

att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den  

målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att  

veta hur resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt  

att utvärdera/mäta då det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig  

samverkan. Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en 

strategi för hur arbetet kan följas upp tydligare och  att samarbetsuppdraget 

Lokalt inflytande ingår som en del i den verksamhetsplan som kommer att tas  

fram för hela förvaltningens arbete.”  

Beslutsunderlag  

1.  Kommunstyrelsens skrivelse  

2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget  

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

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

https://boras.se
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3. Bilaga  –  Årsredovisning av samarbetsuppdraget    

Beslutet expedieras till  

1. Alla nämnder  

 

 

 

Ulf Olsson  

Kommunalråd  

Ingegerd Eriksson  

Avdelningschef  
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Fritids- och folkhälsonämnden  
Dnr  FOFN  2018-00221  1.1.6.2  

Instans  

 

SKRIVELSE 
Datum 
2018-12-10 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

Marie-Louise Bengtsson 
Handläggare 
033 357186 

Mikael Andersson 
Handläggare 
0766-48 78 39 

Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt  
inflytande 2018  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor  
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens  
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.         

Sammanfattning   
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning  
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation,  
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20  
grupper aktiva inom de tre  delarna/ områdena.  
 
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till 
samtliga delar  och  är ansvariga för att  arbetet både- drivs framåt och utvecklas  
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts  till sammanhållande  
av arbetet  ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat  
bra under  2018 u tifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar  
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.   
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018  till stor del fortsatt att   
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet  
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala  insatser.   
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)”  
och inom  övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt  
under året på olika sätt.  
 
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta,  
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året  
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan 
2017-11-07 fattat beslut  om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer.  
Delar av detta syftar till en ökad samverkan  med lokala aktörer på respektive  

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
501 80 Borås Sturegatan 38 boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:fritidfolkhalsa@boras.se
https://boras.se
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bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella  
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna  en del av den lokala 
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i  
vardagen.                

Bakgrund  
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av  Kommunfullmäktige,  
tilldelade  ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande,  
demokratifrågor och Mötesplatser”.  
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:  
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder  
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete  
• formulerar mål för uppdraget  
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas   
 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen  och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra  
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för  
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt  
att tydliggöra ansvar  och  befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.  

Beslutsunderlag  
1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”.                     

Beslutet expedieras till  
1. Kommunstyrelsen, för  kännedom  
 
 

 

Ida Legnemark  
Ordförande  

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef  
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