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KALLELSE
2018-03-27



Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten
förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är
markerade med *.
Tid

tisdagen den 27 mars 2018, kl. 17.00

Plats

Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

Kallas

Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Per Månsson (M)
Inga-Britt Olsson (M)
Marcus Nilsen (L)
Jan-Åke Carlsson (S)
Magnus Persson (S)
Irwing Thorstenson (SD)
Cecilia Kochan (S)
Burair Mahmood (S)
Joel Carlberg-Torsell (V)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Katrine Andersson (M)
Sofia Sandänger (M)
Alexander Andersson (C)
Magnus Sjödahl (KD)
Susanne Karlsson (SD)
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson
Avdelningschef Karin Öhman
Personalföreträdare Roger Johansson
Personalföreträdare Johan Linderstad

Anita Persson (V)
Ordförande

Marlene Andersson
Sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Marlene Andersson på
marlene.a.andersson@boras.se
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FÖREDRAGNINGSLISTA
2018-03-27

Föredragningslista

Beslutsförslag

1.

Sammanträdets öppnande

-

2.

Närvaro

-

3.

Val av protokollsjusterare
samt tid för protokollets justering

1. Lasse Jutemar
2. Magnus Persson
3. Per Månsson
2018-03-28

4.

Nya och pågående Initiativärenden

4.1 Pågående
4.1.1 Alliansen 2018-01-30, §11 – Miljöförvaltningen ska utreda om
”Rättviksmodellen” kan användas i framtiden för att fastställa taxor och avgifter
inom tillsyn. Deadline: 31 augusti 2018.
4.1.2 Alliansen 2017-10-24, §190 - Miljöförvaltningen ska utreda ”ansvar för skrotbilar i
naturen”.
4.1.3 Alexander Andersson (C) 2017-08-22, §138 - Miljöförvaltningen får i uppdrag att
informera nämnden om hur förvaltningen och kommunen arbetar med
information och skyltning längst Sandvall plats.
4.2 Nya
4.2.1 Den rödgröna gruppen: Miljöförvaltningen ska återkoppla överprövade
strandskyddsärenen till Miljö- och konsumentnämnden.
5.

Fastställande av föredragningslista

6

Information

6.1 Boverkets miljömålsenkät
Ecos: 2017-3144

Till handlingarna
Johanna Johansson

6.2 Borås Stad inför webbdiarium

Till handlingarna
Marlene Andersson

6.3 Jävsituationer

Till handlingarna
Marlene Andersson
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6.4 Konsumentintegration

Till handlingarna
Hana Eliassi

6.5 Återkoppling från PLanerings- och
UPPföljningssamtal (PLUPP-samtal)

Till handlingarna
Anita Persson (V)
Karl-Eric Nilsson (C)

6.6 Ny paviljongskola på Gässlösa

Till handlingarna
Agneta Sander

6.7 Information om salmonellasmittade katter

Till handlingarna
Carin Christensen
Schlosser

7

Administration

7.1 Månadsuppföljning februari 2018
Ecos 2018-0130

Godkänna
Annelie Johansson

7.2 Inkomna synpunkter 2017
till Miljö- och konsumentnämnden
Ecos 2018-0501

Godkänna
Niclas Björkström

7.3 Remiss: Uppföljning Program för ett
integrerat samhälle
Ecos 2018-596

Godkänna
Niclas Björkström

7.4 Remiss: Reviderat program för ett
integrerat samhälle 2019-2022
Ecos 2018-595

Godkänna
Niclas Björkström

7.5 Remiss: Handlingsplan för ett
tillgängligt samhälle 2018-2020
Ecos 2018-576

Godkänna
Niclas Björkström

8

Livsmedelskontroll

9

Alkohol & Tobak

9.1 *Ansökan om serveringstillstånd
Dnr 50-2017-00066
10

Miljötillsyn

Avslag
Tillståndsenheten

FÖREDRAGNINGSLISTA
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10.1 Krav på att åtgärda brister i städningen på
kommunala förskolor i Borås Stad
Ecos 2017-853

Godkänna
Jennie Schürer von
Waldheim

10.2 Tillsynsplan för tillsyn och tillsynsrelaterat
arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet
2018-2020
Ecos 2018-610

Godkänna
Lena Jonsson

11

Miljöstrategiska

11.1 *Strandskyddsdispens Torpa-Sjöbo 2:56
Ecos 2017-1644

Bifall bostadshus
Avslag gässtuga och brygga
Anna Karlsson

11.2 Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Ecos 2018-428

Tillstyrka
Johanna Johansson

11.3 Detaljplan för Björnflokan 5 m.fl
Ecos 2018-000432

Tillstyrka
Pia Aspegren

11.4 Plan för naturvårdsarbetet i Borås
Ecos 2018-0010

Godkänna
Anna Ljunggren

12

Naturvårdsfonden

12.1 Ansökan om bidrag ur Borås Stads
naturvårdsfond, biodling
Ecos 2018-381

Godkänna
Anna Karlsson

12.2 Ansökan om bidrag ur Borås Stads
naturvårdsfond, biodling
Ecos 2018-592

Godkänna
Anna Karlsson

13 Kurser och konferenser
14

Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut februari 2018
14.2 Inkomna skrivelser
15

Information från förvaltningen

Till handlingarna

FÖREDRAGNINGSLISTA
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15.1 Personalärenden

Information

15.2 Övrig information från förvaltningen

Information
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Dnr

2018-02-19

2017-003144

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

Miljö- och konsumentnämnden

Informationspunkt Boverkets miljömålsenkät
Yttrande till Miljö- och konsumentnämnden
Sammanfattning
Boverkets miljömålsenkät används för att följa upp, av Riksdagen beslutade,
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Miljöförvaltningen har samordnat Borås Stads
svar i Boverkets miljömålsenkät och svaren från olika förvaltningar och bolag bifogas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden förslås lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Boverkets miljömålsenkät används för att följa upp, av Riksdagen beslutade,
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Uppföljningen genomförs i samarbete mellan
Boverket och RUS (Länsstyrelsernas samarbetsorgan för miljömålsarbetet). Med
anledning av den kommande fördjupade utvärdering av miljömålen genomförs
enkäten igen. Enkäten har tidigare år också används av Aktuell hållbarhet i en årlig
kommunranking av miljöarbetet.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen har samordnat Borås Stads svar i Boverkets miljömålsenkät och
svaren från olika förvaltningar och bolag bifogas.

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
Boverkets miljömålsenkät - svar

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

Dina svar

Län
Kommun
Kontaktuppgifter - Namn
Kontaktuppgifter - Telefonnummer
Kontaktuppgifter - E-post
Kontaktuppgifter - Namn
Kontaktuppgifter - Telefonnummer
Kontaktuppgifter - E-post
1.1 Har kommunen aktuella dokument
för att främja miljöanpassade
transporter och minskat
transportbehov?
1.2 Om ja på fråga 1.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
1.2 Om ja på fråga 1.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
1.2 Om ja på fråga 1.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
1.2 Om ja på fråga 1.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant) - Annat/andra politiskt
förankrade dokument, ange vilket/vilka:
1.2 Om ja på fråga 1.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant) - Övrigt
kunskapsunderlag (ej politiskt
förankrat), ange vilket/vilka:

Västra Götaland
Borås
Johanna Johansson
033353147
johanna.johansson@boras.se
Johanna Johansson
033353147
johanna.johansson@boras.se
Ja, kommunomfattande

Översiktsplan

Annat/andra politiskt förankrade dokument, ange
vilket/vilka:

Övrigt kunskapsunderlag (ej politiskt förankrat),
ange vilket/vilka:

Cykelplan, Energi- och klimatstrategi, Miljömål,
Riktlinjer för parkering, Utvecklingsplan för
Stadstrafiken

Trafikplan är påbörjad

1.3 Om ja på fråga 1.1, omfattar
strategierna och åtgärderna cykling?
1.4 Har kommunen under de senaste
två åren genomfört åtgärder för att
främja hållbara transporter?
1.5 Om ja på fråga 1.4, ange vilka
åtgärder som genomförts: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
1.5 Om ja på fråga 1.4, ange vilka
åtgärder som genomförts: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
1.5 Om ja på fråga 1.4, ange vilka
åtgärder som genomförts: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
1.5 Om ja på fråga 1.4, ange vilka
åtgärder som genomförts: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
1.6 Om åtgärder har genomförts under
de senaste två åren för att öka cykling,
vilka åtgärder handlar det om? (Mer än
ett alternativ kan vara relevant)
1.6 Om åtgärder har genomförts under
de senaste två åren för att öka cykling,
vilka åtgärder handlar det om? (Mer än
ett alternativ kan vara relevant)
1.6 Om åtgärder har genomförts under
de senaste två åren för att öka cykling,
vilka åtgärder handlar det om? (Mer än
ett alternativ kan vara relevant)
1.6 Om åtgärder har genomförts under
de senaste två åren för att öka cykling,
vilka åtgärder handlar det om? (Mer än
ett alternativ kan vara relevant)
1.6 Om åtgärder har genomförts under
de senaste två åren för att öka cykling,
vilka åtgärder handlar det om? (Mer än
ett alternativ kan vara relevant)
1.6 Om åtgärder har genomförts under
de senaste två åren för att öka cykling,
vilka åtgärder handlar det om? (Mer än
ett alternativ kan vara relevant) - Andra
insatser, ange vilka:
11. 1.7 Eventuell kommentar om
miljöanpassade transportsystem och
minskat transportbehov:
1.8 Har kommunen aktuella dokument

Ja
Ja

Minska biltrafiken i tätorter/städer

Öka kollektivtrafikanvändning

Öka cykling

Öka transporteffektiviteten

Byggande av cykelvägar

Cykelparkering vid resecentra/hållplatser

Underhåll av cykelinfrastruktur

Ta bort biltrafik från vissa gator

Andra insatser, ange vilka:

Projekt Vintercyklist

Inget svar

Ja, kommunomfattande för utveckling.

för utveckling av handel?
1.9 Om ja på fråga 1.8, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
1.9 Om ja på fråga 1.8, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
1.9 Om ja på fråga 1.8, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
1.9 Om ja på fråga 1.8, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant) - Annat/andra politiskt
förankrade dokument, ange vilket/vilka:
1.9 Om ja på fråga 1.8, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
åtgärderna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant) - Övrigt
kunskapsunderlag (ej politiskt
förankrat), ange vilket/vilka:
1.10 Har kommunen aktuella dokument
för anpassning till ett förändrat klimat,
t.ex. ökade översvämningsrisker, rasoch skredrisker och extremt väder?
1.11 Om ja på fråga 1.10, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
1.11 Om ja på fråga 1.10, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant) - Övrigt
kunskapsunderlag (ej politiskt
förankrat), ange vilket/vilka:
16. 1.12 Eventuell kommentar om
kommunens arbete med anpassning till
ett förändrat klimat:
Kontaktuppgifter - Namn
2.1 Har kommunen aktuella dokument
som fyller funktionen av ett
kulturmiljöprogram?
2.2 Om ja på fråga 2.1, i vilken typ av

Översiktsplan

Annat/andra politiskt förankrade dokument, ange
vilket/vilka:

Övrigt kunskapsunderlag (ej politiskt förankrat),
ange vilket/vilka:

Borås 2025 vision och strategi, Näringslivsstrategi,
Handelsutredning

Handelsindex

Ja

Övrigt kunskapsunderlag (ej politiskt förankrat),
ange vilket/vilka:

Miljömål beslutade i KS på väg till KF. I
utställningshandlingar för ny reviderad
Översiktsplan.

Inget svar

Fredrik Hjelm
Ja, kommunomfattande.

Översiktsplan

dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant.)
2.2 Om ja på fråga 2.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant.)
2.2 Om ja på fråga 2.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant.) - Annat
politiskt förankrat dokument, ange
vilket/vilka:
2.3 Eventuell kommentar om
kulturmiljö:
Kontaktuppgifter - Namn
4.1 Har kommunen aktuella dokument
som fyller funktionen av ett grön- och
vattenstrukturprogram?
4.2 Om ja på fråga 4.1, hanterar
dokumenten: (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
4.2 Om ja på fråga 4.1, hanterar
dokumenten: (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
4.3 Om ja på fråga 4.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
4.3 Om ja på fråga 4.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
4.3 Om ja på fråga 4.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant) - Övrigt
kunskapsunderlag (ej politiskt
förankrat), ange vilket/vilka:
4.4 Har kommunen tagit fram riktlinjer
för hur barns behov av bra utemiljöer
ska kunna tillgodoses?
4.5 Om ja på fråga 4.4, vad omfattar
riktlinjerna? (Mer än ett alternativ kan
vara relevant)
4.6 Om ja på fråga 4.4, är riktlinjerna

Annat politiskt förankrat dokument, ange
vilket/vilka:

Kulturmiljöprogram

Ny ÖP varit ute på remiss men ej antagits ännu,
Kulturmiljöprogram revideras under 2018
Karin Graad, Monica Lindqvist, Anna Ljunggren
Ja, för någon eller några tätorter med närområden.

Grönområden

Tätortsnära natur (inklusive natur inom tätort)

Grönstrukturprogram

Övrigt kunskapsunderlag (ej politiskt förankrat),
ange vilket/vilka:

Ev. ny ÖP som är under framtagande.
Naturdatabasen, delar av ett Naturvårdsprogram
som är under revidering, ej aktualiserat
vattenresursprogram med visst kunskapsunderlag.

Nej

Inget svar

Inget svar

inarbetade i översiktsplanen?
28. 4.7 Eventuell kommentar om grönoch vattenområden samt utemiljöer:
Kontaktuppgifter - Namn
5.1 Har kommunen aktuell kommunal
energiplan eller dokument som fyller
funktionen av en sådan plan?
5.2 Om ja på fråga 5.1, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
5.3 Har kommunen i energiplanen
utvecklat följande aspekter?
5.3 Har kommunen i energiplanen
utvecklat följande aspekter?
5.3 Har kommunen i energiplanen
utvecklat följande aspekter?
5.3 Har kommunen i energiplanen
utvecklat följande aspekter?
33. 5.4 Eventuell kommentar om
energieffektivitet och förnybara
energiresurser:
Kontaktuppgifter - Namn
6.1 Har kommunen tillgång till
antikvarisk kompetens?
6.2 Om ja på fråga 6.1, vilken är den
sammanlagda arbetstiden för personal i
den funktionen angett i årsarbeten?
6.3 Eventuell kommentar om antikvarisk
kompetens:
6.4 Har kommunen kompetens att
beakta grön- och vattenstrukturen i
planeringen?
6.5 Om ja på fråga 6.4, vilken är den
sammanlagda arbetstiden för personal i
den funktionen angett i årsarbeten?
6.6 Eventuell kommentar om kompetens
om grön- och vattenstruktur:
Kontaktuppgifter - Namn
8.1 I vilken omfattning förekommer
rivningsförbud för att skydda
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i
gällande detaljplaner och
områdesbestämmelser?
Rivningsförbud enligt PBL har använts

Inget svar
Susanne Arneborg
Ja.

Klimat- och energistrategi

Främja användningen av fjärrvärme
Främja användningen av solenergi
Främja användningen av biobränsle
Hur användningen av fossila bränslen minskas
Inget svar

Fredrik Hjelm
Ja, egen kompetens.
Mer än 1 årsarbete.

Stadsantikvarie under Samhällsbyggnadsnämnden
samt Industriantikvarie under Kulturnämnden
Ja, egen kompetens.

0,2-0,5 årsarbeten.

Saknas delvis inom vatten
Fredrik Hjelm
21 - 100 byggnader

som skydd för...
43. 8.2 Om kommunen har en absolut
siffra för antalet byggnader som är
skyddade genom rivningsförbud, var
god ange denna:
8.3 Eventuell kommentar om
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse:
Kontaktuppgifter - Namn
Kontaktuppgifter - Telefonnummer
9.1 Har kommunen ett åtgärdsprogram
för att begränsa antalet personer som
utsätts för trafikbuller?
9.2 Har kommunen under de senaste
två åren vidtagit skyddsåtgärder för att
begränsa trafikbuller vid befintliga
bostäder?
9.3 Eventuell kommentar om
trafikbuller:

Kontaktuppgifter - Namn
Kontaktuppgifter - Telefonnummer
10.1 Arbetar kommunen med att
förebygga avfall? (Avfallsförebyggande
innebär att se till att avfall inte uppstår. I
förebyggande av avfall ingår
återanvändning men inte biologisk
behandling, materialåtervinning eller
förbränning.)
10.2 Om ja på fråga 10.1, ange vilka
avfallsslag som omfattas av arbetet.
(Mer än ett alternativ kan vara relevant):
10.2 Om ja på fråga 10.1, ange vilka
avfallsslag som omfattas av arbetet.
(Mer än ett alternativ kan vara relevant):
10.2 Om ja på fråga 10.1, ange vilka
avfallsslag som omfattas av arbetet.
(Mer än ett alternativ kan vara relevant):
10.2 Om ja på fråga 10.1, ange vilka
avfallsslag som omfattas av arbetet.
(Mer än ett alternativ kan vara relevant):
10.2 Om ja på fråga 10.1, ange vilka
avfallsslag som omfattas av arbetet.
(Mer än ett alternativ kan vara relevant):
- Övrigt anfall, ange vad:

Inget svar

Byggnadsinventering revideras under 2018
Johanna Johansson
033-353147
Nej.

Ja.

Inaktuell bullerkartläggning. Hade ett
åtgärdsprogram för buller 2013-2017 som ej
reviderats. Åtgärdsprogrammet har ännu inte följts
upp i sin helhet. Några få ansökningar om bidrag
till fönsterbyten årligen.
Göran Glans affärsområdeschef Återvinning
033-355990
Ja

Matavfall (t.ex. minska mängden mat som inte äts
upp i skolköken. Insamling av matavfall till biologisk
behandling är inte avfallsförebyggande)
Textil (t.ex. insamlingssystem och återanvändning
av begagnade kläder och lånegarderob)
Bygg- och rivningsavfall (t.ex. inte riva ut hela
inredningen vid ombyggnad och använda begagnat
byggmaterial vid nybyggen)
Övrigt anfall, ange vad:

Samlar in cyklar som återbruk reparerar och säljer.
Återbruk har också byggsecondhand och sin butik
med möbler och husgeråd.

52. 10.3 Eventuell kommentar om
arbetet med att förebygga avfall:
Kontaktuppgifter - Namn
Kontaktuppgifter - Telefonnummer
Kontaktuppgifter - E-post
11.1 Finns det på kommunens hemsida
information med kontaktuppgifter om
inomhusmiljöproblem?
11.2 Hur många ärenden om klagomål
på inomhusmiljön har handlagts under
2017? Ange antalet diarieförda ärenden
eller uppskatta antalet ärenden:
11.3 Hur många ärenden om klagomål
på inomhusmiljön har enligt kommunen
varit befogade (har saklig grund)
och/eller lett till åtgärdsföreläggande
under 2017?
11.4 Vilka var de tre vanligaste
orsakerna till klagomål på
inomhusmiljön? (Ange tre alternativ.)
11.4 Vilka var de tre vanligaste
orsakerna till klagomål på
inomhusmiljön? (Ange tre alternativ.)
11.4 Vilka var de tre vanligaste
orsakerna till klagomål på
inomhusmiljön? (Ange tre alternativ.)
11.4 Vilka var de tre vanligaste
orsakerna till klagomål på
inomhusmiljön? (Ange tre alternativ.)
11.5 Har kommunen aktuellt register
över OVK-kontroller (obligatorisk
ventilationskontroll)?
11.6 Finns det OVK-ansvarig
(obligatorisk ventilationskontroll)
handläggare utsedd på kommunen?
11.7 Eventuell kommentar om
inomhusmiljö:
Kontaktuppgifter - Namn
Kontaktuppgifter - Telefonnummer
13.1 Finns en aktuell regional
vattenförsörjningsplan som omfattar
kommunen?
13.2 Om ja på fråga 13.1, redovisar
översiktsplanen de
dricksvattenresurser inom kommunen

Inget svar
Sevil Selimov, Fredrik Hjelm OVK
033-353071
sevil.selimov@boras.se
Ja

45

Inga ärenden (0) till en tredjedel(1/3) av ärendena.

Bullerstörning inomhus

Fukt och mögel (inklusive mögellukt)

Ventilation (t.ex. dålig luftväxling, matos eller
kondens på fönster)
Termiskt klimat i bostaden (t.ex. varmt, kallt och
drag)
Ja

Nej

Varje byggnadsinspektör ansvarar för OVKkontroller inom sitt geografiska område.
Per Karlsson, Affärsområdeschef Vatten och
Avlopp BEM
033-355455
Nej, men arbete pågår

Inget svar

som är prioriterade enligt den regionala
vattenförsörjningsplanen?
13.3 Finns aktuell plan/program för
kommunens vattenförsörjning? (Mer än
ett alternativ kan vara relevant)
13.4 Om ja på fråga 13.3, hanterar
planen/programmet: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
13.4 Om ja på fråga 13.3, hanterar
planen/programmet: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
13.4 Om ja på fråga 13.3, hanterar
planen/programmet: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
13.4 Om ja på fråga 13.3, hanterar
planen/programmet: (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
13.5 Om ja på fråga 13.3, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
13.5 Om ja på fråga 13.3, i vilken typ av
dokument redovisas strategierna och
förhållningssätten? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant) Annat/andra politiskt förankrade
dokument, ange vilket/vilka:
13.6 Finns problem kopplade till
kommunens planering av
vattenresurser för framtida
dricksvattenförsörjning? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant)
13.6 Finns problem kopplade till
kommunens planering av
vattenresurser för framtida
dricksvattenförsörjning? (Mer än ett
alternativ kan vara relevant) Vattenkvalitetsproblem. Eventuell
kommentar:
Är du klar med enkäten?

Ja, kommunomfattande

Dagens dricksvattenförsörjning

Framtida dricksvattenförsörjning - volymbehov

Framtida dricksvattenförsörjning - volymtillgång
vattenresurser
Reservvattenförsörjning

Annat/andra politiskt förankrade dokument, ange
vilket/vilka:

VA-plan

Vattenkvalitetsproblem. Eventuell kommentar:

Då vi har ytvattentäkter är det ett problem att
bräddningar av avloppsvattnet kan förorena vårt
dricksvatten. Även kan påverkas av gödsling.

JA

Sida

PM
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Datum

2018-02-13

Förtroendevalda i Borås Stad

Borås Stad inför webbdiarium
Den 12 mars 2018 kommer Borås Stad att införa ett webbdiarium för de diarier
som är kopplat till vårt nya diarie- och ärendehanteringssystem, Ciceron.
I webbdiariet får de som bor och verkar i Borås möjlighet att söka ärenden och
handlingar som är registrerade från och med den 12 mars 2018.
Bygglovsärenden och andra ärenden som hanteras i Samhällsbyggnadsnämnden
samt Miljö- och konsumentnämnden diarieförs separat och finns inte sökbara i
webbdiariet.
Vad innebär det för mig som förtroendevald?
Det innebär att de ärenden och handlingar som diarieförs kommer att speglas
på webben, det finns även möjlighet att koppla på den digitala filen till dessa
handlingar.
Detta gör att du får bättre insyn i nämndens/förvaltningens verksamhet, det
finns även möjlighet att dela handlingar från diariet direkt på Facebook, Twitter
eller Linkedin.
Exempelvis kan du dela en inskickad motion som man vill exponera.
Varför inför vi ett webbdiarium?
Ökad service, tillgänglighet och transparens för de som bor och verkar i Borås.
Enklare för alla att kunna ta del av bland annat beslut och allmänna handlingar.
Detta ska även underlätta interna arbetet för Borås Stad med utlämnandet av
allmänna handlingar samt hantering av postlistor.
Målgruppen för införandet är invånare, företagare och press/media

Carl Morberg
Strategisk verksamhetsutvecklare
033-35 84 29
carl.morberg@boras.se

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

stadsledningskansliet@boras.se 033-35 70 00 vx

Telefon

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Dnr

2018-03-12

2018-0130

Annelie Johansson
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Månadsuppföljning februari 2018
Ärendet
Förvaltningen redovisar efter februari månad ett negativt resultat på drygt 2 800 tkr
jämfört med periodens budget. Den främsta anledningen till avvikelsen är
att miljötillsyns och livsmedelsavdelningens årsavgifter inte debiterats. Debiteringen
kommer att ske i mars och april och sedan kommer intäkterna att periodiseras. Även
andra intäkter såsom såld verksamhet avseende budget- och skuldrådgivning samt
intäkter från Energimyndigheten och Länsstyrelsen kommer inte in månadsvis utan
faktureras kvartalsvis eller i samband med projektredovisningar.
Det råder en fortsatt osäkerhet kring om och hur förvaltningen ska få ersättning för
nedlagd tid i planarbetet. Förvaltningens krav på ersättning för nedlagd tid i
planarbetet är ännu inte hörsammad. Interna intäkter från
Samhällsbyggnadsförvaltningen är budgeterade men ser i dagsläget inte ut att kunna
infrias vilket kommer att medföra en negativ avvikelse mot budget. Kortsiktigt kan
eventuellt detta lösas med hjälp av byggbonusen för 2018.
Bedömningen efter februari är att nämnden klarar att hålla sin budget under
förutsättning att de osäkra intäkterna från Samhällsbyggnadsförvaltningen kan
hanteras.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen till protokollet.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Förvaltningsekonom

Bilaga
Månadsuppföljning februari 2018

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

Månadsuppföljning, februari 2018
Miljö- och konsumentnämnden
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1 Miljö- och konsumentnämnden
1.1 Resultat och prognos
Resultat
2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbud
get

Periodiser
ad budget

Utfall janaktuell
månad

Avvikelse
Tkr

Prognosavvi
kelse

-16

-1 979

-330

-16

-314

0

Avgifter och
övriga intäkter

-3 317

-17 363

-2 894

-175

-2 719

0

Summa
intäkter

-3 333

-19 342

-3 224

-191

-3 033

0

Personal

4 496

36 242

6 040

5 819

221

0

Lokaler

467

1 787

298

345

-47

0

Övrigt

574

3 845

641

642

-1

0

58

40

7

0

7

0

5 595

41 914

6 986

6 806

180

0

228

38

-38

0

22 800

3 800

6 615

-2 815

0

22 800

3 800

3 800

0

0

0

-2 815

-2 815

Tkr
Statsbidrag

Kapitalkostnade
r
Summa
kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

2 262

Kommunbidrag
Resultat efter
kommunbidrag

-2 262

0

Resultat och prognos
Förvaltningen redovisar efter februari månad ett negativt resultat på drygt 2 800 tkr jämfört med
periodens budget. Den främsta anledningen till avvikelsen är att miljötillsyns och
livsmedelsavdelningens årsavgifter inte debiterats. Debiteringen kommer att ske i mars och april och
sedan kommer intäkterna att periodiseras. Även andra intäkter såsom såld verksamhet avseende
budget- och skuldrådgivning samt intäkter från Energimyndigheten och Länsstyrelsen kommer inte in
månadsvis utan faktureras kvartalsvis eller i samband med projektredovisningar.
Kostnaderna förhåller sig väl till budget. Förvaltningen har en del vakanta tjänster där rekrytering pågår
alternativt behöver påbörjas.
Bufferten uppgår till 228 tkr och det finns i dagsläget inget beslut om att fördela ut den.
Det råder en fortsatt osäkerhet kring om och hur förvaltningen ska få ersättning för nedlagd tid i
planarbetet. Förvaltningens krav på ersättning för nedlagd tid i planarbetet är ännu inte hörsammad.
Interna intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen är budgeterade men ser i dagsläget inte ut att
kunna infrias vilket kommer att medföra en negativ avvikelse mot budget. Kortsiktigt kan eventuellt
detta lösas med hjälp av byggbonusen för 2018.
Bedömningen efter februari är att nämnden klarar att hålla sin budget under förutsättning att de osäkra
intäkterna från Samhällsbyggnadsförvaltningen kan hanteras.
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1.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
1.2.1 Politisk verksamhet
Utfall, budgetavvikelse och prognos
2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

Tkr
Intäkter

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Utfall janaktuell
månad

Prognosavvikelse
för helåret

0

0

0

0

0

Avvikelse

Kostnader

119

1 091

182

129

53

0

Resultat

119

1 091

182

129

53

0

1.2.1.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Den politiska verksamheten redovisar ett litet budgetöverskott i förhållande till periodens budget.
Bedömningen är att budgeten kommer att kunna hållas.

1.2.2 Förvaltningsledning
Utfall, budgetavvikelse och prognos
2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Utfall janaktuell
månad

-1 400

-233

0

-233

0

2 370

395

302

93

0

970

162

302

-140

0

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

Utfallet 2017 var inte uppdelat mellan förvaltningsledning och verksamhetsstöd vilket betyder att en jämförelse med perioden inte går att göra.
Utfallet redovisas under verksamhetsstöd.

1.2.2.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Förvaltningens krav på ersättning för nedlagd tid i planarbetet är ännu inte hörsammad. Interna intäkter
från Samhällsbyggnadsförvaltningen är budgeterade men ser i dagsläget inte ut att kunna infrias vilket
medför en negativ avvikelse mot budget.
Till del kanske denna intäktsförlust kan täckas upp av byggbonus under 2018 men på längre sikt
behöver ersättningen garanteras om förvaltningen ska kunna fortsätta stötta med miljökompetens i det
tidiga arbetet med planer.
I budgeten hos förvaltningschefen återfinns nämndens buffert på 228 tkr samt de extra 550 tkr i
lönepott som förvaltningen fått. Inga beslut om att fördela bufferten har ännu fattats. Lönepotten
kommer i april att fördelas ut till de olika avdelningarna.
I övrigt följer verksamheten budgeten väl.
Bedömningen efter februari månads utfall är att avdelningen kommer att hålla sin budget men det råder
en fortsatt osäkerhet avseende de budgeterade intäkterna och storleken på byggbonusen för 2019.
Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, februari 2018
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1.2.2.2 Analys av verksamheten

1.2.3 Verksamhetsstöd
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

-17

Kostnader
Resultat

Utfall janaktuell
månad

Prognosavvikelse
för helåret

-100

-17

-17

0

0

1 389

4 999

833

1 087

-254

0

1 372

4 899

816

1 070

-254

0

Avvikelse

Utfallet 2017 var inte uppdelat mellan förvaltningsledning och verksamhetsstöd vilket betyder att en jämförelse med perioden inte går att göra.
Utfallet 2017 innehåller även förvaltningsledning.

1.2.3.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Intäkterna (lönebidrag) följer budgeten väl.
Personalkostnaderna överstiger periodens budgeten och beror på en överanställning som
receptionist/assistent till tillståndsenheten perioden jan-mars. Totalt sett bedöms dock
personalkostnaderna rymmas inom budget då tjänsten som jurist/nämndsekreterare kommer vara
vakant under en period.
Övriga kostnader överstiger periodens budget och beror till del på att några fakturor inte har fördelats
till flera avdelningar. Det kommer att rättas till under mars månad.
Bedömningen efter februari månads utfall är att avdelningen kommer att hålla sin budget.

1.2.3.2 Analys av verksamheten

1.2.4 Livsmedelskontroll
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

Utfall janaktuell
månad

-3 185

-7 772

-1 295

-94

-1 201

0

Kostnader

1 275

8 947

1 491

1 304

187

0

Resultat

-1 910

1 175

196

1 210

-1 014

0

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.4.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avdelningens årsavgifter har ännu inte debiterats vilket gör att utfallet på intäkterna är betydligt lägre
jämfört med budget. Debitering av livsmedelkontrollens årsavgifter kommer att ske under mars månad
och tillståndsenhetens taxor kommer debiteras i april.
Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, februari 2018
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Utfall för såväl personalkostnader som övriga kostnader ligger något under periodens budget.
I dagsläget är bedömningen att avdelningen kommer att hålla sin budget.

1.2.4.2 Analys av verksamheten

1.2.5 Miljötillsyn
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

Utfall janaktuell
månad

-65

-6 100

-1 017

-73

-944

0

Kostnader

985

10 540

1 757

1 727

30

0

Resultat

920

4 440

740

1 654

-914

0

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.5.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avdelningens årsavgifter har ännu inte debiterats vilket gör att utfallet på intäkterna är betydligt lägre
jämfört med budget. Debitering av årsavgifter kommer att ske under mars-april.
Utfallet på personalkostnaderna är något högre jämfört med budget men det beror på att budgeten för
byggbonusen ännu inte har tilldelats förvaltningen och ligger därför placerad under Miljötillsynens
budget. Förvaltningen har fått besked om att få utnyttja kvarvarande medel från 2017. Avdelningen har
en anställd som finansieras med hjälp av dessa medel.
Övriga kostnader ligger något under budget.
I dagsläget är bedömningen att avdelningen kommer att hålla sin budget.

1.2.5.2 Analys av verksamheten
Avdelningen har fortsatt personalomsättning med två medarbetare som kommer att sluta sina
anställningar i april respektive juni. Rekryteringsarbetet för att ersätta dem kommer att starta i mars.
Eftersom avdelningen inte får tillgång till någon Hr-resurs att sköta administrativa delar av processen
kommer rekryteringen med stor sannolikhet att ta tid. En medarbetare kommer att vara föräldraledig i
mitten av mars. En vikarie började på avdelningen i mitten av januari och ytterligare en vikarie börjar i
mars.

1.2.6 Miljöstrategiska
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

Intäkter

-66

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

-2 594

-432

Utfall janaktuell
månad
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Avvikelse
-425

Prognosavvikelse
för helåret
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Kostnader

1 049

9 706

1 618

1 536

82

0

Resultat

983

7 112

1 186

1 529

-343

0

1.2.6.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avdelningen har under årets två första månader inte haft några intäkter (en strandskyddsdispens) och
ligger därför med avvikelse mot budgeterade intäkter. Medel för projektet Hållbar
Landsbygdsutveckling Sjuhärad är beviljade för 2018, vilket innebär att de prognostiserade
projektintäkterna är säkrade. Ansökan till Energimyndigheten är inte beslutad än, men beräknas ge
prognostiserade intäkter. Intäkter från Ulricehamn kommun avseende konsumentrådgivning inkommer
kvartalsvis, och saknas därför nu, men betraktas som säkra. Besked om de tre LONA-projekt för vilka
vi sökt medel väntas under våren.
Personalkostnaderna följer för årets två första månader budget, men avvikelse kommer att uppstå från
och med nästa månad. Två medarbetare slutade sina anställningar under februari och en medarbetare
gick hem på föräldraledighet. Ny kommunbiolog är rekryterad och börjar sin anställning från 1 maj.
Ytterligare en person lämnar avdelningen efter mars månads utgång. Rekrytering för denna person och
för att bättre klara av att använda medel i uppdraget åt Energimyndigheten pågår.
Upphandling av luftutredning pågår för att kunna tillvarata "byggbonusmedel" när dessa finns
beslutade. I övrigt inga andra åtgärder.

1.2.6.2 Analys av verksamheten
Miljöförvaltningen har under februari genomgått miljörevision och erhållit Miljödiplom.
Inom ramarna för miljöövervakning har vi rationaliserat luftmätningarna så tillvida att partikelmätaren
SM200 sålts till IVL (som därmed har det tekniska ansvaret). I januari startade vi
timmedelvärdesmätningar av NO2 i gaturum.

1.2.7 Budget- och skuldrådgivning
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

0

Kostnader
Resultat

Utfall janaktuell
månad

-1 376

-229

0

-229

0

601

4 489

748

712

36

0

601

3 113

519

712

-193

0

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.7.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Intäkterna från kranskommunerna (Tranemo, Svenljunga, Bollebygd och Ulricehamn) debiteras
kvartalsvis och därför syns inget utfall ännu. I övrigt följer avdelningen budget väl.
Avdelningen kommer sannolikt få en negativ avvikelse på personalbudgeten då en anställd valt att gå
upp i tid (i enlighet med Borås stads regler om heltid för alla) motsvarande 30%. Inom ramen för
avdelningens budget finns troligtvis inte några möjligheter att vidta åtgärder för att hämta hem det
befarade underskottet eftersom budgeten i väldigt liten mån består av påverkbara kostnader. I
Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, februari 2018
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prognosen för mars kommer sannolikt en budgetavvikelse att prognostiseras för verksamheten.

1.2.7.2 Analys av verksamheten
Under de två första månaderna har avdelningen haft ett större inflöde av inkomna ärenden jämfört med
samma period året innan. Antalen inkomna ärenden är inte jämt fördelat över året och avdelningen
själv kan inte direkt påverka det. En förklaring till ökningen kan vara att Borås Tidning haft en
artikelserie om överskuldsatta och ett reportage om vår verksamhet. På så vis har många fått en ökad
kännedom om verksamheten och därmed hört sig av till oss.
I dagsläget klarar vi av att följa Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första besök
inom 4 månader. Antingen via den öppna mottagningen eller via en bokad tid efter inskickad blankett.
Fortsätter ökningen av antalet ärenden kan det komma att bli svårt att leva upp till detta.
Den utåtriktade verksamheten har startat upp väl och vi har varit på såväl familjecentraler som
gymnasieskolor och haft föreläsningar.

2 Verksamhetsmått
2.1 Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått

Utfall Feb 2017

Antal ärenden
Antal händelser
(Ecos)
Antal
delegationsbeslut.

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

750

285

527

2 901

1 018

1 856

165

97

145

2.2 Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

Antal
livsmedelsverksamheter

748

770

790

790

Antal inspektioner

251

800

63

87

Antal revisioner

14

100

1

4

Antal delegationsbeslut

77

200

60

65

Klagomål

10

50

6

12

Registrering

10

100

10

15

2.3 Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Utfall Feb 2017

Budget 2018
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Verksamhetsmått

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

Antal
delegationsbeslut

82

700

32

69

Antal inspektioner
och personliga
möten miljötillsyn

35

250

4

47

Antal inspektioner
och personliga
möten enskilda
avlopp

11

200

0

0

Antal inspektioner
och personliga
möten hälsoskydd

3

50

4

7

Antal
kundkontakter
miljötillsyn

679

5 000

296

587

Antal
kundkontakter
enskilda avlopp

301

2 500

91

185

Antal
kundkontakter
hälsoskydd

161

1 500

104

245

2.4 Miljöstrategiska
2.4.1 Konsumenträttslig rådgivning
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

465

3 000

234

151

Kommentar Konsumentkontakterna för årets två första månader uppgår i antal till 385 (att jämföra med 465
för samma period 2017). Vi har under samma period hanterat 217 konsumenträttsliga ärenden (jämfört med
184).
Informationsaktiviteter.

5

100

15

10

Kommentar Jämfört med februari 2017 har vi fler registrerade utåtriktade aktiviteter, 25, jämfört med 5,
vilket framstår som en stor ökning. En stor del av årets aktiviteter är emellertid utskick av olika slag. Under
perioden har 4 föreläsningar/informationstillfällen genomförts. Dessa är till innehåll likvärdigt balanserade
mellan konsumenträtt och hållbar konsumtion.

2.4.2 Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsmått
Rådgivningskontakter

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

7

300

6

14

Kommentar Av de rådgivningsaktiviteter som gjorts inom energi- och klimatområdet avser 35% solenergi,
30% värmepumpar, 10% ventilation och 25% byggnation.

Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, februari 2018

9(10)

2.5 Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

315

3 000

322

506

Förhandlingsärenden

73

490

38

108

Informationsaktiviteter

5

50

8

11

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

Miljö- och konsumentnämnden

Inkomna synpunkter 2017 till Miljö- och konsumentnämnden
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2018-00092)
Sammanfattning
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi
ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande.
Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering startats via
ett formulär på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter ska
redovisas till ansvarig nämnd.
Det har under 2017 inkommit 5 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 5 synpunkter
har 1 fördelats till annan organisation. Av de återstående 4 synpunkterna som fördelats
inom förvaltningen avsåg 2 klagomål, 1 fråga och 1 förslag. De inkomna synpunkterna
har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för framtiden.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi
ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Ett
för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns på webbplatsen boras.se.
Alla synpunkter kan lämnas anonymt, men om man önskar återkoppling behöver
kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska en bekräftelse lämnas på att synpunkten
kommit in och vem som tar hand om den. I de fall återkoppling önskas ska detta ske
inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en eventuell åtgärd är
gjord.
En sammanfattning av inkomna synpunkter ska redovisas till ansvarig nämnd.
Miljöförvaltningens synpunkter
Det har under 2017 inkommit 5 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 5 synpunkter
har 1 fördelats till annan organisation. De återstående 4 synpunkterna har fördelats internt
på Miljöförvaltningen. Två av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna
fördelades på avdelningarna enligt följande:

Miljöförvaltningen
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1 till Miljöstrategiska avdelningen –1 fråga på fysisk miljö som avsåg vad Borås Stad
tänker göra med problemen med attackerande duvor.
2 till Miljötillsyn – 2 klagomål varav 1 på tjänster som avsåg bristande kontroll av
tandblekning och 1 på fysisk miljö gällande nedskräpning i naturen.
1 till Livsmedelskontroll – 1 förslag på tjänster som avsåg försäljning av kosmetika utan
tillstånd.
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt
beaktats för framtiden.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Redovisning av inkomna synpunkter 2016.pdf
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-december
2017
Miljö- och konsumentnämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................3
2 Antal inkomna synpunkter Januari – December 2017 ............................3
3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................3
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 3

4 Ständiga förbättringar...............................................................................4
5 Avslutade synpunktsärenden ..................................................................4
6 Synpunktsrutinen......................................................................................4
7 Vidarebefordrade ärenden........................................................................4
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en
eventuell åtgärd är gjord.

2 Antal inkomna synpunkter Januari –
December 2017
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Miljöstrategiska avd.

1

Fråga

Miljötillsyn

2

Klagomål

Livsmedelskontroll

1

Förslag

Totalt för förvaltningen

4

Det har under 2017 inkommit 5 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 1 fördelats till annan
organisation. Av de återstående 4 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen avsåg 2 klagomål, 1
fråga och 1 förslag.

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm 2017

Fråga 2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall 2017

Bemötande

0

0

0

0

0

Fysisk miljö

0

1

0

1

2

Information

0

0

0

0

0

Tjänster

0

0

1

1

2

Verksamhetsmått
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Verksamhetsmått

Beröm 2017

Fråga 2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall 2017

Totalt

Det har under 2017 inkommit 5 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 4 blivit fördelade
internt på Miljöförvaltningen. Två av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna
fördelades på avdelningarna enligt följande:
1 till Livsmedelskontroll – Förslag - Tjänst. Avsåg kontroll av försäljning av kosmetika.
2 till Miljötillsyn - Klagomål – Tjänst resp. Fysisk miljö. Avsåg kontroll av utförande av tandblekning
samt nedskräpning i naturen.
1 till Miljöstrategiska – 1 Fråga - Fysisk miljö. Avsåg fåglar.

4 Ständiga förbättringar
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för
framtiden.

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2017

4

0

4

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större delen

Dröjde tyvärr med återkoppling i ett ärenden som vi
registrerade i Borås Rent & Snyggt-appen istället.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

1

Av de totalt 4 synpunkterna har 1 fördelats till Borås Energi och Miljö.
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Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
Yttrande till Arbetslivsnämnden (ALN 2018-00010)
Sammanfattning
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i
kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett
integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad
förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2015 är på fyra av programmets
sju programområden: arbete, utbildning, boende samt delaktighet.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden redovisar i detta dokument svar på två frågor inom
programområde Arbete.
Miljöförvaltningens synpunkter
Arbete
I programmet för ett integrerat samhälle står det att ”Arbete är en nyckel till
integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom
anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och
näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är
möjligt.
Det står även att ”Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan
etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge
fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en
merit vid rekrytering.”
Fråga 1
Gäller för: Samtliga nämnder och styrelser
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser samt hur många praktikanter
har ni tagit in i era verksamheter?

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2018-03-13

2018-0596

Miljöförvaltningen tar alltid emot praktikanter och har minst två per år. Vi söker ej
alltid aktivt själva efter praktikanter utan får förfrågningar regelbundet där vi i första
hand väljer de som har miljökunskaper oavsett etnisk bakgrund. Vi har hittills tagit in
en språkpraktikant till vår verksamhet.
Fråga 2
Gäller för: Samtliga nämnder och styrelser
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk bakgrund?
Miljö- konsumentnämnden ser gärna sökande av annan etnisk bakgrund till våra
lediga tjänster. Vi har för avsikt att införa ovanstående i våra rekryteringsannonser
framöver, dock så är personlig lämplighet samt utbildning/erfarenhet avgörande vid
tillsättning av nya tjänster oavsett etnisk bakgrund.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Program för ett integrerat samhälle.pdf

Niclas Björkström
Avdelningschef

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för
ett integrerat samhälle
Integrerat samhälle 1

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Datum: 15 januari 2015
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018

2 Integrerat samhälle

Program för ett
integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av
kommunens invånare.
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla
inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och
integration.
Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan
människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet.
Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en
långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse
och respekt. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete.
Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet.
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika
värde tillåter alla att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i
integrationsarbetet.

Integrerat samhälle 3

Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser
så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund.
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare
likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid
rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet
är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.

Boende

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett
blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det
kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter.
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och
utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska
användas även i skolans arbete med interkulturella frågor.
Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kommunen att välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald.

4 Integrerat samhälle

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta
saknar kontaktnät i samhället.
Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning.

Delaktighet

Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktighet samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i Borås ska känna sig
behövda och ta del i samhällsutvecklingen.
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid bemärkelse fungerar. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara
delaktig i samhällsutvecklingen. Föreningar är också mötesplatser där personer med
olika bakgrund knyter kontakter. Bland åtgärder för mera delaktighet för våra medborgare ingår naturligt de förutsättningar vi ger våra föreningar.
Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de
själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler.

Integrerat samhälle 5

Trygghet

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter
att delta i föreningslivet.
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.

Folkhälsa

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan
med andra utreda möjligheter till rehabilitering.

Kultur

Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.

6 Integrerat samhälle

Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna
och bolagen.
Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Där det är
möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner och myndigheter. Om det
finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås
Stad vara med i sådana.
De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studieförbunden.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppföljning av programmet, och ett förslag till reviderat program.

Integrerat samhälle 7

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
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Reviderat program för ett integrerat samhälle 2019-2022
Yttrande till Arbetslivsnämnden (ALN 2018-00009)
Sammanfattning
Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och
människors lika värde, som tillåter alla Boråsare avsett bakgrund och hur länge man
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget på ett reviderat program för ett
integrerat samhälle 2019-2022.
Ärendet
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det
menas att förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få
ha sin kultur, så ska dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog
som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd,
dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt
diskriminering och rasism i alla dess former.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda
i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av
kommunens invånare.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Förslag reviderat program för ett integrerat samhälle 2019-2022.docx
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Program för ett
integrerat samhälle
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare.
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i
föreningslivet.
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och
vissa uppföljningar framgår där.

Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning,
genom anställning eller eget företagande.
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning
och värdefull arbetslivserfarenhet.
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb.
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i
samhället.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende

Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat.
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder
för våra nyanlända Boråsare.
Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar

Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning.
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med
interkulturella frågor.
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås
Stad samverka inom Sjuhärad.

Borås Stads anställda

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens,
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.

Delaktighet

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning
för att inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.

Trygghet

Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med
föreningslivet.
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning.
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden.
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få
hjälp på modersmål.

Folkhälsa

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.

Kultur

Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för
jämlika förutsättningar att utöva dessa.

Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag.
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna
förvaltningen/egna bolaget.
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt
ta del av nationell och internationell kunskap.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet,
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program.
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Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
Yttrande till Sociala omsorgsnämnden (SON 2018-00031)
Sammanfattning
Under 2016 har program för tillgänglighetsarbete tagits fram. Programmet visar
kommunens ambitioner för att arbeta med att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att ge vägledning för att säkerställa
att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva
sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. I programmet finns det sex
prioriterande områden som är hämtade ur FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder
kopplade till programmet i handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget på en reviderad handlingsplan för
ett tillgängligt samhälle 2018-2020.
Ärendet
Under hösten har en revidering av handlingsplanen tagit sin början. Förslag till mål
för tillgänglighetsuppdraget i 2018–2020 finns i den bifogade filen ’Handlingsplan för
ett tillgängligt samhälle’.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljö- och konsumentnämnden berörs av följande områden i handlingsplanen:
- Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att arbeta
strukturerat med att sprida information om kognitiv tillgänglighet samt säkerställa att
tillgänglighetperspektivet når ut i hela organisationen (huvudansvarig är Sociala
omsorgsnämnden).
- Öka tillgängligheten. Syftet är att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet inkluderas i
det dagliga arbetet med information och kommunikation samt att öka tillgängligheten
av information (huvudansvarig är Kommunstyrelsen).
- Utbildning. Syftet är att säkerställa att gymnasieskolornas behov av arbetsplatsförlagt
lärande (APL)-platser tillgodoses (huvudansvarig är Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden).
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Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Handlingsplan
2018 – 2020
för ett tillgängligt
samhälle

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2018
För revidering ansvarar: Sociala omsorgnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgnämnden
Dokumentet gäller till och med 2020
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Handlingsplan 2018–2020 för ett
tillgängligt samhälle
Prioriterade
områden

Syfte
(Varför)

Artikel 8
Öka kunskapen om
situationen för personer med
funktionsnedsättning

Syftet är att arbeta strukturerat
med att sprida information om
kognitiv tillgänglighet samt
säkerställa att
tillgänglighetperspektivet når ut i
hela organisationen.

Att erbjuda minst 5
utbildningar/workshoppar till personal i
olika förvaltningar.
Utbildningarna/workshopparna ska handla
om:
 FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar
 kognitiv tillgänglighet
 bemötande.

2018-2020

Syftet är att säkerställa att
tillgänglighetsperspektivet
inkluderas i det dagliga arbetet
med information och
kommunikation.

Att klargöra ambitioner om tillgänglighet
inom informations- och
kommunikationsområdet.

2018-2020

Syftet är att öka tillgängligheten
avinformation.

Att arbeta fram lättläst information på Borås
Stad hemsida utifrån behovet som finns.

Artikel 9
Öka tillgängligheten

Mål
(Vad)

Tid

Ansvar

Uppföljning

Sociala
omsorgnämnden
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

Kommunstyrelsen
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.
2018-2020

Kommunstyrelsen
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska rapporteras varje år
i juni och december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Syftet är att öka möjligheterna till
delaktighet och inflytande för
unga med funktionsnedsättning.

Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer”
för att lyfta fram vad som är viktigt för unga
med funktionsnedsättning.

2018-2019

Kommunstyrelsen i
samarbete med Gymnasieoch
vuxenutbildningsnämnden

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden senast 31
december 2018.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2019.

Syftet är att öka möjligheter till
friluftsaktiviteter för personer
med funktionsnedsättning.

Artikel 16
Minska våld och övergrepp

Syftet är att skapa förebyggandeoch förbättringsarbete mot våld
och tvång hos personer med
funktionsnedsättning.

Att utöka antalet tillgängliganpassade
naturområden (som är välbesökta).

2018-2020

Tekniska nämnden och
Fritids- och
folkhälsonämnden

Säkerställa att det finns minst en
tillgänglighetsanpassad toalett i det
naturområde som är markerat som
tillgänglighetsanpassat.

Viktig Intressant Person (VIP) ska fortsätta
arbeta med att ge utbildning och stöd till
personer med funktionsnedsättning i Borås.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.
2018-2020

Sociala omsorgnämnden

Arbeta förebyggande för en trygg miljö i
skolan för elever med funktionsnedsättning
genom att
- stödja och utbilda elever med
funktionsnedsättning om sina rättigheter
- öka kunskap och kompetens hos personalen
i skolan om elever med funktionsnedsättning
- sprida information om förebyggande
arbetet till anhöriga som har barn med
funktionsnedsättning.

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden varje år i juni och
december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Personal ska få tillgång till stöd, information
och utbildning för att motverka våld och
tvång.
Syftet är att ge stöd, information
och utbildning till personer med
funktionsnedsättning och deras
familjer samt personal för att
motverka våld och tvång.

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

2018-2020

Grundskolenämnden och
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnde
n i samarbete med
Sociala omsorgnämnden

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Artikel 24
Utbildning

Syftet är att säkerställa att
gymnasieskolornas behov av
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)platser tillgodoses.

Sprida information om gymnasiesärskolans
behov av APL-platser till alla förvaltningar.

2018-2020

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
(huvudansvar) i samarbete
med alla nämnder.

Uppföljning ska redovisas till Sociala
omsorgnämnden varje år i juni och
december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Artikel 27
Fler människor i arbete

Artikel 30
Öka möjligheterna för en
aktiv fritid

Syftet är att öka möjligheter för
personer funktionsnedsättningar
att få ett arbete inom Borås Stad.

Syftet är att säkerställa att
personer med
funktionsnedsättning kan ta del
av kulturutbudet i samhället.

Sprida kunskap om förutsättningarna och
stöd som finns att få när man anställer
personer med funktionsnedsättning (minst 5
utbildningstillfällen) till alla förvaltningar.

2018-2020

Utvärdera användandet av tysta rum/miljöer
på stadsbiblioteket och utreda möjligheter att
skapa tysta rum/miljöer på andra bibliotek i
Borås Stad.

2018-2020

Arbetslivnämnden
(huvudansvar) i samarbete
med Sociala
omsorgnämnden och
Arbetsförmedlingen.

Uppföljning ska redovisas till Sociala
omsorgnämnden varje år i juni och
december.

Kulturnämnden

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden varje år i juni och
december.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni, 2020.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(6)

Datum

Dnr

2018-02-27

2017-853

Jennie Schürer von Waldheim, 033-35 32 01
jennie.schurer.von.waldheim@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Krav på att åtgärda brister i städningen på kommunala
förskolor i Borås Stad
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att förelägga Förskolenämnden, 21200001561, att för varje kommunal förskola i Borås Stad se till att varje verksamhet gör
följande:
1. Säkerställer att hygienutrymmen inte används för pedagogisk verksamhet eller
används för förvaring av material för pedagogisk verksamhet.
Villkor 1 ska vara åtgärdat senast den 1 juni 2018.
2. Upprättar dokumenterad egenkontroll avseende städning av förskolorna. De
skriftliga rutinerna ska omfatta all städning som utförs i verksamheten, inklusive
storstädning och höghöjdsstädning. Det ska framgå vem eller vilka som har
ansvar för städningen, vilken omfattning städningen ska ha, hur rengöring ska ske
och med vilket tidsintervall städningen ska genomföras.
3. Upprättar en tydlig ansvarsfördelning för städningen på förskolorna där det ska
framgå tydligt vilka städmoment som förskolepersonalen ska utföra och vilka
städmoment som lokalvårdpersonalen ska utföra.
Villkor 2 och 3 ska vara åtgärdade senast den 31 december 2018.
4. Säkerställer att städfrekvensen följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd
(FoHMFS 2014:19) om städning i förskolor, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet. Det gäller främst de största brister som framkommit efter
inspektionerna:
-

Damning av låga höjder som barnen når ska ske dagligen.
Textila möbler så som mattor och soffor i lokaler där barnen vistas dagligen
ska rengöras varje dag.
Tagytor, ytor som man ofta tar i med händerna som till exempel handtag och
lysknappar, ska rengöras dagligen.
Höghöjdsstädning ska ske återkommande under året, dock minst två gånger.
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Utforma entréer på ett sätt som stänger ute smutsen, exempelvid dela in
entrén i 3 zoner.
Rengöring av leksaker ska ske minst två gånger per år och oftare vid behov.
Sovmaterial ska tvättas minst en gång i månaden samt oftare vid behov.

Villkor 4 ska vara åtgärdad senast den 1 juni 2019.
Miljöförvaltningen kommer att följa upp föreläggandet med inspektioner efter den 1
juni 2019. Om ni inte då uppfyller de villkor som ställs i föreläggandet kan vi komma
att besluta på nytt och förena beslutet med ett vite.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 2 kap. 2, 3 och 7 §§
- Miljöbalken 9 kap. 3 §
- Miljöbalken 26 kap. 9 och 19 §§
- 4 och 6 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Ärendet
Miljöförvaltningen har den 8 mars 2017 skickat ut information till Förskolenämnden
om de planerade tillsynsbesöken på samtliga förskolor i Borås Stad med fokus på
städning.
Under 2017 har totalt 96 stycken förskolor fått tillsynsbesök med tema städning,
varav 10 förskolor som bedrivs i privat regi. De privata förskolorna har fått krav
riktade direkt mot den som äger/driver förskolan.
Miljöförvaltningen har bokat inspektion med ansvarig förskolechef samt lokalvårdare,
i vissa fall har även en kost- och lokalsamordnare medverkat. Utrymmen som
kontrollerats på alla förskolor är lekrum, matrum, sovsalar, toaletter/skötrum samt
entréer. Förskolecheferna har efter inspektionen fått ett inspektionskort där det
framgår vad resultatet blev och vilka brister som har identifierats.
Miljöförvaltningen kan utifrån tillsynen konstatera att endast sex förskolor (6 %) har
fått godkänt utan anmärkning på städningen. Sjuttio förskolor (72 %) har olika typer
avvikelser att åtgärda och tjugo förskolor (21 %) har bedömts som allvarlig avvikelse
utifrån det kontrollerade området.
Resultatet från inspektionerna har sammanställts i en rapport daterad 2018-02-05 och
finns bifogad detta beslut. Rapporten har den 6 februari 2018 skickats ut via e-post till
Magnus Bagge- chef för kost och lokalvård skola/förskola, Ellinor Bengtssonverksamhetsutvecklare för lokalvård samt Pernilla Bjerkesjö- förvaltningschef på
Förskoleförvaltningen. Miljöförvaltningen har i samband med utskicket av rapporten
stämt av med Pernilla Bjerkesjö och Magnus Bagge att 1 juni 2019 är ett rimligt datum
för när alla bristerna ska vara åtgärdade.
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Miljöförvaltningen har även under våren 2017 haft möte med Magnus Bagge och
Ellinor Bengtsson på kost och lokalvård där det framgick att de redan innan
Miljöförvaltingens planerade tillsyn har påbörjat ett omfattande arbete med att se över
lokalvårdsavtalet, egenkontroll och ansvarsfördelningen i förskolorna.
Skäl för beslut
Barn och unga är en känslig grupp och tillbringar mycket tid i förskolan. Många barn
vistas samtidigt på en relativt liten yta och nära golvet vilket ställer höga krav på
städning. Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen och därför är
inomhusmiljön viktig. Enligt folkhälsomyndigheten är städning i skolan viktig för att
upprätthålla en god inomhusmiljö, en god hygien och undvika smittspridning. Bra
städning är en förutsättning för att skolan ska kunna vara till för alla barn och för få
ha fortsatt god hälsa längre fram i livet. Det finns forskning som visar på att det finns
ett samband mellan dammfria miljöer och hälsobesvär i form av astma, rinit
(allergisnuva) och allergier i vuxen ålder. Personer som redan har astma, allergi och
annan överkänslighet kan få förvärrade besvär i lokaler med dålig städning. Damm
inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, till exempel bakterier, virus, pollen,
mögelsporer, pälsdjursallergen, födoämnesrester samt textil och mineralullsfibrer.
Kemiska ämnen kan också finnas bundna på partiklar. Städningen bidrar till att olika
föroreningar som kan påverka luftkvaliteten förs bort eller minskas. Dessutom
påverkas risken för alla att drabbas av infektioner av faktorer som damm och dålig
luftkvalitet.
Med detta som bakgrund har Miljöförvaltningen sett det som prioriterat att titta på
städning i samtliga utbildningslokaler i Borås. Förskolor har prioriterats först eftersom
de har en extra känslig målgrupp. 2017 års tillsyn av förskolor med tema städning
ligger i linje med Borås vision 2025 där vi tar ett gemensamt ansvar för att barn och
unga ska få goda uppväxtvillkor.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor,
förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet anges det hur städningen ska
utformas. Dessa allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning
kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i
författningen. Enligt praxis är de allmänna råden ett minimumkrav på vad en
verksamhetsutövare ska tillämpa för att uppnå syftet.
Efter Miljöförvaltningens tillsynsbesök på förskolorna kan konstateras att det finns
brister i verksamheternas egenkontroll kring städningen och i städningens resultat.
Städfrekvens och städmetod följer inte alla delar i Folkhälsomyndighetens allmänna
råd (FoHMFS 2014:19). Miljöförvaltningen kan konstatera att endast sex förskolor (6
%) har fått godkänt utan anmärkning på städningen. Sjuttio förskolor (72 %) har olika
typer avvikelser att åtgärda och tjugo förskolor (21 %) har bedömts som allvarlig
avvikelse utifrån det kontrollerade området.
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Skriftliga rutiner

71 % av förskolorna har en bristfällig egenkontroll med avseende på städning. Det
finns helt enkelt inte tillräckligt med samlade rutiner för den städningen som ska
utföras på förskolan. De skriftliga rutinerna ska omfatta all städning som utförs i
verksamheten, inklusive storstädning och höghöjdsstädning. Det ska framgå vem eller
vilka som har ansvar för städningen, vilken omfattning städningen ska ha, hur
rengöring ska ske och med vilket tidsintervall städningen ska genomföras.
Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen är otydlig mellan vad lokalvårdare gör och pedagoger gör.
Lokalvårdsavtalet omfattar inte alla delar av städningen vilket innebär att pedagoger
förväntas utföra delar av städningen. Det varierar väldigt mycket mellan förskolorna i
hur mycket pedagogerna städar och kvaliteten på städningen varierar därför mycket
mellan förskolorna. Det ska därför säkerställas att det finns en tydlig
ansvarsfördelning för städningen på förskolorna där det ska framgå tydligt vilka
städmoment som förskolepersonalen ska utföra och vilka städmoment som
lokalvårdpersonalen ska utföra.
Daglig städning

Damning av olika ytor och rengöring av tagytor (knappar, handtag mm) behöver ske
dagligen för att minimera damm och förebygga smittspridning. På 46 % av
förskolorna saknas rutiner för den dagliga städningen. Det som ska städas dagligen är
lättåtkomliga ytor i klassrum, lekrum och andra ofta använda rum. Det innebär
rengöring av golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler, textila mattor och golv,
handtag, lysknappar, toaletter och skötrum. Forskning har visat att frekvensen av
städning är av större vikt än hur noggrant städningen utförs. Naturligtvis uppnås bäst
städeffekt om frekvens och noggrannhet är hög. Damning sker inte dagligen på 45 av
förskolorna som besökts. Tagytor rengörs inte dagligen på 39 av förskolorna. På
många förskolor upplevdes det väldigt dammigt i hyllor där leksaker förvaras som
barnen når.
Textilier

Rutiner för städning och tvätt av textilier saknas på 59 % av förskolorna. Många
förskolor vill ha pedagogiska mattor men sköter inte städningen av dessa. Rengöring
av mattor så som pedagogiska mattor sker inte dagligen på 35 av förskolorna som
besökts. Mattorna ingår inte i lokalvårdsavtalet och förväntas då att städas av
förskolans personal, detta har inte fungerat. På många förskolor saknas även rutin för
tvätt av sovmaterial vilket ska tvättas minst 1 gång per månad samt oftare vid behov.
Storstädning

67 % av förskolorna saknar dokumenterade rutiner för storstädning. Storstädning ska
ske återkommande, minst två, men gärna tre gånger per år. Ytterst få förskolor
journalför genomförd storstädning, vilket bör ske för sällan återkommande
städuppgifter. I journalföringen ska det framgå när och var storstädning genomförts,
vad som städats och vem som utfört städningen.
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Entréer

På 31 % av förskolorna bedöms entrén vara bristfälligt utformad för att kunna stänga
ute smutsen. I de förskolor som har utformat entrén i tre zoner upplevdes entrén
mindre smutsig jämfört med de förskolor som inte utformat sin entré på det sättet.
För att förhindra att smuts följer med in i lokalerna är en bra utformning att dela in
entrén i tre zoner: en zon för avskrapning av smuts från skorna, en zon för
avtorkning och sedan en matta för uppsugning av vatten.
Hygienutrymmen och svåra utrymmen

Städbarheten i lokalerna har betydelse för hur lätt det är att komma åt att städa i
lokalerna. 17 % av förskolorna har förvaring som bedöms försvåra städningen.
Dessutom noterades att 7 % av förskolorna använder hygienutrymmen för förvaring
av olika saker samt för pedagogisk verksamhet. Aktiviteter som inte berör hygien ska
inte utföras i hygienutrymmen samt förvaring av material som inte berör hygien ska
inte förvaras i hygienutrymmen. Cirka 11 % av förskolorna bedömdes ha lokaler i så
gammalt och dåligt skick att det försvårar städningen. Saknas rutiner för städning av
höga höjder och svåråtkomliga utrymmen på 34 % av förskolorna.
Resurser och rådighet

Många lokalvårdare och förskolechefer har uttryckt att om de ska klara av att åtgärda
bristerna i den dagliga städningen behöver de mer resurser för städningen. Det är
även ett flertal förskolor som har fått stadsbidrag som innebär att fler barn vistas på
samma yta men inte fått resurser till utökad städning.
Föreläggandets första villkor bedöms kunna åtgärdas omedelbart och därför har krav
på åtgärder satts till 1 juni 2018. Villkor 2 och 3 bedöms kunna åtgärdas senast 31
december 2018. Eftersom Miljöförvaltningen har kännedom om att ett omfattande
arbete redan pågår med att se över alla förskolors egenkontrollprogram och
ansvarsfördelning anses tiden rimlig. Villkor 4 är mer omfattande åtgärdspunkt då det
behöver tillsättas mer resurser för att säkerställa att städfrekvensen följer
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i förskolor. Det kan bland annat
innebära att lokalvårdsavtalet behöver göras om och därför ges mer tid för när
åtgärderna ska vara klara enligt villkor 4.
Ansvariga för städningen i de kommunala förskolorna i Borås Stad är främst
Förskolenämnden och respektive förskolechefens ansvar. Miljöförvaltningen anser att
dessa parter är verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Eftersom förskolorna själva
inte alltid har rådighet över att kunna vidta de åtgärder som krävs för att komma till
rätta med alla brister har Miljö- och konsumentnämnden därför valt att rikta krav till
Förskolenämnden.

Agneta Sander
Miljöchef

Jennie Schürer von Waldheim
Miljöinspektör
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Bilagor
Rapport- Städning i förskolor 2017
Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor,
förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet
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Jennie Schürer von Waldheim 033-35 32 01
jennie.schurer.von.waldheim@boras.se

Rapport- 2017 års tillsyn av förskolor med fokus på
städning
I Borås Stad finns (år 2017) 102 förskolor varav 10 förskolor bedrivs i privat regi. Alla
förskolor betalar en årlig tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken.
Miljöförvaltningen har under 2017 besökt nästan alla förskolor i Borås Stad. Endast 6
förskolor har inte fått ett besök eftersom de startade sent under hösten eller var inne i
en flytt. Tillsynen har riktats mot verksamhetens egenkontroll med fokus på städning.
Besöken har skett på respektive förskola tillsammans med förskolechef och i de flesta
fall med ansvarig lokalvårdare.
Sammanfattande slutsatser
Utifrån 2017 års tematillsyn kan Miljöförvaltningen konstatera att endast sex
förskolor (6 %) får godkänt utan anmärkning på städningen. Sjuttio förskolor (72 %)
har olika typer av risker att åtgärda och tjugo förskolor (21 %) har bedömts utgöra
allvarlig risk för hälsan.
71 % av förskolorna har en bristfällig egenkontroll med avseende på städning. Det
finns helt enkelt inte tillräckligt med samlade rutiner för den städningen som ska
utföras på förskolan.
Rutiner för städning och tvätt av textilier saknas på 59 % av förskolorna. Precis som
med textilierna saknas rutiner för städning av höga höjder och svåråtkomliga
utrymmen på 34 % av förskolorna.
Lokalvårdsavtalet omfattar inte alla delar av städningen vilket innebär att pedagoger
förväntas utföra delar av städningen. Pedagogerna hinner inte alltid med den städning
som de förväntas göra. Det varierar väldigt mycket mellan förskolorna i hur mycket
pedagogerna städar. De kombinerade tjänsterna (kök & städ) upplevs inte fungera lika
tillfredsställande som när det finns en heltid på städ. Städningen hinns inte med på
samma sätt och lokalvårdare prioriterar olika. Det är även ett flertal förskolor som har
fått stadsbidrag som innebär att fler barn vistas på samma yta men inte fått resurser
till utökad städning. Detta resulterar i att kvaliteten på städningen varierar väldigt
mycket mellan förskolorna.
Miljö- och konsumentsnämnden kommer att förelägga Förskolenämnden att åtgärda
brister som Miljöförvaltningen har identifierat på många förskolor och där
förskolorna själva har små möjligheter att påverka bristerna. När det gäller privata
förskolor har krav riktats direkt mot den som äger/driver förskolan.
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Regelverk kopplat till tillsynen och fokus på städning
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
Miljöbalken kräver att verksamhetsutövaren ska ha god kontroll och kunskap gällande
sin verksamhet, det innebär att varje förskola ska ha en egenkontroll gällande
inomhusmiljön och andra delar som berör miljöbalken. I egenkontrollen gällande
städning ska det därför finnas en tydlig beskrivning av de städmoment som utförs på
förskolan, som innefattar både lokalvården och pedagogerna. Syftet med en
egenkontroll är att kunna upptäcka och förebygga brister i god tid samt även för att
bedriva verksamheten enligt gällande lagkrav.
Folkhälsomyndigheten
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor,
förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet anges det hur städningen ska
utformas. De allmänna råden innehåller rekommendationer om hur en författning
kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i
författningen. Enligt praxis är de allmänna råden ett minimumkrav på vad en
verksamhetsutövare ska tillämpa för att uppnå syftet.
Anmälningsplikt och Egenkontroll
Förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och omfattas därmed av kraven
i egenkontrollförordningen. För de verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt miljöbalkens regler gäller förutom ett generellt krav om
egenkontroll i miljöbalken även preciserade regler kring egenkontroll enligt
förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, den så kallade
egenkontrollförordningen.
Ansvariga för städningen i förskolorna i Borås Stad är främst Förskolenämnden och
respektive förskolechefens ansvar. Miljöförvaltningen anser att dessa parter är
verksamhetsutövare enligt miljöbalken.
Val av fokusområde
Barn och unga är en känslig grupp och tillbringar mycket tid i förskolan. Många barn
vistas samtidigt på en relativt liten yta och nära golvet vilket ställer höga krav på
städning. Förskolan är till för alla och det är därför viktigt att alla barn kan vistas i
förskolan.
Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen och därför är inomhusmiljön
viktig. Enligt Folkhälsomyndigheten är städning i förskolan viktig för att upprätthålla
en god inomhusmiljö, en god hygien och undvika smittspridning. Bra städning är en
förutsättning för att förskolan ska kunna vara till för alla barn och för få ha fortsatt
god hälsa längre fram i livet.
Det finns forskning som visar på att det finns ett samband mellan dammfria miljöer
och hälsobesvär i form av astma, rinit (allergisnuva) och allergier i vuxen ålder.
Personer som redan har astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade
besvär i lokaler med dålig städning. Damm inomhus kan innehålla en mängd olika
ämnen, till exempel bakterier, virus, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergen,
födoämnesrester samt textil och mineralullsfibrer. Kemiska ämnen kan också finnas
bundna på partiklar. Städningen bidrar till att olika föroreningar som kan påverka
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luftkvaliteten förs bort eller minskas. Dessutom påverkas risken för alla att drabbas av
infektioner av faktorer som damm och dålig luftkvalitet.
Med detta som bakgrund har Miljöförvaltningen sett det som prioriterat att titta på
städning i samtliga utbildningslokaler i Borås. Förskolor prioriteras först eftersom de
har en extra känslig målgrupp. 2017 års tillsyn av förskolor med tema städning ligger i
linje med Borås vision 2025 där vi tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska
få goda uppväxtvillkor.
Metod
Miljöförvaltningen har bokat inspektion med ansvarig förskolechef samt lokalvårdare,
i vissa fall har även en kost- och lokalsamordnare medverkat. Inspektionerna börjar
med en sittning där det ställs frågor om städningen till både förskolechefen och
lokalvårdaren. Därefter sker en inspektion av olika utrymmen på förskolan.
Inspektion sker stickprovsvis och i de utrymmen som barnen vistas mest i under sin
förskoletid. Utrymmen som kontrollerats på alla förskolor är lekrum, matrum,
sovsalar, toaletter/skötrum samt entréer.
Miljöinspektörerna har använt sig av en checklista som har varit anpassad för att
kunna ställa öppna frågor och i ett fåtal fall även direkta ja/nej frågor. Syftet med
checklistan har varit att få en helhetsbild av verksamheten och den städning som
utförs på förskolan. Syftet med checklistan är även till för att Miljöförvaltningen ska
kunna göra så likvärdiga bedömningar oavsett vilken inspektör som utför
inspektionen.
Förskolecheferna har sedan fått ett inspektionskort där det framgår vad resultatet blev
och vilka brister som har identifierats.
Bedömning
Vid bedömningen av om det föreligger risk för olägenhet för människors hälsa har
Miljöförvaltningen utgått ifrån om det finns tydliga brister i den utförda städningen,
städrutinerna eller städmetoderna. Miljöförvaltningen har i sin bedömning graderat
risken för olägenhet i tre steg. En verksamhet kan enligt bedömningsgrunderna bli
godkänd, anses utgöra en mindre risk eller en allvarlig risk för hälsan.
Miljöförvaltningen har använt en bedömningsmodell med kritiska kontrollpunkter
(Critical Control Points, CCP), där varje kontrollpunkt är nödvändig att uppnå för att
kunna säkerhetsställa en god inomhusmiljö med avseende på städning. För att få
godkänt ska alla kritiska kontrollpunkter uppfyllas av verksamheten. Det innebär att
verksamheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS
2014:19).
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Resultat från tillsynen
Under 2017 har totalt 96 stycken förskolor fått tillsynsbesök med tema städning.
Miljöförvaltningen har kunnat konstatera att endast sex förskolor (6 %) får godkänt
utan anmärkning på städningen. Sjuttio förskolor (72 %) har olika typer av risker att
åtgärda och tjugo förskolor (21 %) har bedömts som allvarlig risk. På följande sidor
redovisas resultatet från tematillsynen på olika sätt i figur 1-3.

Städning i förskolor
- Övergripande resultat
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Figur 1. Övergripande resultat, antal förskolor fördelat på riskklassning.

Godkänd

Sida

5(11)
Datum

Dnr

2018-02-05

2017-853

Städning i förskolor
- Brister i egenkontroll och rutiner
Antal förskolor med specifik brist
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Figur 2. Resultat gällande egenkontroll och rutiner, antal förskolor där Miljöförvaltningen identifierat
brister.

Tabell 1. Beskrivning av risker kopplat till egenkontroll och rutiner (figur 2).

Åtgärdspunkt
Lokalvårdare
Pedagoger
Ansvarsfördelning
Smitta
Textilier
Höjder
Frekvens
damning
Tagytor
Skötbord
Rutin storstäd
Torra metoder

Skriftliga rutiner saknas för att:
Beskriva den städning som lokalvårdare utför.
Beskriva den städning som pedagoger utför.
Ansvarsfördelningen är tydlig för vilken städning som utförs av
lokalvårdare respektive pedagoger.
Städning anpassas och utförs på ett bra sätt vid utbrott av smitta.
Återkommande städning av textilier sker, till exempelvis gardiner,
stoppade möbler, golvmattor eller annan textil inredning.
Höga höjder och andra svåråtkomliga utrymmen städas där damm
ofta ansamlas.
Daglig damning och städning av olika ytor sker i förskolans olika
utrymmen där barn vistas.
Daglig städning av tagytor sker, som till exempel knappar och
handtag.
Städning av skötbord sker efter varje användningstillfälle.
Storstädning av lokalerna sker minst två gånger per år.
Att torra metoder används för att förebygga mögel- och
sporbildning.
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Städning i förskolor
- Noterade brister vid rundvandring
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Figur 3. Resultat gällande rundvandring, antal förskolor där Miljöförvaltningen identifierat brister.

Tabell 2. Beskrivning av noterade brister vid rundvandring (figur 5).

Noterad brist
3-steg entré
Städning av mattor
Rengöring
ventilation
Förvaring som
försvårar städ
Förvaring toalett
Underhåll lokaler

Beskrivning av brist
Entrén är inte utformad på ett sätt som stänger ute smutsen.
Mattor i verksamheten är synligt smutsiga.
Ansamling av damm har noterats i ventilationsdon.
Förvaring i lekrum och andra utrymmen gör att daglig städning
försvåras.
Förvaring av städmaterial och annat material sker i
hygienutrymmen vilket försvårar städning och bör undvikas av
hygieniska skäl.
Lokalerna är slitna och i dåligt skick vilket bedöms försvåra
städningen.
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De största bristerna som identifierats
Egenkontroll brister eller saknas
71 % av förskolorna har en bristfällig egenkontroll med avseende på städning. Det
finns helt enkelt inte tillräckligt med rutiner för städningen över lag. Inom ramen för
bristen ingår att rutiner saknas för lokalvårdare, pedagoger eller att
ansvarsfördelningen inte är tydlig mellan vad lokalvårdare gör och pedagoger gör.
Uppföljning och kontroll av den utförda städningen är också bristfällig.
Det ska finnas samlade rutiner för den städning som ska utföras på förskolan. I
rutinerna ska det framgå hur rengöring ska ske, hur ofta den ska ske samt
dokumenteras när den är utförd. Syftet är att säkerhetsställa att städfrekvens och
städmetod uppfyller de krav som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
städning (FoHMFS 2014:19).
Textilier och höga höjder faller ofta mellan stolarna
Många förskolor har pedagogiska textila mattor, stoppade möbler, gardiner och annan
inredning som består av textilier. I begreppet textiler ingår även barnens sovmaterial.
Rutiner för städning och tvätt av textilier saknas på 59 % av förskolorna och utgör ett
tydligt glapp mellan lokalvårdsavtalet och pedagoger.
Precis som med textilierna saknas rutiner för städning av höga höjder och
svåråtkomliga utrymmen på 34 % av förskolorna. Höga höjder över 2,5 meter ingår
inte i lokalvårdsavtalet men städas i vissa fall ändå av lokalvårdare.
Den dagliga städningen, damning och tagytor
Damning av olika ytor och rengöring av tagytor (knappar, handtag mm) behöver ske
dagligen för att minimera damm och förebygga smittspridning. På 46 % av
förskolorna saknas rutiner för denna dagliga städning. Många lokalvårdare uttrycker
att om de ska klara av att åtgärda bristen behöver de mer resurser för lokalvården.
Det som ska städas dagligen är lättåtkomliga ytor i klassrum, lekrum och andra ofta
använda rum. Det innebär rengöring av golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler,
textila mattor och golv, handtag, lysknappar, toaletter och skötrum. Forskning har
visat att frekvensen av städning är av större vikt än hur noggrant städningen utförs.
Naturligtvis uppnås bäst städeffekt om frekvens och noggrannhet är hög.
Storstädning minst två gånger per år
Många förskolor har återkommande storstädning men 67 % av förskolorna saknar
dokumenterade rutiner för detta vilket gör att städuppgifter som faller inom ramen
för storstädning riskerar att falla mellan stolarna. Storstädning ska ske återkommande,
minst två, men gärna tre gånger per år. Ytterst få förskolor journalför genomförd
storstädning, vilket bör ske för sällan återkommande städuppgifter. I journalföringen
ska det framgå när och var storstädning genomförts, vad som städats och vem som
utfört städningen.
Entrén i 3-zoner
Smuts ska hindras från att komma in i byggnaden. Därför är det viktigt att utforma
entréer för att stänga smutsen ute. På 31 % av förskolorna bedöms entrén vara
bristfälligt utformad för att kunna stänga ute smutsen. I de förskolor som har
utformat entrén i tre zoner upplevdes entrén mindre smutsig jämfört med de
förskolor som inte utformat sin entré på det sättet. För att förhindra att smuts följer
med in i lokalerna är en bra utformning att dela in entrén i tre zoner: en zon för
avskrapning av smuts från skorna, en zon för avtorkning och sedan en matta för
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uppsugning av vatten. Det innebär att det ska finnas en grovavtorkningsyta utanför
entrén i form av ett grovgaller eller en skrapmatta. Innanför dörren ska det sedan
finnas en borstmatta för renborstning och slutligen en textilmatta som tar bort den
sista fukten.
Underhåll och utformning av lokaler
Städbarheten i lokalerna har betydelse för hur lätt det är att komma åt att städa i
lokalerna. Vid planeringen av en förskolverksamhet behöver därför frågor som rör
städning och hygien i lokalerna beaktas. Om städbarheten är dålig finns en risk att
städningen blir av sämre kvalitet och att damm och smuts ansamlas. Städbarheten
försämras med vissa typer av material, till exempel väggar med grov struktur,
utrymmen, placering av inredning och mängden föremål.
Det råder många gånger brist på plats för förvaring av olika saker vilket visar sig i att
17 % av förskolorna har förvaring som bedöms försvåra städningen. Dessutom
noterades att 7 % av förskolorna använder hygienutrymmen för förvaring av olika
saker. Cirka 11 % av förskolorna bedömdes ha lokaler i så gammalt och dåligt skick
att det försvårar städningen.
Slutsatser som dras av Miljöförvaltningen
På övergripande nivå har Miljöförvaltningen identifierat brister i lokalvårdsavtalet.
Med detta menar vi att avtalet inte följer alla delar i Folkhälsomyndighetens allmänna
råd (FoHMFS 2014:19). Det handlar både om städmetod och i städfrekvens. Det
lokalvårdsavtal som tecknas ska följa gällande lagstiftning. Det är även viktigt att det
finns tillräckligt med resurser och skriftliga rutiner på förskolorna om pedagogerna
ska ansvara för en del av städningen.
•

Eftersom lokalvårdsavtalet inte omfattar alla delar av städningen utifrån de
allmänna råden förväntas att pedagoger ska utföra delar av städningen.
Pedagogerna hinner inte alltid med den städning som de förväntas göra. Det
varierar väldigt mycket mellan förskolorna i hur mycket pedagogerna städar.

•

Tillräckliga rutiner och därtill dokumenterade rutiner saknas för många
förskolor, vilket är ett krav utifrån förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll.

•

Kunskapen hos lokalvårdare är på vissa förskolor bristfällig. Det gäller till
exempel byte av städmaterial och principen att städa från rent till smutsigt.
Det är viktigt att de som utför städningen har kunskap om städmetoder och
vilka rengöringsmedel som ska användas var.

•

Ansvarsfördelningen mellan pedagoger och lokalvårdare är i de flesta fall
otydlig och inte dokumenterad. Även detta är ett krav utifrån förordningen
om verksamhetsutövares egenkontroll.

•

Kvaliteten på städningen varierar väldigt mycket mellan förskolorna.

•

Inspektörerna har upplevt att det har varit dammigt i väldigt många förskolor.

•

Många förskolor vill ha pedagogiska mattor men sköter inte städningen av
dessa i tillräckligt stor utsträckning.
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•

Kombinerade tjänster (kök & städ) upplevs inte fungera lika tillfredsställande
som när det finns en heltid på städ. Städningen inte hinns med på samma sätt
och lokalvårdare prioriterar olika.

•

I flera förskolor har det upptäckts möbler, leksaksförvaring m.m. som är
svårstädade och svårtvättade. Det är viktigt vid inköp av material att tänka på
städbarheten och hygien.

•

Myshörnor och pysselmaterial kan göra att det blir svårstädade utrymmen.
Det är viktigt att försöka hitta en balans mellan lättstädat och kreativitet och
pedagogik.

•

Ett flertal förskolor har fått stadsbidrag. Vilket innebär fler barn på samma yta
men ingen utökad städning.

Eftersom förskolorna själva inte alltid har rådighet över att kunna vidta de åtgärder
som krävs för att komma till rätta med alla brister kommer Miljö- och
konsumentnämnden därför att rikta krav till Förskolenämnden. Miljö- och
konsumentnämnden kommer att förelägga Förskolenämnden att åtgärda brister som
har identifierat på många förskolor och där förskolorna själva har små möjligheter att
påverka bristerna. När det gäller privata förskolor riktas krav direkt mot den som
äger/driver förskolan.

MILJÖFÖRVALTNINGEN
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Förskolor som fått tillsynsbesök under 2017
Alprosgårdens förskola
Ansgarsbacken förskola (privat)
Asklandagården Förskola
Björkgårdens Förskola
Björkängens Förskola
Blåklinten Förskola
Bodagårdens Förskola
Borås Kristna Förskola och skola (privat)
Byttorpsgården Förskola
Bäckaryds förskola
Dalsjögårdens förskola
Dammens förskola
Ekbacken (Aplared) Förskola, Naturförskola
Ekegårdens Förskola
Falkungens Förskola
Freinetförskolan Ejdern (privat)
Frufällegården Förskola
Förskolan Idealiv (privat)
Förskolan LärKan
Gulsippans förskola (Aplareds fsk)
Gärdesgården Förskola
Götagården förskola
Hedvigsborgsgårdens Förskola
Herrgårdsleken Förskola
Holmens Förskola
Hulta Ängar förskola
Hällegårdens Förskola
Hässlegårdens Förskola
Kerstinsgårdens förskola
Kristinegårdens Förskola
Kronängsgårdens förskola
Kråkans - I Ur Och Skur Förskola
Kullagårdens Förskola
Kvarnens förskola
Kvarngården Förskola
Kyrkbackens förskola (privat)
Kärnhuset Förskola
Lekåsens förskola
Liljebergets förskola
Lilla Safiren Förskola
Linneagårdens Förskola
Ljungagården förskola
Lorensbergsgårdens Förskola
Lövängens förskola
Mariagården förskola
Melltorps förskola
Milstensgläntans förskola
Milstengårdens förskola
Moldeparkens förskola
Montessoriförskolan Globen (privat)
Montessoriförskolan Malmen (privat)
Montessoriförskolan Pyramiden (privat)
Nattviolen dygnet runt Förskola
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Naturlekens förskola, Ur och skur,
Nordtorps Förskola
Norrbygårdens Förskola
Norrbyskolans förskola
Palettens förskola (privat)
Parkgården Förskola
Positivgårdens Förskola
Pumpkällagården Förskola
Rullans Förskola
Rångedalagården förskola/ Rångedala IK
Sagans Förskola
Savannens förskola
Sikgårdens förskola
Sjöbogårdens Förskola
Sjögårdens förskola
Skattkistan förskola
Skogsgläntans Förskola
Skogsstjärnans Förskola
Skogsängens förskola
Solgårdens Förskola
Svanungens Förskola
Södergården förskola
Sörmarksgårdens Förskola
Tokarpsbergs förskola
Torggårdens Förskola
Trandaredsgården förskola
Trollevi förskola
Trollgårdens förskola
Tullagårdens Förskola
Tunnlandsgården förskola
Utsiktens förskola
Virvelvindens förskola
Våglängdsgårdens förskola
Växthusets förskola
Änglabackens Förskola (privat)
Ängsgårdens Förskola
Ängsjögårdens förskola
Äsperedsgården förskola
Öppna Förskolan - Norrby
Öppna förskolan - Kristineberg
Öppna förskolan Familjens hus Fristad
Östergårdens förskola
Östermalmsgårdens Förskola
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beslutade den 19 augusti 2014.
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap.
3 §, 2 kap. 4 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) samt 4–7 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Dessa allmänna råd gäller för anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §
tredje punkten i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Pedagogisk omsorg som drivs i förskoleliknande form omfattas av
dessa allmänna råd, med undantag för de delar som rör förordningen
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Samtliga verksamheter benämns nedan som skolor.

Olägenhet för människors hälsa
Vid bedömningen av om det föreligger risk för olägenhet för människors
hälsa bör man väga in om det finns påtagliga brister i den utförda städningen,
städrutinerna eller städmetoderna.

Egenkontroll
Rutiner
Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår att verksamhetsutövaren fortlöpande
ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att
olägenheter för människors hälsa uppstår. Inom verksamheten bör det därför
finnas rutiner för bland annat
– städning av lokaler och inredning,
– rengöring av utrustning som används inom verksamheten såsom leksaker
och gymnastikredskap,
– rengöring av textilier som används i sovmiljöer såsom madrassöverdrag
och örngott,
– uppföljning och kontroll av den utförda städningen,
– rengöring av städmaterial, och
– hur verksamhetsutövaren agerar vid misstanke om olägenhet för människors hälsa.
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FoHMFS 2014:19 Planering av verksamheten
Vid planeringen av en skolverksamhet bör frågor som rör städning och hygien
i lokalerna beaktas. Det innebär bl.a. att lokaler och inredning bör vara så utformade att ansamling av damm motverkas och städning underlättas, t.ex. genom att
– utforma utemiljöer och entréer på sådant sätt att smuts inte dras in i lokalerna,
– förvara material på sådant sätt att städningen inte försvåras, till exempel
genom förvaring i skåp och/eller lådor med lock,
– undvika högt belägna horisontella ytor som kan samla damm såsom horisontella ventilationskanaler,
– undvika textila golv, och
– använda mattor, stoppade möbler, gardiner och annan textil inredning som
kan samla damm så sparsamt som möjligt.
Anmälningspliktiga verksamheters egenkontroll
Verksamhetsutövare för anmälningspliktiga verksamheter ska enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som omfattas av
miljöbalken samt dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av verksamheten. Egenkontrollen bör innefatta dokumenterade rutiner för utförande och
uppföljning av städning och klagomålshantering. Dessa rutiner bör finnas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Städningens omfattning - lokaler och fast inredning
Städningens omfattning bör dimensioneras utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Städningen bör utökas om lokalerna används kvällstid eller helger.
Lokaler som används stadigvarande, som t.ex. lekrum, klassrum, grupprum
och korridorer, bör städas dagligen. Städningen bör omfatta rengöring av
– lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler
och mattor, samt
– ytor som man ofta tar i med händerna, som t.ex. handtag och lysknappar.
Hygienutrymmen, som t.ex. toaletter, skötrum och duschrum, bör städas
dagligen, en till flera gånger.
Ytor där risken för smittspridning är särskilt stor bör rengöras efter varje
användning, t.ex. bör skötbord rengöras efter varje blöjbyte.
Storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, golvbrunnar m.m.
Vid större utbrott av smittsamma sjukdomar kan städningen behöva utökas.

Städmetoder
Städmetoderna bör vara effektiva när det gäller att minska förekomsten av
damm, mikroorganismer och andra föroreningar. Val av städmetod bör även
anpassas till olika materials och ytskikts egenskaper och tålighet.
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De städmetoder som används bör virvla upp så lite damm som möjligt. Vid
dammsugning bör dammsugare med effektiva filter eller centraldammsugare
användas så att återföring av fina partiklar till rummet motverkas.
Vid val av kemiska produkter för städning bör produkter som kan ge upphov till besvär på grund av emissioner av kemiska ämnen och starka lukter
undvikas.
För ytor där risken för smittspridning är särskilt stor samt vid större utbrott
av smittsamma sjukdomar kan det finnas behov av att använda desinfektionsmedel.

FoHMFS 2014:19

Folkhälsomyndigheten
JOHAN CARLSON
Marianne Löwenhielm
(Avdelningen för kunskapsstöd)
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Solna Nobels väg 18, SE-171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund.
www.folkhälsomyndigheten.se
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Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Hans-Peter Ahnvik
Torpa-Sjöbo 2:56

Sammanfattning
Hans-Peter Ahnvik har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, brygga samt ombyggnad av båthus till gäststuga på fastigheten TorpaSjöbo 2:56. Miljöförvaltningen bedömer att särskilt skäl för dispens föreligger för nytt
bostadshus. Detta då huset kommer uppföras som en ersättningsbyggnad för
befintligt bostadshus. Efter en avvägning av Hans-Peters behov av en brygga och
dess inverkan på strandskyddets syften bedömer Miljöförvaltningen att dispens inte
kan medges för brygga. Vidare bedömer Miljöförvaltningen att det inte föreligger
särskilt skäl för ombyggnad av båthus till gäststuga.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, enligt bifogad ritning i bilaga 3, på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56 vid
Öresjö, Borås kommun.
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för brygga och ombyggnad av båthus till gäststuga, på
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56 i Borås kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
- Miljöbalken 7 kap. 15 §
Redogörelse för ärendet
Hans-Peter Ahnvik har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
uppföra ett nytt bostadshus med garage samt bygga om befintligt båthus till en
gäststuga på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56. Dispens söks även för en utökning av
befintlig brygga.
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Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 juni 2017.
Ansökan har den 8 och 13 december 2017 kompletterats med situationsplan och
ritningar.
Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är
200 meter från strandlinjen. Öresjö är även dricksvattentäkt för Borås stad. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, byggnad eller byggnaders
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt. Vidare får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för
djur- och växtarter (7 kap 15 § miljöbalken).
Miljö- och konsumentnämnden får i det enskilda fallet ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Bostadshus
Den aktuella fastigheten ligger utmed Öresjös östra strand. På fastigheten finns ett
bostadshus och ett båthus som enligt äldre flygfoton funnits på platsen innan 1975.
Det planerade bostadshuset kommer uppföras som ersättning för befintligt hus och
kommer placeras på samma plats. Miljöförvaltningen konstaterar därmed att det
planerade bostadshuset kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.
Miljöförvaltningen bedömer att den nya byggnaden inte kommer att utöka det
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt
tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den planerade byggnaden
uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda
skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Livsvillkoren för
växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet
försämras inte av byggnaden. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset är förenlig med gällande översiktsplan
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
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Brygga
Hans-Peter Ahnvik söker dispens för en flytbrygga i tre delar, med en total längd av
13,2 meter. Längst ut på bryggan planeras ett bryggdäck på 21,6 m2. Enligt äldre
flygfoto har ingen brygga funnits på platsen sedan tidigare. Det finns enligt
Miljöförvaltningens kännedom inte heller någon beviljad dispens för brygga på den
aktuella fastigheten. Miljöförvaltningen prövar därför ansökan som en ny brygga.
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta
platsen i anspråk.
Miljöförvaltningen konstaterar att Hans-Peter Ahnvik inte är beroende av en brygga
för att ta sig till eller från sin fastighet. På fastigheten finns även ett befintligt båthus
som möjliggör förtöjning.
Strandsområdet på platsen är långgrunt. Flytbryggor bör generellt inte anläggas i
grundare vatten än 2,5 meter då de annars kan påverka bottenmiljöerna negativt. Både
vattenrörelserna och vattengenomströmning reduceras under flytbryggor. Det senare
riskerar även medföra en ökad sedimentering. Grunda bottnar med mjukbotten utgör
viktiga yngelplatser för många fiskarter och är därför olämpliga att exploatera.
Miljöförvaltningen bedömer att en flytbrygga på platsen negativ skulle påverka växtoch djurlivet.
Även om landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark är
vattenområdet ändå normalt sett tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Markoch miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål M 1554-17.
Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet.
För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha
en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl
att dispens kan medges.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövning, efter en vägning mot inverkan på strandskyddets syften, utgör särskilt skäl
för dispens. Dispens kan därför inte medges för en ny brygga.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet.
Miljöförvaltningen bedömer att anläggningen inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
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Gäststuga
Hans-Peter Ahnvik har ansökt om dispens för att bygga om befintligt båthus till
gäststuga med bastu. Åt väst, mot Öresjö, ändras fasaden. Båthusets portar byts ut till
stora fönsterpartier. Runt den planerade gäststugan kommer även ett bryggdäck på
31,36 m2 uppföras.
På den aktuella fastigheten finns ett båthus som enligt äldre flygfoton funnits på
platsen sedan 1975. Båthuset är placerat i vattenområdet. Allmänhetens rätt att röra
sig på annans vattenområde är vidsträckt. Således kan hemfridszonen normalt inte
anses sträcka sig ut i vattenområdet. Miljöförvaltningen bedömer att båthuset inte
ligger inom tomtplatsen. Båthuset ianspråktagen den yta det står på men har i sig
ingen egen hemfridszon.
Om ett båthus ändras till att användas som gäststuga skapas en hemfridszon. En
ändring av sådant slag är dispenspliktig enligt strandskyddsbestämmelserna.
Miljöförvaltningen bedömer att både de invändiga och utvändiga ändringarna, med
bryggdäck och glaspartier åt Öresjö, kommer att påverka hur byggnaden används och
hur allmänheten uppfattar byggnaden. Miljöförvaltningen bedömer att en sådan
ändring skulle utöka hemfridszonen och avhålla allmänheten från att vistas i närheten
av byggnaden. Åtgärden strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövning utgör särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
gäststugan.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken).
Miljöförvaltningen bedömer att gäststugan inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
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Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för
2017. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Tomtplatsavgränsning
3. Situationsplan
4. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Hans-Peter Ahnvik
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 3. Situationsplan
Dnr. 2017-1644
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
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Miljö- och konsumentnämnden

Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag till
Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag till både
inriktning och uppdrag. Nämnden ombeds yttra sig över förslaget.
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget Plan för laddinfrastruktur för elfordon under
förutsättning att planen kompletteras med:
- Ett uppdrag att påbörja utbyggnad av laddinfrastruktur när plan för lämplig
utbyggnadstakt färdigställts.
- Förtydligande hur uppföljningen av styrdokumentet ska ske.
Miljöförvaltningen skickar också med förslag till redaktionella ändringar.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka Plan för laddinfrastruktur för elfordon
förutsatt att nämndens synpunkter beaktas.
Ärendet
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag till
Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag till både
inriktning och uppdrag. Nämnden ombeds yttra sig över förslaget.
Miljö- och konsumentnämnden behöver också, som en konsekvens av planen, senast
2019 inventera eget behov av laddinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningen
nyttjar. Detta ska redovisas till Lokalförsörjningsnämnden under året.
Miljöförvaltningen har två närliggande P-platserna med elladdplats, Nornan och
Bäckängsgymnasiet) som redovisas på bild nedan (grönt P):
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Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget Plan för laddinfrastruktur för elfordon med vissa
justeringar.
Utbyggnad av laddinfrastruktur
Miljöförvaltningen föreslår att förvaltningarnas redovisning, som ligger som första
åtgärd, ska ske innan 2018 utgång. Vi redovisar vårt behov just nu integrerat i denna
skrivelse.
Miljöförvaltningens behov
För Miljöförvaltningens del, liksom många andra förvaltningar äger vi inte själva bilar,
utan nyttjar bilpoolen och dess parkering liksom Borås Kommuns Parkerings AB:s
offentliga parkeringar även för bilpoolsbilar. Ibland nyttjas poolbilarna en heldag men
ställs närmre våra lokaler en stund mitt på dagen. De offentliga parkeringarna bör
byggas ut med laddstolpar för att i framtiden kunna nyttjas av anställdas eller
besökares fordon. Därför är det önskvärt att Borås Kommuns Parkerings AB:s
uppdrag att planera utbyggnad tidigare läggas till 2019 och att laddstolpar finns vid
dessa. Exempelvis i närheten till Stadshuskvarteret.
I förslaget Plan för laddinfrastruktur för elfordon står att alla bolag ansvarar för att
inventera och bygga ut laddinfrastruktur där det bedöms lämpligt.
På samma sätt bör uppdrag att ”påbörja utbyggnad” läggas till i dokumentet gällande
resterande fastigheter. Idag står det enbart att ”planering av utbyggnad” ska ske senast
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2020 men handlingsplanen sträcker sig till 2022. I Energi- och klimatstrategin finns
utpekat att Borås Elnät AB ansvarar för att installera laddstolpar.
Uppföljning
Kommunstyrelsen bör förtydliga hur uppföljningen kommer att ske så att arbetet
hålls levande. Lämpligen läggs uppföljningen i Stratsys tillsammans med uppföljning
av ordinarie verksamhet för att underlätta att uppdragen integreras i ordinarie
verksamhetsuppföljning och budgetarbete.
Redaktionella ändringar
Redaktionella ändringar som önskas i dokumentet är;
- på s. 3 ”Energi – och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande
miljökommun” bör ändras till ” Kommunfullmäktige har 2015 i Borås Stads Energioch klimatstrategi beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun”.
-

På s. 3”Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp” bör ändras till att
”Borås Stad ska minska klimatutsläppen från sin verksamhet”.

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon – samtliga handlingar
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsförvaltningen
Borås Kommuns Parkerings AB

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr

2018-02-21

2018-000432

Pia Aspegren, 033-35 30 07
pia.aspegren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för Björnflokan 5 m.fl.
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2015-858)
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla
Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan.
Syftet är även att skapa en ny förskola och ny park på Druvefors. Detaljplanen
möjliggör ca 200 nya lägenheter i bostadshus på 8-16 våningar, handelsytor, kontor,
en ny förskola med 6 avdelningar, parkeringshus och en ny park. Det är positivt att
stråket Druveforsvägen utvecklas som planerat i stadsmässig struktur och att
verksamheter kan etablera sig i bottenplanet ut mot gaturummet. Att en förskola
planeras i området stärker barnfamiljer möjlighet att bo och leva på ett mer hållbart
sätt när det gäller vardagslivet med hållbara transportmöjligheter. Tillgången till
kollektivtrafik är mycket god. Parken och närnaturområdet får en ännu viktigare
betydelse när stadskärnan förtätas. Därför är det viktigt att förstärka de kvaliteter som
finns och om möjligt skapa nya rekreationsmöjligheter.
Förslag till beslut
Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
Ärendet
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla
Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan.
Syftet är även att skapa en ny förskola och ny park på Druvefors. Detaljplanen
möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny förskola med 6
avdelningar, parkeringshus och en ny park.
Utformningen påverkar upplevelsen av att röra sig längs gatan. De tillkommande
byggnaderna ska vända sig ut mot gatan och i byggnadernas bottenvåningar kommer
det att finnas lokaler för handel. På så sätt skapas en gatumiljö som upplevs som
trevligare och tryggare att röra sig i. Byggnaderna längs Druveforsvägen planeras till
6-7 våningar vilket är anpassat till Spinneriets höjd. Ett punkthus planeras till 16
våningar för att möta upp höghuset Nejlikans höjd. Byggnaden närmast
Druveforskullen planeras till 8 våningar vilket är anpassat efter punkthusen längs
Kellgrensgatan. På grusplanen öster om Vasastigen planeras en förskola med 6
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avdelningar. Förskolans angöring kommer ske från Vasagatan och lekytorna kommer
vara placerade mot Druveforskullen.
Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik. På Druveforsvägen stannar
busslinjerna 2 och 7, och inom 500 meter ligger Södra Torget där alla stadsbusslinjer
passerar. Regional buss- och tågtrafik finns inom 800 meter från planområdet.
Miljöförvaltningens synpunkter
• Det är positivt att stråket Druveforsvägen utvecklas som planerat i
stadsmässig struktur och att verksamheter kan etablera sig i bottenplanet ut
mot gaturummet.
• Att en förskola planeras i området stärker barnfamiljer möjlighet att bo och
leva på ett mer hållbart sätt när det gäller vardagslivet med hållbara
transportmöjligheter. Tillgången till kollektivtrafik är mycket god.
• Parken och närnaturområdet får en ännu viktigare betydelse när stadskärnan
förtätas. Därför är det viktigt att förstärka de kvaliteter som finns och om
möjligt skapa nya rekreationsmöjligheter.
• Det är bra att det i plankartan skrivs att byggnaden ska placeras så att
bullerstörning ska undvikas.
• Det är också viktigt och bra att informationen om sanering av marken regleras
i plankartan.
• Parkeringshuset med kontor som byggs närmast Rv.40 och som har en
bullerdämpande funktion måste få en tilltalande fasad som passar in i
omgivande miljö.
• De är önskvärt att inom en snar framtid åtgärda buller från Rv.40 så nära
källan som möjlig i form av en förlängning av det bullerskydd som finns
västerut på Rv.40. Även den norra sidan av vägen behöver en skärm eller
annat skydd för att förstärka den positiva ljudupplevelsen i den nu utökade
stadskärnan.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Samtliga planhandlingar.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Aspegren
Miljöutredare

Ämne: Inbjudan till samråd för detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl, Druveforsvägen, Borås
Stad

Inbjudan till samråd för detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl, Druveforsvägen, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på
samråd. Du får den här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 16
februari-23 mars.

Syfte och område
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att
skapa en ny förskola och ny park på Druvefors. Detaljplanen möjliggör cirka 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny förskola med 6 avdelningar, parkeringshus och en ny park.

Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns på vår hemsida:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering
/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/druveforsbjornflokan5mfl.5.3f73c2bb158d2df0816534ea.
html

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 23 mars via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange
planens diarienummer (BN2015-858), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi
vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer
dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden,
501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är
inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information.
Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora
rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Vänliga hälsningar
Detaljplanering
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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Jenny Pleym, 033-35 30 13
jenny.pleym@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Plan för naturvårdsarbetet i Borås
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden är den nämnd som har uppdraget att svara för
naturvårdsfrågorna i kommunen. En uppgift är att upprätta och genomföra naturvårdsprogram för kommunen. Kommunens nya naturvårdsprogram omfattar många
olika delar. För att få med alla aspekter i framtiden behöver programmet kompletteras
med en naturvårdsvision för kommunen, en naturvårdspolicy och en lite mer
långsiktigt plan för hur naturvårdsarbetet ska bedrivas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antar planen för hur naturvårdsarbetet ska
organiseras och utföras. Nämnden utser minst två deltagare i arbetsgruppen för
Naturvårdsprogrammet.
Ärendet
Bakgrund

Miljö- och konsumentnämnden är den nämnd som har uppdraget att svara för
naturvårdsfrågorna i kommunen. En uppgift är att upprätta och genomföra naturvårdsprogram för kommunen. Traditionellt sett har naturvårdsprogram, enligt
Naturvårdsverkets definition, utgjorts av ett separat dokument med naturvårdsmål,
åtgärder och en katalog med naturdata för den aktuella kommunen. Sådana dokument
får sällan hög status inom kommunerna och blir lätt åsidolagda. Därför har Borås
Stad istället sedan år 2000, då den första versionen av naturvårdsprogrammet kom,
arbetat på ett annat sätt.
Spelreglerna för hur kommunen ska hantera naturvärden i den fysiska planeringen har
funnits i Översiktplanen. Naturvårdsmålen har funnits i de lokala Miljömålen för
Borås. Åtgärderna för att driva naturvårsarbetet har skett inom Miljöförvaltningen,
ofta med stöd av LONA-bidrag från staten. Naturdatabasen har varit separat och till
en början endast funnits hos kommunbiologen, som man fick vända sig till för
information, men i takt med GIS-utbyggnad så småningom på kommunens
kartverktyg Kartago och IntraMap.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Upplägg för nytt naturvårdsprogram

Det nya naturvårdsprogrammet omfattar många olika delar (se bilaga). För att få med
alla aspekter i framtiden behöver naturvårdsarbetet kompletteras med en naturvårdsvision för kommunen, en naturvårdspolicy och en lite mer långsiktigt plan för hur
naturvårdsarbetet ska bedrivas.
Naturvårdsvisionen skulle behöva införas i ”Borås 2025 – Vision och strategi”.
Visionen 2025 är under revidering, men det krävs ett engagemang för att få en ingång
i den processen. Naturvårdspolicyn måste antas av Kommunfullmäktige, och
eventuellt skickas ut på remiss, innan Miljö- och konsumentnämnden kan överlämna
förslaget till KF. Slutligen bör Miljö- och konsumentnämnden utforma och anta en
mer långsiktig verksamhetsplan för naturvårdarbetet, förslagsvis för en period på fyra
år (varje mandatperiod), då många naturvårdsprojekt och åtgärder är långsiktiga och
spänner över flera år. Detta kräver särskilda arbetsinsatser från nämndens sida,
förslagsvis deltagande i en arbetsgrupp för naturvårdsprogrammet.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Plan för naturvårdsarbetet i Borås

Jenny Pleym
Kommunbiolog
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Struktur för naturvårdsarbetet i Borås
Sammanfattning

Naturvårdsprogrammet för Borås består av 8 delar:
1. Naturvårdsvision, som behöver införas i dokumentet Borås 2025 Vision och strategi,
som är antaget av Kommunfullmäktige.
2. Naturvårdspolicy som antas av Kommunfullmäktige.
3. Naturvårdsmål som återfinns i Lokala miljömål för Borås, ett dokument som
aktualiseras varje mandatperiod av Kommunfullmäktige.
4. Naturvårdsstrategier (avgörande vägval) som återfinns som planeringsprinciper och
riktlinjer i kommunens översiktsplan.
5. Nämndplan (verksamhet och metoder), en mer långsiktig verksamhetsplan som fastställs
av Miljö- och konsumentnämnden och aktualiseras varje mandatperiod.
6. Natur i verksamhetsplanen (aktiviteter, tidsramar, budget) i Miljö- och
konsumentnämnden årliga verksamhetsplan och budget.
7. Naturdatabas som uppdateras fortlöpande av Miljöförvaltningen.
8. 25-årsplan för naturvårdsarbetet som är en katalog över mål, åtgärder, uppdrag och
prioriteringar. Katalogen uppdateras fortlöpande i takt med utvecklingen i omvärlden.

Naturvård i Borås

År 1989 anställdes den första kommunbiologen i Borås Stad. Motiveringen var att man hade
behov av ekologisk kompetens för att naturvården skulle kunna skötas på ett ansvarsfullt sätt.
Mål och viljeinriktningar för naturvårdsarbetet fanns i ett antaget Miljöpolitiskt program (1991), i
kommunens Agenda 21-program (2000) och i Lokala Miljömål (1:a versionen kom 2003).
Alla kommuner har ett ansvar för naturvård. Regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik”
(2001/02:173) anger att: ”Den offentliga naturvården har sedan lång tid varit - och kommer inom
överskådlig framtid att förbli - ett gemensamt ansvar för stat och kommun. Kommunerna har i
och med miljöbalkens ikraftträdande fått stora och förstärkta möjligheter att tillämpa
bestämmelserna om områdesskydd. Kommunerna har även genom ansvaret för den fysiska
planeringen en nyckelroll när det gäller att planera, aktivt och förebyggande, så att olika
miljökvalitetsmål och delmål uppnås. Sammantaget har kommunernas roll inom naturvården
förstärkts under senare år. Hur kommunerna organiserar sina insatser inom området naturvård är
en kommunal angelägenhet, men regeringen vill i detta sammanhang framhålla vissa områden
som särskilt viktiga.”
Naturvårdsarbetet i Borås ska leda till en långsiktigt hållbar naturmiljö inom kommunen. En del i
naturvårdsarbetet är att upprätta policy, riktlinjer och strategier för hur kommunen ska förhålla
sig till naturen och naturvärdena. En annan del är att besluta om verksamheter, åtgärder och
budget för att genomföra konkreta naturvårdsinsatser. Kommunens naturvårdsarbete sker enligt
ett fastställt naturvårdsprogram. Ett naturvårdsprogram ska enligt Naturvårdsverkets definition
bestå huvudsakligen av tre delar: En naturdatabas, uppsatta mål för naturvårdsarbetet och de
åtgärder som behöver vidtas för att nå målen. Istället för att upprätta ett separat dokument för
detta, har Borås valt att integrera naturvårdsprogrammet i de dokument, rutiner och
arbetsredskap som dagligen används i det kommunala strategiska miljöarbetet och den fysiska
planeringen.
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För att nå naturvårdsmålen i Borås krävs en vilja att arbeta mot målen, strategier som leder till att
målen nås, planer och program för hur vi ska arbeta med måluppfyllelsen samt resurser för att
genomföra alla åtgärder som krävs för att nå målen. Naturvårdsmålen är en del av miljömålen för
Borås, som aktualiseras vart fjärde år av Kommunfullmäktige.

Organisation

Kommunfullmäktige fattar beslut om policy, riktlinjer, visioner, mål, strategier och budget för
naturvårdsarbetet. Kommunstyrelsen är det verkställande organet för Fullmäktiges beslut. Miljöoch konsumentnämnden är den nämnd som har uppdraget att svara för naturvårdsfrågorna i
kommunen, i den mån det inte ankommer på annan. Nämnden upprättar årligen en
verksamhetsplan och budget som anger vilka saker man ska arbeta med under året.
På Miljöförvaltningen finns anställda kommunbiologer med naturvårdskompetens.
Kommunbiologernas uppdrag är att bevaka kommunens naturvärden, initiera och driva
angelägna naturvårdsprojekt samt genomföra det planerade arbetet. Biologerna är kommunens
experter i naturvårdsfrågor och svarar för naturvårdsfrågorna i samhällsplaneringen, till
kommunmedborgarna och till externa aktörer.
På Tekniska förvaltningen finns en Skogsavdelning och en Parkavdelning som förvaltar
kommunens naturområden, till exempel de kommunala naturreservaten, rekreationsområden och
parker. Skogsavdelningen arbetar även med kalkning av försurade vatten.

Upplägg och utformning av Naturvårdsprogram för Borås Stad

Visionen för naturen i Borås bör finnas med i det politiskt antagna dokumentet Borås 2025
Vision och strategi LÄNK, som syftar till en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensionerna samverkar. Naturvårdsmålen för innevarande mandatperiod finns i
Borås Stads Miljömål LÄNK. De strategier som kommunen fastställt finns i Översiktsplan för
Borås LÄNK.
För att nå alla naturvårdsmål i Borås krävs ett omfattande och långsiktigt naturvårdsarbete under
lång tid. Många projekt och åtgärder pågår under flera år. De verksamheter och åtgärder som ska
utföras först återfinns i Miljö- och konsumentnämndens årliga verksamhetsplan och budget. Men
för att få en fastare och mer långsiktig styrning mot målen krävs också ett mer övergripande
verksamhetsplan, som spänner över en längre period, förslagsvis fyra år (varje mandatperiod).
Alla aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppnå naturvårdsmålen och visionen finns samlat i
en underliggande katalog. Denna utgör ett levande dokument som ändras och uppdateras i takt
med måluppfyllelse och ändringar i förutsättningarna för kommunens naturvårdsarbete.
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Naturvårdsprogrammets utformning i Borås

Vision

Naturvårdsvision antas av Kommunfullmäktige

Policy

Naturvårdspolicy antas av Kommunfullmäktige

Mål

Miljömål för Borås
Antas av Kommunstyrelsen

-

Strategi

avgörande vägval för att nå målen för Borås

Översiktplan för Borås
Antas av Kommunstyrelsen

-

Program

verksamheter och metoder i riktning mot målen

Verksamhetsplan för naturvård 2018-2021

Antas och uppdateras av Miljö- och konsumentnämnden varje mandatperiod

-

Plan

aktiviteter, tidsramar och ansvar

MKN verksamhetsplan 2018

Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsplan och budget
Kommunfullmäktiges budget
Särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
Uppdrag från Naturvårdsgrupp, Vattengrupp
Uppdrag från Miljömål
Åtgärdslistor i strategiska dokument

Naturdatabas och 25-årsplan för naturvård
-

- naturdatabas
katalog över delmål och åtgärder

Förslag till vision för natur

Borås Stads naturvårdsvision: Tillgänglig och rik natur, för människor, växter och djur.
Naturvårdsvisionen behöver läggas till i Borås uppdaterade Vision och strategi. Naturvårdsvisionen ska vara uppnådd om 25 år (år 2043).
Naturen i Borås ska vara rik. De arter och naturtyper som finns i Borås ska bevaras och frodas.
Naturen ska vara lättillgänglig, både för kommuninvånarna och de arter som behöver röra sig i
landskapet. Det ska vara nära till naturen och lätt att hitta och ta till sig information om naturen i
Borås.
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Naturvårdspolicy

Borås Stads hållning i naturvårdsfrågor finns i kommunens Naturvårdspolicy, som är antas av
Kommunfullmäktige. Naturvårdspolicyn integreras i kommunens Miljöpolicy.
Förslag till Naturvårdspolicy för Borås Stad
Borås Stad ska vara drivande i naturvårdsarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra
organisationer. Arbetet ska leda till en tillgänglig och rik natur för både människor, växter och
djur. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet, en långsiktigt god hushållning av naturresurser och att
naturvärden, biotoper och arter ska finnas kvar och utvecklas i kommunen.
Arbetssätt

Naturvårdsarbetet ska förebygga och åtgärda påverkan på natur, livsmiljöer och biologisk
mångfald. Genom ett prioriterat naturvårdsarbete och tillsätta tillräckligt med resurser ska vi vara
en ledande kommun på naturvårdssidan. Detta möjliggörs genom att arbeta strukturerat med
naturvårdsfrågorna.
1. Översiktplanen, de lokala Miljömålen och Naturvårdsprogrammet beskriver vilka mål vi
vill uppnå för naturvården och ger konkret vägledning om vad vi ska göra för att nå
målen.
2. Regler, riktlinjer och strategier för naturvården i Borås är tydliga och enkla att hitta.
3. Naturvårdshänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i
kommunkoncernen.
Borås Stads hållning/förhållningssätt/syn/principer för naturen

Naturvärden
• Vi bibehåller kommunens karaktär av skogsbygd med rikligt inslag av små
odlingsmarker.
• Vi respekterar områden av riksintresse för naturvården och tillåter inget som motverkar
motiven för riksintresset.
• Vi värnar stora opåverkade områden och tysta områden gentemot åtgärder som negativt
påverkar områdets karaktär.
• Vi är restriktiva med dispenser från strandskydd.
• Vi undviker reglering av sjöar och vattendrag.
• Vi värnar områden med ”högsta naturvärde”, klass I, eller ”mycket högt naturvärde”,
klass II, gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
• Områden med ”höga naturvärden”, klass III, värnas så långt möjligt gentemot åtgärder
som påverkar området negativt.
Biologisk mångfald
• Vi värnar om viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och
uppväxtmiljöer för djur och växter gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
• Sällsynta och rödlistade arter får möjlighet att fortleva på den plats där de finns.
• Vi undviker inplantering av främmande arter och stammar av växter och djur.
Grönområden
• Vi värnar grönområden med höga naturvärden gentemot åtgärder som påverkar området
negativt.
• Inom tätortsnära naturområden förvärvar kommunen mark för att säkerställa området
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för rekreations- och friluftsändamål.
Naturresurser
• Vi värnar naturresurser, såsom jord och skog, grund- och ytvatten, vind- och vattenkraft
samt berg och naturgrus gentemot åtgärder som negativt påverkar framtida användning.
• Vi värnar grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker gentemot åtgärder som negativt
påverkar vattenkvalitén.
• Vi värnar alla vattenmagasin för att säkerställa vattenbalansen i naturen.
• Vi använder naturgrus endast i de fall bergkross inte kan ersätta gruset.
• Vi undviker torvtäkt i kommunens värdefulla våtmarker.
• Vi anlägger bergtäkter på strategiska platser som medför så lite transporter och
störningar som möjligt.
Ren natur
• Vi minskar tillförseln av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag.

5

Dnr: 2018-0010

Naturvårdsmål

De övergripande målen för naturvårdsarbetet finns dels i Borås 2025 Vision och strategi men
framförallt i Miljömål för Borås. Miljömålen följs upp varje år, och ses över och revideras varje
mandatperiod.
Det är svårt att ha en strikt definition vad som är mål och vad som är åtgärder. Underliggande
mål och delmål är ofta varandras åtgärder som krävs för att nå de övergripande målen.
Övergripande mål
↑
Underliggande mål = åtgärd för att nå målet
↑
Ytterligare underliggande mål = åtgärd för att nå det underliggande målet
De allra högsta övergripande målen är desamma som de nationella miljömålen: Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande skogar osv. Dessutom har Borås Stad lagt till två
egna övergripande mål som handlar om kunskap och skydd: Naturvärdena i Borås är väl kända
samt Naturvärdena i kommunen är säkerställda.
Utdrag ur Miljömål för Borås (2017-2020) LÄNK
Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner,
detaljplaner och vägplaner. När nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor inte per
automatik betraktas som ledig byggmark. När små detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till
den gröna strukturen även utanför planområdet. Etappmålet har särskilt fokus på områden som
inte behandlas i grönområdesplanen.
Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner.
Ansvar: Samhällbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden.
Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.
Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällbyggnadsnämnden.
Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna
viktiga korridorer.
Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden
Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den
gröna och blå strukturen.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.
Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.
Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.
Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.
Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering
Ansvar: Tekniska nämnden.
Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare
för att inspirera till ökade naturvårdsåtgärder.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden
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Naturvårdsstrategi

De strategier och spelregler som krävs för att nå naturvårdsmålen finns antagna i gällande
Översiktsplan. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för den fysiska planeringen i
kommunen, och har en hög status bland kommunens styrdokument. ÖP ses också över varje
mandatperiod och revideras vid behov.
Utdrag ur Översiktsplan för Borås (2018-2021) LÄNK
Riktlinjer för områden med höga naturvärden

Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked och bygglov i och i anslutning till värdefulla
naturområden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön bedömas.
Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I) eller ”mycket högt naturvärde” (klass II)
gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
Områden med ”höga naturvärden” (klass IIII) ska så långt möjligt värnas gentemot åtgärder som
påverkar området negativt.
Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden av klass I eller II inte kan förhindras ska
kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen.
Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för
djur och växter gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att fortleva på den plats de finns.
Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga naturvärden inom
kommunen.
Planeringsprinciper för gröna och blå strukturer

Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden ska värnas från negativ påverkan. Övriga
grönområden som påverkas av förtätning ska ersättas med kompensationsåtgärder.
Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet ska säkerställas.
Grönområdessnurran från Grönområdesplanen är vägledande i planeringen.
Planeringen ska säkerställa en sammanhängande grön infrastruktur av parker, natur- och
rekreationsområden för människors rekreation, djurs och växters livsförutsättningar samt
tillgång till ekosystemtjänster.
Outnyttjade ytor i tätbebyggda miljöer kan omvandlas till nya kvalitativa grönytor i samband
med att ny bebyggelse tillkommer.
Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska vara tillgängliga för allmänheten i möjligaste mån.
Strandskyddslagen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till sjöar och vattendrag.
I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed Viskan genom att platser och stråk säkerställs.
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Nämndplan

Många naturvårdsprojekt är långvariga och sträcker sig över flera år. För att få en stabilitet i
uppdragen krävs en mer långsiktig verksamhetsplanering, som inte ändras från år till år.
Nämndplanen fastställs och uppdateras varje mandatperiod.

Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsplan 2018

I Miljö- och konsumentnämnden årliga verksamhetsplan anges vilka arbetsuppgifter, projekt,
uppdrag och åtgärder som kommunbiologerna ska arbeta med under året.
Utdrag ur VP 2018 Miljöstrategiska avdelningen
• LONA-projekt
o Slutrapportering av Naturvårdsprogrammet
o Slutföra Plan för biologisk mångfald
o Påbörja Ekologisk analys av grönstråk
o Påbörja Åtgärder för större vattensalamander
o Påbörja Invasiva arter
o Söka nya LONA-projekt
• Naturvårdsfonden
o Summan av beviljade bidrag uppgår till 200 000 kronor eller mer
• Strandskyddsärenden (dispenser)
o 95 % av ärendena håller i Länsstyrelsens kontrollprövning
• Detaljplaner
o Skapa ett verktyg som möjliggör uppföljning av hur naturvårdsfrågor beaktas i
planarbetet och i vilken grad kompensationsåtgärder utförs
• Bygglov
o 90 % av remisserna besvaras inom 2 veckor
• Övriga remisser (vattentäkter, ledningsdragningar, )
• Stöd till Miljötillsyn
• Strategiska dokument
o Bidra med ”naturexpertis” i framtagandet av ny ÖP
o Bidra till att revidering av grönområdesplanens inventeringsbilaga påbörjas
• Biotopskydd Häljared
• Naturminnen
o Skyddsvärda träd
• Nätverkande
• Vattenprovtagning
• Utåtriktad information
• Omvärldsbevakning
• Medborgarservice

Naturdatabas och 25-årsplan för naturvård

Naturdatabasen uppdateras fortlöpande. Arbetet utförs av kommunbiologerna. De ytor som har
höga naturvärden finns i kommunens kartinstrument IntraMap, som alla handläggare som jobbar
med fysisk planering, markfrågor och markanvändning använder sig av LÄNK. I IntraMap finns
också förekomsterna av strikt skyddade arter och särskilt intressanta arter redovisade, liksom
viktiga stråk för den biologiska infrastrukturen.
8

Dnr: 2018-0010

Katalogen över de delmål och åtgärder som behöver vidtas för att nå naturvårdsmålen i Borås
uppdateras också löpande i enlighet med förändrade förutsättningar, nya kunskaper och vad som
sker i omvärlden. Katalogen spänner över en period på 25 år.
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Datum

Dnr

2018-02-19

2018-381

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

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande: Marie Claesson, Myrekulla Tallbacken 1, 504 96 BREDARED
Fastighet: Bredared 1:21
Sammanfattning
Marie Claesson har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
biodling på fastigheten Klinten 1:1. Marie Claesson ansöker om ett bidrag på 22 800
kronor.
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonen rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
av bevilja ansökan med ett reducerat belopp om 10 000 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Marie Claessons ansökan med 10 000 kronor
för anskaffande av två bikupor, bisamhällen och utrustning.
Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.
Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.
Bikuporna ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst fem år. Av bidraget
utbetalas 5 000 kronor ut vid anmälan om projektetstart och 5 000 kronor efter
slutredovisning av projektet. Anmäl projektstart och projektslut till
Miljöförvaltningen.
Ärendet
Marie Claesson har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Klinten 1:1. Marie Claesson söker bidrag på 22 800 kronor. Ansökan
omfattar inköp av två bikupor, två bisamhällen, arbetskläder, utrustning,
honungsslungare och ramar.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att
uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetsgruppen för

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Datum

Dnr

2018-02-19

2018-381

naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan
med 10 000 kronor för anskaffande och iordningställande av två bisamhällen.
Liknande ansökningar har fått bidrag i den storleksordningen. Bidrag för biodling är
att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. Därför kan det vara
rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag på 10 000 kronor.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Beslut skickas till
Marie Claesson, Myrekulla Tallbacken 1, 504 96 BREDARED
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Datum

Dnr

2018-03-08

2018-592

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

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Ingela Redin, Sjödalsvägen 32, 516 30 DALSJÖFORS
Skänstad 7:90, Toarp 2:1

Sammanfattning
Ingela Redin har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheterna Skänstad 7:90 och Toarp 2:1. Ingela Redin ansöker om ett bidrag på
15 769 kronor.
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonen rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
av bevilja ansökan med ett reducerat belopp om 10 000 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Ingela Redins ansökan med 10 000 kronor
för anskaffande av fyra bikupor, två bisamhällen och utrustning.
Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.
Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.
Bikuporna ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst fem år. Av bidraget
utbetalas 5 000 kronor ut vid anmälan om projektetstart och 5 000 kronor efter
slutredovisning av projektet. Anmäl projektstart och projektslut till
Miljöförvaltningen.
Ärendet
Ingela Redin har lämnat in en ansökan om bidrag på 15 769 kronor ur
naturvårdsfonden för biodling på fastigheterna Skänstad 7:90 och Toarp 2:1. Två
bikupor och bisamhällen kommer att införskaffas 2018 och placeras ut på fastigheten
Skänstad 7:90. 2019 planeras en utökning med avläggare och införskaffande av
ytterligare två bikupor som placeras ut på fastigheten Toarp 2:1. Ansökan omfattar
även inköp av skyddsutrustning och foderlådor.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Datum

Dnr

2018-03-08

2018-592

uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan
med 10 000 kronor. Liknande ansökningar har fått bidrag i den storleksordningen.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Därför kan det vara rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag på 10 000
kronor.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Beslut skickas till
Ingela Redin, Sjödalsvägen 32, 516 30 DALSJÖFORS

Delegationslista FEBRUARI
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-003243

20180202

Tillstånd för WC till modulinfiltration

2017-001591

20180202

2018-000197

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Avlopp, ansökan WC

Bäckabo 1:15

Sevil Selimov

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, schaktning inom VSO

Fristads Hed 1:69

Sofie Bengtsson

20180202

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Mjöshult 1:27

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000295

20180202

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Rya 1:35

Roger Johansson

2018-000149

20180202

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Byttorpsklint 8

Roger Johansson

2018-000215

20180205

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Sjösvedjan 1:1

Anna Karlsson

2017-003301

20180205

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Tämta 2:16

Peter Engström

2018-000255

20180206

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Stockhult 1:3

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000330

20180207

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Bosnäs 3:17

Roger Johansson

2017-002368

20180207

Avgift för timdebiterad tillsyn, avsluta ärende Miljötillsyn, anmälan om PCB sanering

Hässlehus 7

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000098

20180207

Fastställande av årsavgift

Miljötillsyn, beslut om årlig avgift

Fjästered 1:47

Mirelle Hedström

2016-000468

20180208

Vitesförläggande att vidta åtgärder

Hälsoskydd, inomhusmiljö

Skräddaren 6

Sevil Selimov

2016-000468

20180208

Vitesföreläggande om att vidta åtgärder

Hälsoskydd, inomhusmiljö

Skräddaren 6

Sevil Selimov

2016-003325

20180209

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Kråkered 2:2

Peter Engström

2018-000332

20180209

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Byttorpshage 4

Roger Johansson

2018-000375

20180212

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Äspered 2:38

Roger Johansson

2017-002086

20180212

Beslut om förbud mot uthyrning

Hälsoskydd, klagomål på inomhusmiljö
samt dåligt dricksvatten

Gingri-Nygården 2:5

Sevil Selimov

2018-000386

20180213

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Tranebo 1:19

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000342

20180213

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Tämta 6:36

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000299

20180213

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Bredareds-Hult 4:1

Sevil Selimov

2018-000256

20180213

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Säggryd 1:20

Peter Engström

2018-000414

20180215

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, föreläggande om
skyddsåtgärder biltvätt och bilverkstad

Strävsoppen 1

David von Sydow

2017-002525

20180216

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Gränd 2:27

Sevil Selimov

2018-000403

20180216

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Tostered 1:3

Roger Johansson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-002066

20180216

Föreläggande om skyddsåtgärder

2017-000743

20180216

2018-000405

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Miljötillsyn, information om
markundersökning

Sandhult 5:3

Sofie Bengtsson

Tillstånd för WC till markbädd

Avlopp, ansökan WC

Vatunga 2:13

Peter Engström

20180219

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Bredareds-Fagerhult
1:54

Sevil Selimov

2018-000435

20180220

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Bronssoppen 12

Roger Johansson

2018-000321

20180220

Strandskyddsdispens

Naturvård; ansökan om
strandskyddsdispens

Arås 1:3

Anna Karlsson

2018-000451

20180220

Beslut om att avsluta ärende

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Fristads Prästgård 1:73 Anna Karlsson

2017-002670

20180221

Fastställande av årsavgift

Avgift, årsdebitering

Trandared 4:1

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000356

20180221

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Mjöshult 1:14

Anna Karlsson

2018-000436

20180221

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Äspered 1:36

Roger Johansson

2016-000190

20180221

Förläggande att lämna uppgifter

Miljötillsyn, inspektion

Niten 6

Mirelle Hedström

2017-003317

20180221

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Hultahus 4

Annelie Gustafsson

2018-000158

20180221

Fastställande av årsavgift

Avgift, årsdebitering

Sölebo 2:22

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000169

20180221

Fastställande av årsavgift

Avgift, årsdebitering

Norrmalm 1:1

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000438

20180222

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Fristads Klockarbol 1:6 Roger Johansson

2018-000152

20180222

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Varvhult 1:21

Sevil Selimov

2018-000433

20180222

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Sölebo 1:66

Anna Karlsson

2018-000502

20180223

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Bojorten 11

Christina Källberg

2018-000038

20180226

Tillstånd för WC till markbädd

Avlopp, ansökan WC

Sundholmen 2:35

Sevil Selimov

2018-000274

20180226

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Ålgården 4

Annelie Gustafsson
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Delegeringslista – Tillståndsenheten februari 2018
Dnr
Datum
53-2018-00030
2018-02-01 15:00
53-2018-00030
2018-02-06 14:22
51-2017-00280
2018-02-15 10:25
15-2018-00043
2018-02-16 09:31
15-2018-00042
2018-02-16 10:42
15-2018-00044
2018-02-16 11:01
53-2018-00060
2018-02-16 15:29
53-2018-00056
2018-02-22 13:31

Beslutstyp
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Ändrat tillstånd, bifall
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Ärende
Objekt
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Ändrat tillstånd
Återkallelse av serveringstillstånd
Återkallelse av serveringstillstånd
Återkallelse av serveringstillstånd
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

Handläggare

