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Andreas Ekelund
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Agenda – Presidiemöte
1.

Revisionsberättelse 2016/ föregående års granskning

2.

Nämnden berättar om sin verksamhet och ekonomi

3.

Budget 2017

4.

Ny nämnd och förvaltningsorganisation

5.

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnden

6.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

7.

Intern kontroll

8.

Granskning 2017

9.

Övrigt

Revisionsberättelse 2016
Genomgång och dialog om Revisionsberättelse och Sammanfattande
revisionsredogörelse 2016
•

Resultat nämnden: - 1 044 tkr Resultat KS: + 315 tkr

•

Ej uppnått 3 av 4 indikatorer

•

Ej genomfört 2 av 2 uppdrag

•

Intern kontroll

•

Fördjupade granskningar och specifika bevakningsområden

•

Stadsrevisionens bedömning

Nämnden berättar om sin verksamhet och
ekonomi
Nämnden berättar med utgångspunkt i Budget 2017
-

Ekonomiska förutsättningar

-

Kompetensförsörjning

-

Orangeriet/rådrum

-

Tillståndsenheten

Ny nämnd- och förvaltningsorganisation
•
•
•
•

Ny organisation för Miljöförvaltningen
Lokaler
Tillståndsenheten
Risk för lägre NKI?

Kommunfullmäktiges indikatorer för
Miljö-och Konsumentnämnden 2017
Människor möts i Borås
• Antal genomförda medborgardialoger
Ekonomi och den egna organisationen

•
•
•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid %
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %

Kommunfullmäktiges uppdrag till
nämnden
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
•
•

•

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av
uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City, internt i Borås
Stad och externt mot medborgare och företag.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav och Fairtrademärkning liksom närproducerade
livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås
Energi och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för
återvinning.

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte
ingår i budget
Personalekonomisk redovisning för 2015
Arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt

Nämndens indikatorer
Budget 2017
•

Nämnden har inte tagit fram några egna
indikatorer

Intern kontroll
•

Regler och anvisningar för intern kontroll

•

Förvaltningen och nämndens riskanalys

•

Uppföljning under året av den interna kontrollen?

Granskning 2017
Grundläggande granskning och specifika bevakningsområden:
• Miljömål
• Orangeriet

Intern kontroll:
•

Riskanalys och regler och anvisningar

Fördjupade granskningar:
•
•
•

Budgetprocessen
Bostadsbyggande (ev)
Kompetensförsörjning (ev)
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Annelie Johansson, 033-35 75 76
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Miljö- och konsumentnämnden

Månadsuppföljning juli 2017
Miljöförvaltningen prognostiserar efter juli månad en negativ avvikelse mot årsbudget på
500 tkr vilket är samma avvikelse som rapporterades vid senaste uppföljningen i maj.
Nästa prognos lämnar förvaltningen i samband med delårsrapporten 2017 som avser
perioden januari till och med augusti.
Månadsuppföljningen är Miljö- och konsumentnämndens egen uppföljning medan 10dagarsrapporten går vidare till Kommunstyrelsen.

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

Agneta Sander
Miljöchef

Bilagor
Månadsuppföljning juli 2017
10-dagars juli 2017

Månadsuppföljning, juli 2017
Miljö- och konsumentnämnden

Innehållsförteckning
1 Miljö- och konsumentnämnden................................................................3
1.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ............................................................... 3
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1 Miljö- och konsumentnämnden
1.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Anvisning
Tabellens summarad ska visa nämndens utfall för stadsdelsverksamheten. Samma total som raden för
nettokostnader i tabell 2.1 ska redovisas. Med budget avses nämndbudget plus eventuella ökningar av
kommunbidraget.
Kostnader ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr.
Interna poster inom varje verksamhet ska elimineras.

Tkr

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

Politisk
verksamhet

1 018

594

560

34

Versamhetsstö
d

6 734

3 928

3 982

-54

Livsmedelskont
roll

1 285

750

514

236

-300

Miljötillsyn

3 559

2 076

1 053

1 023

-400

Miljöstrategiska

5 783

3 373

4 470

-1 097

200

Orangeriet

4 103

2 393

589

1 804

Buget- och
skuldrådgivning

3 218

1 877

1 921

-44

25 700

14 991

13 089

1 902

Totalt

-500

Anvisning
Texten delas in på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet för sej. Varje
verksamhet får max ta en halv sida i anspråk.
Tänk på följande delar när ni gör er analys.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen är
marginell.
Beskriv om bufferten använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för
att delfinansiera årets verksamhet.
Åtgärder
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser.
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Analys av verksamheten
Kommentera verksamhetens produktion innevarande år ur ett medborgar- respektive
kundperspektiv.
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, t.ex. personalomsättning och
rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. Åtgärder och förändringar
kommenteras. Här kan också ingå en analys av utveckling av lönekostnader eller andra
kostnadskomponenter.

Miljö- och konsumentnämnden redovisar en positiv avvikelse på cirka 1 900 tkr efter juli månad.
Nämnden prognostiserar idag en negativ avvikelse mot årsbudget på 500 tkr.
Flertalet vakanta tjänster och en del frånvaro gör att nämnden till och med juli redovisar en positiv
avvikelse inom personalbudgeten med drygt 3 300 tkr. Personalkostnaderna förväntas öka under hösten
då en del av personalbudgeten utgörs av medel för kompetensutveckling vilken kommer att
genomföras under hösten. Vidare har en del tjänster som varit vakanta under våren tillsatts eller
kommer att tillsättas under hösten.
Materialkostnaderna följer periodiserad budget. Tjänstekostnaderna redovisar en positiv avvikelse på
drygt 1 100 tkr mot periodiserad budget.

1.1.1 Politisk verksamhet
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

Nettoutfall

0

0

0

0

Kostnader

-1 018

-594

-560

34

Resultat

-1 018

-594

-560

34

Anvisning
Texten delas in på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet för sej. Varje
verksamhet får max ta en halv sida i anspråk.
Tänk på följande delar när ni gör er analys.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen är
marginell.
Beskriv om bufferten använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för
att delfinansiera årets verksamhet.
Åtgärder
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser.
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Analys av verksamheten
Kommentera verksamhetens produktion innevarande år ur ett medborgar- respektive
kundperspektiv.
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, t.ex. personal-omsättning
och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas ut-fall och resultat. Åtgärder och
förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utveckling av lönekostnader eller andra
kostnadskomponenter.

Utfallet för nämnden följer budget med en marginell positiv avvikelse.
Nämnden prognostiseras hålla tilldelad budget.

1.1.2 Verksamhetsstöd
Verksamhetens nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

235

137

52

-85

Kostnader

-6 969

-4 065

-4 036

29

Resultat

-6 734

-3 928

-3 984

-56

Prognosavvikelse för
helåret

Förvaltningsledningen och Verksamhetsstöd följer budget med en marginell avvikelse mot periodiserad
budget efter juli månad.
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse på 400 tkr efter juli månad inom personalbudgeten som
beror på att tjänsten som IT och kvalitetssamordnare ännu inte är tillsatt, att kostnaderna för köp av
HR-stöd inte debiterats samt att nämndens buffert finns budgeterad här.
Tjänstekostnaderna redovisar en negativ avvikelse på 353 tkr mot budget på grund av att omfördelning
av gemensamma kostnader såsom telefoni och hyra inom förvaltningen inte skett fullt ut ännu.
Undersökning av varför hyreskostnaderna är lägre än budgeterat pågår.
Avdelningens materialkostnader följer i princip periodiserad budget medan intäkterna inte riktigt når
upp till budgeterade volymer ännu.
Prognosen för helåret är att verksamheten klarar att hålla sin budget.
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1.1.3 Livsmedelskontroll
Verksamheternas nettokostnader
Nämndbudg
et

Periodiserad
nettobudget

6 895

4 022

4 053

31

Kostnader

-8 180

-4 772

-4 567

205

Resultat

-1 285

-750

-514

236

Tkr
Intäkter

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret
-300

-300

Anvisning
Texten delas in på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet för sej. Varje
verksamhet får max ta en halv sida i anspråk.
Tänk på följande delar när ni gör er analys.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen är
marginell.
Beskriv om bufferten använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för
att delfinansiera årets verksamhet.
Åtgärder
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser.
Analys av verksamheten
Kommentera verksamhetens produktion innevarande år ur ett medborgar- respektive
kundperspektiv.
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, t.ex. personal-omsättning
och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas ut-fall och resultat. Åtgärder och
förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utveckling av lönekostnader eller andra
kostnadskomponenter.

Livsmedelskontroll uppvisar en positiv avvikelse på drygt 200 tkr mot periodiserad budget.
Livsmedels årsintäkter inkom till del under februari och har inte periodiserats fullt ut samtidigt vilket
gör att intäkterna är något för höga för perioden. Tillståndsenheten har ännu inte debiteras sina
årsavgifter vilket påverar periodens intäkter negativt. Detta kommer att justeras i samband med
delårsrapporten.
Samtliga kostnadsslag följer periodiserad budget med smärre positiva avvikelser.
Bedömningen är att avdelningen inte kommer att hålla sin budget då Tillståndsenheten inte bedöms nå
upp till budgeterad nivå avseende intäkter.
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1.1.4 Miljötillsyn
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

7 400

4 317

3 239

-1 078

-1 200

-10 959

-6 393

-4 292

2 101

800

-3 559

-2 076

-1 053

1 023

-400

Anvisning
Texten delas in på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet för sej. Varje
verksamhet får max ta en halv sida i anspråk.
Tänk på följande delar när ni gör er analys.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen är
marginell.
Beskriv om bufferten använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för
att delfinansiera årets verksamhet.
Åtgärder
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser.
Analys av verksamheten
Kommentera verksamhetens produktion innevarande år ur ett medborgar- respektive
kundperspektiv.
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, t.ex. personal-omsättning
och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas ut-fall och resultat. Åtgärder och
förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utveckling av lönekostnader eller andra
kostnadskomponenter.

Miljötillsyn uppvisar en positiv avvikelse mot periodiserad budget på drygt 1 000 tkr efter juli månad.
Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på drygt 1 000 tkr inom intäkter mot periodiserad budget.
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse mot periodiserad budget inom personal på drygt 1 700 tkr
samt tjänster på 300 tkr . Avvikelserna beror på vakanta tjänster samt att vissa
förvaltningsgemensamma kostnader ännu inte omfördelats fullt ut.
Avdelningen bedöms inte hålla tilldelad budget. Avvikelse prognostiseras för såväl intäkter som
personalkostnader.
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1.1.5 Miljöstrategiska
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

2 988

1 743

542

-1 201

-200

Kostnader

-8 771

-5 116

-5 012

104

400

Resultat

-5 783

-3 373

-4 470

-1 097

200

Anvisning
Texten delas in på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet för sej. Varje
verksamhet får max ta en halv sida i anspråk.
Tänk på följande delar när ni gör er analys.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen är
marginell.
Beskriv om bufferten använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för
att delfinansiera årets verksamhet.
Åtgärder
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser.
Analys av verksamheten
Kommentera verksamhetens produktion innevarande år ur ett medborgar- respektive
kundperspektiv.
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, t.ex. personal-omsättning
och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas ut-fall och resultat. Åtgärder och
förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utveckling av lönekostnader eller andra
kostnadskomponenter.

Miljöstrategiska avdelningen redovisar en negativ avvikelse på drygt 1 000 tkr mot periodiserad budget
efter juli månad.
Avdelningen har ännu inte erhållit budgeterade statsbidrag och övriga ersättningar för sin verksamhet.
Merparten, men inte alla, intäkter beräknas inkomma senare under året. Intäkterna för såld
konsumentvägledning kommer intå nå upp till budgeterad nivå.
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom personalbudgeten på 350 tkr vilket beror på
personalfrånvaro. Materialkostnader följer budget medan tjänstekostnaderna är något lägre än
budgeterat på grund av att gemensamma kostnader inte fullt ut har fördelats till avdelningen ännu.
Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget för personal på 400 tkr
och en negativ avvikelse för intäkter på 200 tkr .
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1.1.6 Orangeriet
Verksamhetens nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

Nettoutfall

0

0

0

0

Kostnader

-4 103

-2 393

-586

1 807

Resultat

-4 103

-2 393

-586

1 807

Anvisning
Texten delas in på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet för sej. Varje
verksamhet får max ta en halv sida i anspråk.
Tänk på följande delar när ni gör er analys.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen är
marginell.
Beskriv om bufferten använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för
att delfinansiera årets verksamhet.
Åtgärder
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser.
Analys av verksamheten
Kommentera verksamhetens produktion innevarande år ur ett medborgar- respektive
kundperspektiv.
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, t.ex. personal-omsättning
och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas ut-fall och resultat. Åtgärder och
förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utveckling av lönekostnader eller andra
kostnadskomponenter.

Verksamheten i Orangeriet redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 800 tkr efter juli månad. Det är
avsaknad av verksamhet i Orangeriet som skapat den positiva avvikelsen mot kostnadsbudgeten.
Nämnden har tidigare medelat Kommunstyrelsen att nämnden utgår från att budgetmedlen för de
första 5 månaderna tillfaller Miljö- och konsumentnämnden medan Kulturnämnden förfogar över
budgetmedlen för månaderna juni - dec då de har ansvaret för verksamheten.
Budgeten för de 5 första månaderna uppgår till 1 710 tkr vilket gör att Miljö- och konsumentnämnden
inte nyttjat cirka 1 100 tkr medel som var avsatta för verksamheten. Det är något oklart i dagsläget vilka
kostnader som kan komma att belasta Orangeriet framöver.
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1.1.7 Budget- och skuldrådgivning
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

1 336

779

536

-243

Kostnader

-4 554

-2 657

-2 457

200

Resultat

-3 218

-1 878

-1 921

-43

Prognosavvikelse för
helåret

Anvisning
Texten delas in på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet för sej. Varje
verksamhet får max ta en halv sida i anspråk.
Tänk på följande delar när ni gör er analys.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen är
marginell.
Beskriv om bufferten använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för
att delfinansiera årets verksamhet.
Åtgärder
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser.
Analys av verksamheten
Kommentera verksamhetens produktion innevarande år ur ett medborgar- respektive
kundperspektiv.
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, t.ex. personal-omsättning
och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas ut-fall och resultat. Åtgärder och
förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utveckling av lönekostnader eller andra
kostnadskomponenter.

Budget- och skuldrådgivningen redovisar en marginell avvikelse mot periodiserad budget efter juli
månad.
Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på drygt 200 tkr inom intäkter mot periodiserad budget
vilket beror på att avgifterna till kranskommuner debiteras kvartalsvis. Avdelningen har under året
förhandlat om avtalen med samtliga kommuner vilket genererat betydligt högre intäkter än föregående
år men i nivå med budget.
Avdelningen redovisar en mindre positiv avvikelse inom övriga kostnader.
Bedömningen är att avdelningen kommer att hålla sin budget .
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Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomisk redovisning
2016

2017

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Miljö- och konsumentnämnden

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

486

1 018

594

560

34

3 279

6 477

3 778

3 984

-206

244

1 285

750

513

237

-300

Miljötillsyn

1 021

3 559

2 514

1 054

1 460

-400

Miljökstrategiska inkl. energi- och
konsumentrådgivning

2 425

5 783

3 373

4 470

-1 097

200

4 103

2 393

588

1 805

3 218

1 878

1 922

-44

257

150

25 700

15 430

13 091

-15 430

-13 091

Verksamhetsstöd
Livsmedelskontroll

Orangeriet
Budget- och skuldrådgivning

1 487

Buffert
Verksamhetens nettokostnader

8 942

Kommunbidrag
Resultat jfr med kommunbidrag

150
2 339

-500

25 700
-8 942

0

-500

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

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

Utfall Jul 2016

Budget 2017

Utfall Jun 2017

Utfall Jul 2017

2 351

2 073

2 181

10 293

8 766

9 404

708

476

521

Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2016

Budget 2017

Utfall Jun 2017

Utfall Jul 2017

Antal livsmedelsverksamheter

738

770

790

790

Antal inspektioner

457

800

592

617

54

100

34

35

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut

213

200

179

197

Klagomål

28

50

24

28

Registrering

69

100

44

52

Utfall Jul 2016

Budget 2017

Utfall Jun 2017

Utfall Jul 2017

Antal delegationsbeslut

495

600

276

299

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn

139

300

80

83

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp

168

150

88

107

Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd

21

50

43

46

Antal kundkontakter miljötillsyn

2 942

5 000

2 672

2 875

Antal kundkontakter enskilda avlopp

2 021

2 000

1 092

1 242

Antal kundkontakter hälsoskydd

1 189

1 500

742

807

Utfall Jul 2016

Budget 2017

Utfall Jun 2017

Utfall Jul 2017

1 130

3 000

1 657

Informationsaktiviteter.

25

100

32

Rådgivningskontakter

162

300

Miljöstrategiska
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

10-dagars, juli 2017
Miljö- och konsumentnämnden
Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2016

Budget 2017

Utfall Jun 2017

Utfall Jul 2017

Klientkontakter

960

3 000

1 337

1 404

Förhandlingsärenden

288

490

248

273

Informationsaktiviteter

15

50

35

35

Kommentarer
Prognos för helåret
För 2018 prognostiseras en negativ avvikelse mot årsbudget på 500 tkr för nämnden totalt sett.
Livsmedelskontroll inklusive tillståndsenheten bedöms inte att nå upp till budgeterade intäkter inom Tillståndsenheten
(alkohol- och tobakstillsyn). När verksamheten togs över vid årsskiftet justerades nettobudgeten till angivet kommunbidrag
om 550 tkr. Tillståndsenheten prognostiseras dock inte nå upp till de reviderade intäkterna vilket troligtvis medför en
negativ avvikelse mot årsbudgeten med 300 tkr.
Miljötillsyn har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har svårt att rekrytera miljöinspektörer till vakanta
tjänster vilket gör att avdelningen prognosticerar ett överskott inom personalbudgeten. Bemanningsproblematiken medför
även svårigheter att utföra tillsyn och inspektioner i den omfattning som krävs för att klara budgeterade intäkter utöver
årsavgifter. Verksamheten fokuserar på den lagstadgade verksamheten med fokus på årsdebiteringar för att uppnå målen i
sin myndighetsutövning. Avdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 400 tkr.
Miljöstrategiska når inte upp till budgeterade intäkter avseende såld Konsumentvägledning till andra kommuner.
Prisjustering av avtalet är gjord och genomförs vid halvårsksiftet. Övriga intäkter avser bidrag från bl.a. Länsstyrelsen,
Boråsregionen och EU och bedöms idagsläget hålla budget. Dock kommer avdelningen ha två vakanta tjänster (chefstjänst
och biolog) under sommaren som genererar överkott inom personalbudgeten. Avdelningen prognostiserar en positiv
budgetavvikelse på 200 tkr.
Orangeriet har avvecklats och flyttas över till Kulturnämnden från och med 2017-06-01. Miljö- och konsumentnämnden
utgår från att budgeterade medel för januari till maj disponeras av nämnden medan budgetmedel för juni-december förfogas
av Kulturnämnden.
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Annelie Johansson, 033 – 35 75 76
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till budget 2018 - Miljö- och konsumentnämnden
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag 2018:1 utgår från 2017 års budget och
har justerats med kända förändringar. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,7 procent
och övriga kostnader med 1,9 procent enligt anvisningar. Förslag till ny taxa och avgifter
för Tillståndsenheten kommer att läggas fram till Kommunfullmäktige för beslut. Övriga
taxor läggs fram till Kommunfullmäktige för beslut om uppräkning på 3,1 procent enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Nämndens budgetförslag 2018:1 innehåller ett äskande på 4 325 tkr utöver tilldelad
budgetram. Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste
prioritera bort vissa myndighetsuppdrag inom framförallt områdena för miljötillsyn
(inklusive granskning av bygglov och planer), alkoholtillsyn och tobakstillsyn. Det
kommer få konsekvenser för alla boråsare och alla verksamheter som Miljö- och
konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och medföra negativa effekter för
måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget
2018 inklusive äskande om ytterligare kommunbidrag på 4 325 tkr och överlämnar detta
till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Nämndernas budgetförslag för 2018 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den
23 augusti. Budgetförslagen ska vara utformade enligt anvisningar och mallar i
rapporteringssystemet STRATSYS.
Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsens preliminärt tilldelats en
budgetram på 20 740 tkr för 2018. Ramen utgår från 2017 års tilldelade kommunbidrag
på 24 950 tkr (exklusive byggbonus 750 tkr) med avdrag för Orangeriet (4 710 tkr) som
inte längre tillhör nämndens ansvarsområde och med tillägg för en generell
prisuppräkning på 500 tkr (löner 2,7 % och övriga kostnader 1,9 %). Det är obligatoriskt
att avsätta 1 % till oförutsedda kostnader.
Nämndens budgetförslag innehåller äskande om 4 325 tkr i extra kommunbidrag utöver
tilldelad ram. Nämndens buffert uppgår till 210 tkr.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25

Sida

2(3)
Datum

Dnr

2017-08-15

2017-2229

Miljöförvaltningens synpunkter
Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt
med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens
överlevnad på lång sikt. Behovet av miljö- och hälsoskyddskompetens ökar också i takt
med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och
landsting. Erfarna inspektörer som arbetar med handläggning av näringslivets ärenden
rekryteras numera ofta över till näringslivet. En konsekvens av detta är att Miljö- och
konsumetnämndens verksamhet sedan några år påverkas av hög personalomsättning.
Vid årsskiftet 2017/2018 prognostiseras att ca 50 procent har arbetat mindre än tre år på
förvaltningen, varav ca 15 procent arbetat två till tre år, ca 15 procent arbetat ett till två
år och ca 20 procent mindre än ett år. Alla avdelningar berörs, avdelningen för
miljötillsyn berörs i mycket hög grad. En så stor personalomsättning påverkar
oundvikligen både verksamhet och intäkter negativt.
För att säkerställa verksamheten de närmaste åren är det helt nödvändigt att tillförsäkra
nämnden de resurser, såsom löner, kompetensutveckling och stödfunktioner inom
ekonomi, HR, kommunikation och administration, som krävs för att kunna behålla,
rekrytera och utveckla personalen. Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag 2018:1
utgår från 2017 års budget och har justerats med kända förändringar. Lönekostnaderna
är uppräknade med 2,7 procent och övriga kostnader med 1,9 procent enligt anvisningar.
Förslag till ny taxa och avgifter för Tillståndsenheten kommer att läggas fram till
Kommunfullmäktige för beslut. Övriga taxor läggs fram till Kommunfullmäktige för
beslut om uppräkning på 3,1 procent enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Inför 2017 fördelades flertalet gemensamma kostnader till avdelningarna inom
miljöförvaltningen. Utfallet 2017 håller på att ställas om till den nya principen och budet
2018 är framtagen enligt samma princip att avdelningarna skall bära sina egna kostnader.
Orangeriet finns från och med 2018 inte med i nämndens budget vilket påverkar
jämförelsen mellan åren.
Under åren 2012-2016 har nämnden haft en ansträngd ekonomi i kombination med en
ökad efterfrågan inom alla verksamhetsområden. Under förra årets budgetarbete gjordes
en omfattande analys av såväl verksamhet som ekonomi och nämnden kunde konstatera
att tilldelad budgetram inte räcker för att säkerställa nämndens alla uppdrag.
Mellan 2004 och utgången av 2016 har Borås ökat med ca 11 000 invånare, motsvarande
ett ökat behov av handläggare inom miljötillsyn och livsmedelskontroll på minst sex,
kanske uppemot elva handläggare. Att antalet verksamheter i Borås också ökat
exemplifieras nedan av att antalet livsmedelsverksamheter respektive tillståndspliktiga
verksamheter inom miljöbalkens område i Borås sedan 2005 har ökat med cikra 60
procent respektive 52 procent.
2005

2006

2011

2016

Antal livsmedelsverksamheter

475

500

738

764

Antal tillståndspliktiga verksamheter
miljöbalkens område

52

55

181

183
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Inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll finns siffror från olika kommuner
som visar på att behovet av handläggare ökar med minst en halv, kanske upp emot en
hel tjänst när kommunen ökar med tusen invånare.
Efter beredning i kommunfullmäktige 2017 fick nämnden något ökad budgetram men
inte i sådan utsträckning att det tillfullo täcker behovet. I årets budgetarbete kan vi åter
konstatera att den föreslagna budgetramen inte räcker för att inrymma alla de uppdrag
och den verksamhet som nämnden förväntas bedriva. Nämnden äskar därför 4 325 tkr i
extra kommunbidrag för budgetåret 2018:








Förstärkt verksamhetsstöd 850 tkr
Tillstånds och livsmedelshandläggare 450 tkr
Miljöhandläggare 750 tkr
Korrigering av tidigare budgeterad intäktsnivå miljötillsyn 1 300 tkr
Ökade hyreskostnader 225 tkr
Marknadsanpassning av löner 500 tkr
Kompensation för ökat lönekostnadspålägg 250 tkr

Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste
prioritera bort vissa myndighetsuppdrag inom framförallt områdena för miljötillsyn,
alkoholtillsyn och tobakstillsyn. Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och
alla verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till
och medföra negativa effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens
verksamhetsområde. Kan inte förvaltningen utöka sina stödresurser betyder det att
handläggare och chefer inte får det stöd som behövs, vilket påverkar såväl kvalitet
som kvantitet på utfört arbete inom de olika avdelningarna. Att fortsätta satsa på att
marknadsanpassa lönerna är helt nödvändigt för att kunna bibehålla och rekrytera
medarbetare.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Förvaltningsekonom

Bilaga
Budget facknämnder 2018 – Miljö- och konsumentnämnden
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen (15 exemplar (hålade) samt ett elektroniskt)
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1 Inledning
Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt med insikten att
arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet av
miljö- och hälsoskyddskompetens ökar också i takt med att byggandet ökar, både hos det privata
näringslivet och hos stat, kommun och landsting. Erfarna inspektörer som arbetar med handläggning
av näringslivets ärenden rekryteras numera ofta över till näringslivet. En konsekvens av detta är att
Miljö- och konsumetnämndens verksamhet sedan några år påverkas av hög personalomsättning. De
som slutat uppger lågt löneläge som huvudskäl. Vid årsskiftet 2017/2018 kommer ca 50 procent av
Miljöförvaltningens personal ha arbetat mindre än tre år på förvaltningen, varav ca 15 procent arbetat
mindre än två år och ca 20 procent mindre än ett år. Alla avdelningar berörs, avdelningen för
miljötillsyn berörs i mycket hög grad. En så stor personalomsättning påverkar oundvikligen både
verksamhet och intäkter negativt.
För att säkerställa verksamheten de närmaste åren är det helt nödvändigt att tillförsäkra nämnden de
resurser, såsom löner, kompetensutveckling och stödfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation
och administration, som krävs för att kunna behålla, rekrytera och utveckla personalen. Miljö- och
konsumentnämndens budgetförslag 2018:1 utgår från 2017 års budget och har justerats med kända
förändringar. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,7 procent och övriga kostnader med 1,9 procent
enligt anvisningar. Förslag till ny taxa och avgifter för Tillståndsenheten kommer att läggas fram till
Kommunfullmäktige för beslut. Övriga taxor läggs fram till Kommunfullmäktige för beslut om
uppräkning på 3,1 procent enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Inför 2017 fördelades flertalet gemensamma kostnader till avdelningarna inom miljöförvaltningen.
Utfallet 2017 håller på att ställas om till den nya principen och budet 2018 är framtagen enligt samma
princip att avdelningarna skall bära sina egna kostnader. Orangeriet finns från och med 2018 inte med i
nämndens budget vilket påverkar jämförelsen mellan åren.
Under åren 2012-2016 har nämnden haft en ansträngd ekonomi i kombination med en ökad efterfrågan
inom alla verksamhetsområden. Under förra årets budgetarbete gjordes en omfattande analys av såväl
verksamhet som ekonomi och nämnden kunde konstatera att tilldelad budgetram inte räcker för att
säkerställa nämndens alla uppdrag. Efter beredning fick nämnden något ökad budgetram men inte i
sådan utsträckning att det till fullo täcker behovet. I årets budgetarbete kan vi åter konstatera att den
föreslagna budgetramen inte räcker för att inrymma alla de uppdrag och den verksamhet som nämnden
förväntas bedriva. Nämnden äskar därför 4 325 tkr i extra kommunbidrag för budgetåret 2018:








Förstärkt verksamhetsstöd 850 tkr
Tillstånds och livsmedelshandläggare 450 tkr
Miljöhandläggare 750 tkr
Korrigering av tidigare budgeterad intäktsnivå miljötillsyn 1 300 tkr
Ökade hyreskostnader 225 tkr
Marknadsanpassning av löner 500 tkr
Kompensation för ökat löneskostnadspålägg, 250 tkr

Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste prioritera bort vissa
myndighetsuppdrag inom framförallt områdena för miljötillsyn (inklusive granskning av bygglov och
planer), alkoholtillsyn och tobakstillsyn. Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och alla
verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och medföra negativa
effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde. Kan inte förvaltningen utöka
sina stödresurser innebär det att handläggare och chefer inte får det stöd som behövs, vilket påverkar
såväl kvalitet som kvantitet på utfört arbete inom de olika avdelningarna. Att fortsätta satsa på att
marknadsanpassa lönerna är helt nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.
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2 Omvärldsanalys
Kunskap och insikt om vad som händer i omvärlden gör oss bättre rustade att fatta beslut, planera och
agera för en hållbar utveckling, i riktning mot visionen Borås 2025. Genom att tidigt identifiera lokala,
regionala och nationella trender samt globala megatrender får staden bättre möjlighet att ligga steget
före och välja med vilken strategi de ska bemötas. På så sätt ökar förmågan att förebygga eller minimera
effekten av trender som försvårar hållbar utveckling, medan positiva trender kan underlättas och
förstärkas.
Megatrender är stora globala förändringar på ett övergripande samhällsplan. De utvecklas ofta långsamt
och smygande men kan plötsligt växa till och påverka hela samhället - från politiken på alla nivåer,
nationer, branscher, företag, affärsmodeller till enskilda individer. Ett exempel på uppdelning i
megatrender är globalisering, förändrad demografi (befolkningens fördelning, storlek och
sammansättning), teknikutveckling, klimat- och miljöförändringar samt värderingsförändringar.
Under de senaste årtiondena riktas allt mer uppmärksamhet mot frågor om klimatförändring och
miljöförstörning och överutnyttjande av naturresurser. Borås har sedan länge varit i framkant t.ex. när
det gäller kretsloppstänkande, avveckling av fossila bränslen och naturvård och arbetar aktivt för ett
ännu bredare miljöperspektiv i alla stadens verksamheter. Ett kvitto på att arbetet är framgångrikt har
Borås Stad fått genom bra placeringar i några av "rankinglistorna" över kommunernas miljöarbete.
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet, liksom stadens övriga verksamheter, påverkas av
megatrender i omfattning, sakinnehåll, komplexitet, arbetsmetoder, arbetsverktyg samt i
kommunikationen med verksamhetsutövare, privatpersoner, myndigheter med flera.
Språk och innehåll i all kommunikation anpassas succesivt efter nya lagar, nya värderingar och nya
målgrupper. Kommunikationsvägarna digitaliseras – utbudet av och efterfrågan på tillgänglighet,
bemötande, e-tjänster, digitala verktyg och digitala handlingar m.m. ökar. I mötet med
verksamhetutövare möter handläggarna allt från ny teknik och robotar till nya grupper
verksamhetsutövare eller medborgare som kanske inte behärskar svenska eller de svenska lagar och
regler som gäller för deras verksamheter. Beslutsunderlag utvecklas och fler dimensioner ska
konsekvensbedömas. Ett exempel är behovet av att kunna bedöma infrastruktursatsningars
konsekvenser för miljö, klimat och hälsa. Samhällsekonomiska analyser och användningen av begrepp
som ekosystemtjänster, ekologisk kompensation, cirkulär ekonomi, gröna investeringar, gröna
obligationer och CSR (Corporate Social Responsibility, på svenska ansvarsfullt företagande) närmar sig
ett obligatorium i beslutsunderlag för stora investeringar. Möjligheterna att ta hänsyn till miljö och
sociala hänsyn utökas succesivt i lagarna om offentlig upphandling. Detta kan ses som exempel på en
värderingsförändring, från kortsiktig lönsamhet och finansieringsmöjligheter mot mer långsiktighet
och mer socialt ansvarstagande.
De globala målen och Agenda 2030 som beslutades av FN hösten 2015 syftar till att utrota fattigdom
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska,
den sociala och den miljömässiga. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i
genomförandet av Agenda 2030. I det nationella genomförandet inkluderas kommuner, landsting och
statliga myndigheter och regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att ta fram en övergripande
handlingsplan. Miljö- och konsumentnämnden kommer att fortsätta följa arbetet.
Agenda 2030 och SIDA:s utnämning av Borås till Global kommun ger möjligheter att ytterligare
bredda hållbarhetsarbetet i staden. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet hänger intimt ihop och kopplingen
till den sociala dimensionen blir tydligare genom de globala hållbarhetsmålen. Genom att arbeta med
hela hållbarhetsaspekten samtidigt kan Borås Stad och Miljö- och konsumentnämndens verksamheter
bidra både på det lokala och det globala planet. Lokalt genom att erbjuda Boråsarna frisk luft, gröna
stråk, tysta miljöer och livsmedel av god kvalitet. Globalt genom att investera i gröna lösningar, handla
klimatsmart och verka för smarta och ansvarstagande konsumenter.
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Globaliseringstrenden är många gånger positiv men det finns baksidor som påverkar inom nämndens
ansvarsområden. Kriminella grupperingar tjänar idag stora pengar på förfalskad mat, illegal handel med
tobak samt illegal hantering av miljöfarliga ämnen och miljöfarligt avfall. Kriminaliteten försiggår även
över nationsgränser. Inom nämnda områden pågår både internationellt och nationellt översyn av lagar,
regler, tillsynsbehov och sanktionsmöjligheter liksom utveckling av arbetssätt, samarbete och
samverkan mellan olika aktörer. Allt med syfte att förstärka skyddet för människors hälsa och
arbetsmiljön för berörd personal och samtidigt förhindra ekonomisk brottslighet och miljöbrott.
Nämndens tillsynshandläggare är ofta den som upptäcker eller tipsas om lagstridig verksamhet.
Handläggarna är sedan delaktiga i eller ansvariga för utredningar, krav på rättelse eller utdömande av
vite. Komplexiteten ökar och handläggarna behöver ständigt utveckla sin kompetens.
Lokalt medför globalisering tillsammans med teknikutveckling och värderingsförändringar också
att konsumtionsmönstren ändras vilket gör att behovet av konsumentrådgivning och budget- och
skuldrådgivning ökar. Människor kan och vill beställa varor eller ta lån på distans via nätet.
Förutsättningar, lagar och regler vid köp och lån via nätet är många och varierande, lagstiftningen är
inte alltid uppdaterad eller heltäckande och kunskapen om vad som gäller i ett specifikt fall är inte alltid
tillräcklig hos oss som konsumenter. Verksamheter som vill tjäna pengar på luckor i lagar och regler
eller människors bristande kunskap och/eller försiktighet ökar i antal. Antalet individer som har
omfattande ekonomiska problem ökar och överskuldsättningen är inte bara ett problem för den
enskilde utan även för samhället då kostnaderna för ohälsa och frånvaro från arbetsmarknaden är
omfattande. Regeringen har presenterat en strategi för att motverka överskuldsättning och delar av den
har mynnat ut i nya skuldsaneringslagar och rekommendationer för kommunernas budget- och
skuldrådgivning. Kontroll och tillsyn av livsmedel, tobak, alkohol och andra varor och vissa tjänster och
miljöer (tatuering, allmänna bad, restauranger m fl) bidrar till hållbar konsumtion genom att säkerställa
att varor och tjänster inte utgör hot mot människors hälsa eller miljön, att kraven på innehåll, tillsatser,
renlighet, märkning, ljudnivå mm samt att kraven på kompetens hos verksamhetutövarna uppfylls.
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden styrs av lagar där EU-rätten gäller före nationell rätt
och cirka 80 procent av svensk lagstiftning inom områdena har sitt ursprung i EU-lagar. Den påtagliga
globala dimensionen i miljöarbetet, hälsoarbetet, klimatfrågan, de allt mer utsatta ekosystemen,
befolkningsfrågan och de utmaningar som energibehov och energiförsörjning ställer, gör att det behövs
nya arbetssätt och organisation. Några exempel är att regeringen utreder den statliga
miljömyndighetsorganisationen, det pågår lagöversyn och utredningar inom alla nämndens områden
och arbete för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Den sistnämnda ska omfatta hela
livsmedelskedjan med målet att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och
lönsamheten i livsmedelskedjan. Folkhälsomyndigheten uppdaterar tillsynsvägledningen för
inomhusmiljö, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket arbetar med uppdatering av tillsyn för
miljöfarlig verksamhet respektive livsmedelskontroll, alla med skyddet av människors hälsa som
utgångspunkt.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
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Antal genomförda
medborgardialoger.

Antal genomförda medborgardialoger.

Så nås målet för indikatorn
Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är
en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Med medborgardialog avses här när förtroendevalda tar
initiativ till och medverkar i en dialog. Miljöförvaltningen arbetar med att utveckla sitt stöd till nämnden
kring vilka former och frågor som är mest lämpade för dialog, och ambitionen att genomföra en dialog
kvarstår även för 2018.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

3.2.1 Nämnd
Nämndens prioriteringar inom målområdet
Nämndens ambition är att beakta barn- och ungdomsfrågor inom alla arbetsområden och på alla
avdelningar på Miljöförvaltningen under 2018.
Barn- och ungdomsperspektiv i förebyggande arbete och kommunikation
Barn- och ungdomsperspektivet kommer att lyftas fram ytterligare i det förebyggande arbetet och i
kommunikation av hållbarhetsfrågor. Att skydda barns och ungas hälsa kommer att vara i fokus i
arbetet med såväl konsumenträtt och budget- och skuldrådgivning som miljö-, tillsyns- och
tillståndsarbete. Inom Fairtrade City-arbetet är barns och ungas levnadsvillkor i ett globalt perspektiv en
viktig ledstjärna.
Stöd till skolornas hållbarhetsarbete
Miljöförvaltningen kommer att samverka med andra aktörer i kommunen när det gäller åtgärder utifrån
Borås Stads miljömål. Ett av målen handlar om att barn och ungdomar ska få en grund för
miljöengagemang genom att hållbar utveckling integreras i undervisningen så att elevernas förståelse för
sin egen påverkan på miljön ökar. Förvaltningen kommer även att delta i arbetet med att öka andelen
skolor med Grön Flagg. Ett annat mål, att Borås är en matsmart kommun, har en tydlig inriktning mot
barn och unga med etappmål om ekologiska livsmedel, klimatanpassade menyer och minskat matsvinn i
de offentliga köken. Miljöförvaltningen deltar i arbetet tillsammans med Tekniska förvaltningen,
stadsdelsförvaltningarna och Utbildningsförvaltningen.
Tillsyn på förskolor och skolor
Tillsynen enligt miljöbalken på förskolor och skolor kommer att fortsätta med sedan tidigare fastställda
intervall som innebär besök vart tredje år. Fokus ligger på inomhusmiljön, t.ex. buller, men
kemikaliefrågorna kommer att lyftas fram i kommande tillsyn. I Borås Stads miljömål finns ett etappmål
om att en handlingsplan för begränsning av buller i förskolor ska tas fram. Miljöförvaltningen kommer
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att delta i arbetet med att ta fram denna plan. Vid tillsynen av skolorna kommer även tillsyn enligt
tobakslagen att bedrivas.
Livsmedelskontroll beaktar barn- och ungdomsperspektiv i sina projekt
Under 2017 och 2018 kommer barn- och ungdomsperspektivet beaktas särskilt i olika
livsmedelsprojekt. Projekten kommer handla om bl.a. märkning och redlighet på produkter som riktas
till barn och ungdomar. Utöver det kommer förvaltningen följa upp tidigare projekt från 2014-2015
som handlade om azofärgämnen i olika livsmedel. Kontrollen innebär att produkter som kan påverka
barn och ungdomar negativt ska vara märkta på rätt sätt med en varningstext.
Tobakstillsyn
Tobakstillsynen 2018 inriktas särskilt på strategin i Borås drogpolitiska program att minska tillgången
till både legal och illegal tobak för ungdomar under 18 år. Nämndens målsättning 2018 är att alla
försäljningsställen ska besökas minst en gång. En annan mycket viktig åtgärd är att fortsätta utveckla
det förebyggande arbetet med ungdomar som målgrupp, som bedrivs tillsammans med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.

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

3.3.1 Nämnd
Samtliga avdelningar på Miljöförvaltningen deltar aktiv i olika former av samverkan på lokal, kommunal
samt statlig nivå. Samverkan leder bland annat till utvecklingen av nya arbetssätt samt information- och
kommunikationsformer med syfte att göra det enklare för företagen i kontakt med Miljöförvaltningen.
Nämndens prioriteringar inom målområdet
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads myndighetsutövning inom miljö, hälsoskydd,
livsmedel, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl samt serveringstillstånd.
Myndighetsutövning är en stödjande, rådgivande och kontrollerande funktion vars syfte är att uppfylla
gällande lagar. Och nämndens utgångspunkt ska vara att förenkla för verksamhetsutövare och
medborgare att göra rätt. Vi tror att det effektivaste sättet att vara stödjande, rådgivande och
kontrollerande är att personligen möta medborgare och representanter för verksamheter utifrån deras
egna förutsättningar och behov.
Nämndens ansvarsområden utgör till mer än hälften av stadens ärenden i SKL:s servicemätning Insikt.
Nämnden prioriterar att utveckla servicen vid myndighetsutövning och arbetet med att hjälpa företagen
att vilja och kunna göra rätt. Förvaltningen kommer att fortsätta följa Insiktsarbetet i staden och utveckla
sitt eget arbete, både inom de myndighetsområden som ingår i Insikt och i förvaltningens övriga
verksamheter, inom alla sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens,
rättsäkerhet och effektivitet. Genom dialog och motiverande samtal ska nämnden verka för ett
beteende hos dem vi möter som bidrar till en hållbar utveckling. Miljö- och konsumentnämnden tror
att vi på sättet att inte behöva tillgripa tvingande åtgärder och sanktioner i samma utsträckning som
idag. Nämnden ska inte överge den kontrollerande rollen, utan komplettera med fler tillvägagångssätt,
som bör uppfattas positivt av omvärlden och som samtidigt innebär ett effektivare sätt att arbeta.
Förvaltningen deltar aktivt i Miljösamverkan Västra Götaland för att jämföra, lära och utveckla personal
och verksamhet. Ett av syftena med samverkan är att företagare ska uppleva att olika kommuner i
regionen har samma, eller likvärdig, service och rådgivning.
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3.4 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.

3.4.1 Nämnd
Nämndens prioriteringar inom målområdet
Hållbar förtätning - kunskap
Borås växer och det finns en ambition att utveckla stadskärnan med både verksamheter och fler
bostäder. Ur miljösynpunkt är det på många sätt positivt - befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre,
underlaget för en effektiv kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska. Men det finns också
problemområden som måste hanteras. Buller är ett sådant när det gäller förtätning med nya bostäder i
befintlig stadsmiljö. Ett annat är förorenad mark. Exploatering sker idag oftast på mark som tidigare
använts för andra ändamål, i centrala Borås gäller det ofta industri eller annan miljöpåverkande
verksamhet. Vidare kan en förtätning av staden innebära ökat resande och fler transporter, vilket kan
påverka vår luftkvalitet negativt.
Tillväxt förutsätter en fortsatt hög takt i planarbetet och därmed ökar behovet av strategisk
miljökompetens i tidiga skeden. Framför allt kommer mer kompetens inom buller, luft, vatten och
förorenad mark att krävas för att planarbetet effektivt ska leda till ett mer hållbart Borås. Genom att
planera staden tillsammans över förvaltningsgränserna idag får Boråsaren bättre hälsa i morgon.
Borås Stad behöver underlätta planarbetet genom att från centralt håll ta fram planunderlag i form av
övergripande utredningar men också åtgärder inom områdena luft, buller, trafik, mobility management
(mjuka åtgärder för att öka andelen som reser kollektivt, cyklar och går), mark och vatten, naturvård
och grönstruktur.
Miljöförvaltningen deltar i plan- och byggprocesserna i kommunen och bidrar med kunskap om dessa
frågor. Förvaltningen har även ett uppdrag från nämnden att initiera ett seminarium om hållbar
förtätning för att öka den gemensamma kunskapen om dessa frågor i kommunen.
Hållbar stadsutveckling
Borås Stad ska delta i Citylabs forum för stadsutveckling där det finns metoder och verktyg som hjälper
till att genomföra stadens utvecklingsprojekt på ett hållbart sätt. Där finns det också möjlighet att
certifiera stadens hållbarhetsarbete.
Staden kommer att få en kostnad i form av deltagaravgift och för certifieringen. Idag finns det ingen
budget för detta.
Bullerkartläggning och Åtgärdsprogram för omgivningsbuller
Borås Stad ska enligt Förordningen om omgivningsbuller göra en bullerkartläggning och ett tillhörande
åtgärdsprogram för åren 2017-2021.
Varje land inom EU ska göra en bullerkartläggning och ett tillhörande åtgärdsprogram för åren 20172021 i kommuner med fler än 100 000 invånare och vid större vägar, järnvägar och flygplatser enligt
EU:s bullerdirektiv. I Borås Stad är bullerkartläggningen försenad på grund av att ansvaret för
kartläggningen är otydligt. Miljöförvaltningens förslag är att den i fortsättningen samordnas av
Stadsledningskansliet.
Buller i stadsmiljön orsakas främst av biltrafik på vägarna. Miljöbalken hänvisar alltid till
verksamhetsutövarens undersökningsplikt oavsett vilken typ av olägenhet som skapas och
trafikhuvudmannen är därmed ansvarig för att ha kunskap om hur bullersituationen ser ut. Tidigare har
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Miljöförvaltningen tillsett att bullerkartläggningen har genomförts men Stadsledningskansliet samordnar
arbetet fortsättningsvis.

3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

3.5.1 Nämnd
Nämndens prioriteringar inom målområdet
Naturvårdsfonden
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads naturvårdsfond där företag, föreningar och
enskilda kan söka bidrag för naturvårdande åtgärder, utifrån vissa fastställda kriterier. Fonden kan även
användas för projekt som initieras av kommunen. Under 2017 kommer riktade informationsinsatser att
göras i samband med att Naturdatabasen uppdateras. Avsikten med insatsen är att öka kännedomen om
att det går att söka medel ur fonden.
Hållbar landsbygdsutveckling
I miljönätverket i Sjuhärad har det väckts frågor kring Hållbar Landsbygd och en önskan att utveckla ett
samarbetsprojekt för detta i Sjuhärad/Boråsregionen. Syftet med projektet är att hitta arenor för
erfarenhetsutbyte samt verktyg och metoder för att utveckla en mer hållbar landsbygd. Genom
projektet vill kommunerna skapa en bild av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar
hållbart på landsbygden i Sjuhärad. SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut har bedrivit ett projekt
kallat "Hållbara livsstilar" där man arbetat fram ett livsstilshjul med verktyg och metoder för ett
hållbarare liv anpassat för stadsmiljöer. I detta projekt ska man utveckla verktyg och metoder för en
hållbar livsstil anpassad för landsbygden i Sjuhärad. En hållbar livsstil syftar till en förändring mot
hållbar samhällsutveckling, miljömässig, social och ekonomisk.
Projektperioden är på tre år och ska utmynna i ett antal verktyg, arenor, ambassadörer och
kommunikationskanaler samt nya och internationella projekt för en hållbar landsbygd där Sjuhärad är
föregångare.

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

3.6.1 Nämnd
Nämndens prioriteringar inom målområdet
Trafik och hållbar mobilitet
Trafiken har stora miljöeffekter, det handlar om såväl lokala effekter i form av buller och försämrad
luftkvalitet som utsläpp av klimatgaser som har en global påverkan. För att öka andelen hållbara resor
och transporter i Borås krävs att staden bedriver ett kontinuerligt, samlat och tydligt arbete med
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mobilitet och påverkansåtgärder. Det är därför positivt att Tekniska nämnden har i uppdrag att ansvara
för Mobility Management.
Miljöförvaltningen fungerar som "processdrivare" för att åtgärder enligt Borås Stads miljömål kommer
till stånd. Till viss del kommer arbetet att bedrivas inom ramen för energi- och klimatrådgivningen. Det
kan handla om aktiviteter eller utmaningar om att resa hållbart i samband med Europeiska
Trafikantveckan eller vid dialogtillfällen om hållbara vardagsvanor.

3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

3.7.1 Nämnd
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Miljö- och konsumentnämnden ger
miljöförvaltningen i uppdrag att under 2018 initiera
arbetet med mål för Borås Stad inom miljö- och
hälsoskyddsområdet efter 2020. Nationella miljöoch folkhälsomål samt Agenda 2030 ska vägas in.

Miljöförvaltningen avser att initialt omvärldsbevaka,
lära av och vidareförmedla kunskap från de
kommuner som kommit längst samt att använda
arbetsmetoder med stort deltaktighet från övriga
förvaltningar och bolag, näringsliv, enskilda och
civilsamhället.

Nämndens prioriteringar inom målområdet
Ekologisk hållbarhet är en av de tre dimensionerna i hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen
och Agenda 2030 som beslutades av FN hösten 2015 syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är integrerade och
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda
2030. I det nationella genomförandet inkluderas kommuner, landsting och statliga myndigheter och
regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan.
Agenda 2030 och SIDA:s utnämning av Borås till Global kommun ger möjligheter att ytterligare bredda
hållbarhetsarbetet i staden. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet hänger intimt ihop och kopplingen till den
sociala dimensionen blir tydligare genom de globala hållbarhetsmålen. Genom att arbeta med hela
hållbarhetsaspekten samtidigt kan Borås Stad och Miljö- och konsumentnämndens verksamheter bidra
både på det lokala och på det globala planet. Lokalt genom att erbjuda Boråsarna frisk luft, gröna stråk,
tysta miljöer och livsmedel av god kvalitet. Globalt genom att investera i gröna lösningar, handla
klimatsmart och verka för smarta och ansvarstagande konsumenter. Miljö- och konsumentnämnden ger
därför miljöförvaltningen i uppdrag att under 2018 initiera arbetet med mål för Borås Stad inom miljöoch hälsoskyddsområdet efter 2020, där nationella miljö- och folkhälsomål samt Agenda 2030 vägs in.
Arbetet kommer att anpassas till eventuell revidering eller uppdatering av Borås Stads Vision 2025.
Miljö- och konsumentnämnden kommer 2018 att arbeta med implementering av Borås Stads miljömål
som revideras under 2017 och avses gälla till 2020. Miljöförvaltningen fungerar som ett stöd i
förvaltningars och bolags arbete med olika åtgärder för att stadens miljömål ska nås och arbetar
kontinuerligt med miljömålsuppföljning.
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Dialog för en hållbar stad
Borås Stads miljömål revideras 2017. Inom ramen för miljömålsarbetet förs dialog kontinuerligt om det
interna miljöarbetet i staden. Dialogen om och implementeringen av det interna miljömålsarbetet
fortsätter under 2018. Borås Stad deltar i processen kring ökad samverkan om de regionala miljömålen.
I dialogen kommer de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 att ingå.
Energi
Under 2016 antogs en ny Energi- och klimatstrategi för Borås Stad som nu ska implementeras i staden.
I strategin finns utpekat ansvariga för respektive strategi. En dialog kring åtgärder förs delvis inom
ramen för revideringen av miljömålen. Under 2018 bör en uppföljning ske av hur arbetet fortlöper med
strategin. Bland de satsningar som nämnden planerar för att implementera strategin kan nämnas:



fortsatt deltagande i EU-projektet Sinfonia
fortsatt Energi – och klimatrådgivning

Kemikalier
Borås Stad behöver upphandla ett kemikaliehanteringssystem för att underlätta arbetet för en
omställning med att fasa ut skadliga kemikalier och produkter. Ansvar och resurser för
kemikaliehanteringssystemet bör ligga centralt. Förslaget ingår i utkastet till de reviderade miljömålen.

3.8 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

6,2

4,5

7

4,5

4

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

0,2

0

0,1

0

0

Hälsa – friska medarbetare
under ett år i % av andel
anställda.

34,6

40

0

42

50

Miljöförvaltningen hade under 2015 en personalomsättning på ca 20 procent. Under 2016 slutade en
chef och sex medarbetare, varav tre för pension, samt fem föräldraledigheter. Motsvarande för 2017 är
en chef, tre medarbetare och fem föräldraledigheter under hela eller delar av året. 2015 och 2016
tappade flera erfarna miljöinspektörer och 2017 bland annat en chef och två biologer när dessa har fått
bättre erbjudande från andra arbetsgivare, både kommunala bolag, andra kommuner och i något fall
privat bolag.
Vid årsskiftet 2016/2017 har ca 22 procent av personalen arbetat mindre än två år och ca 27 procent
mindre än sex månader på förvaltningen. Vid årsskiftet 2017/2018 prognostiseras att ca 50 procent har
arbetat mindre än tre år på förvaltningen, varav ca 15 procent arbetat mindre än två år och ca 20
procent mindre än ett år. Den stora personalomsättningen påverkar verksamheten och intäkterna
negativt. Personalkostnaderna har tillfälligt hållits nere under 2016 och större delen av 2017 eftersom
flera tjänster varit vakanta. Några av vakanserna hänger ihop med svårigheterna att rekrytera erfaren
personal inom miljötillsyn. Inga vikarier har använts ens vid längre sjukfrånvaro. Utan dessa vakanser
hade personalkostnaderna ökat. Rekrytering på de vakanta tjänsterna har påbörjats och alla tjänsterna
planeras bli tillsatta 2017.
Miljöförvaltningen har vuxit från 28 anställda med en förvaltningschef 2004, till 63 anställda med en
förvaltningschef och fem avdelningschefer vid utgången av 2017. En genomgång av nämndens
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budgethandlingar visar nedanstående förklaring till ökningen.
Nämndens uppdrag har enligt de årliga budgetbesluten under dessa år utökats med:









arbete med miljömål åt Borås Stad, en halv tjänst (2006)
utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads verksamheter i deras
miljöarbete, en tjänst (2010)
budget-, skuld- och konsumentrådgivning, 8,5 tjänster (2011)
arbete med hållbar utveckling, en tjänst (2011)
implementering av Borås Stads nya miljömål, en tjänst (2013)
(Orangeriet, en tjänst (2013))
(kommunikatör Orangeriet, en tjänst (2015))
alkohol- och tobakshandläggare, fyra tjänster (2017)

Utökningen av nämndens uppdrag är totalt 16 tjänster, exklusive de för Orangeriet.
Därutöver har förvaltningen delats upp i avdelningar och sex chefstjänster inrättats under 2011 och
2012. Sedan 2016 är antalet chefstjänster reducerat till fem.
Antalet handläggare har mellan 2004 till 2016 ökat med 12,5 tjänster, från 23 till 35,5.
(En och en halv tjänst inom administration och miljötillsyn finansieras via lönebidrag, cirka tre
handläggartjänster finansieras via Energimyndigheten och olika fondmedel från EU, regionen
respektive länsstyrelsen och motsvarande två och en halv tjänster inom budget-, skuld- och
konsumentrådgivning finansieras av andra kommuner.)
Mellan 2004 och utgången av 2016 har Borås ökat med ca 11 000 invånare, motsvarande ett ökat behov
av handläggare inom miljötillsyn och livsmedelskontroll på minst sex, kanske uppemot elva
handläggare. Att antalet verksamheter i Borås också ökat exemplifieras nedan av att antalet
livsmedelsverksamheter respektive tillståndspliktiga verksamheter inom miljöbalkens område i Borås
sedan 2005 har ökat med cirka 60 procent respektive 52 procent.
2005

2006

2011

2016

Antal livsmedelsverksamheter

475

500

738

764

Antal tillståndspliktiga verksamheter
miljöbalkens område

52

55

181

183

Inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll finns siffror från olika kommuner som visar på att
behovet av handläggare ökar med minst en halv upp emot en hel tjänst när kommunen ökar med tusen
invånare.
Antalet lagområden inom miljö- och hälsoskyddsområdet har ökat med fem (tillhandahålla förnybara
drivmedel (2005), skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2005), foder och animaliska
biprodukter (2006), sprängämnesprekursorer (2014) och e-cigaretter (1 juli 2017). Lagar och
förordningar inom nämndens ansvarsområden utvecklas och revideras frekvent vilket ställer ökande
krav på omvärldsbevakning för att kunna bedriva ett bra myndighetsarbete.
Borås stads efterfrågan och förväntningar på deltagande från Miljöförvaltningen i stadens arbete med
till exempel översiktsplan, detaljplaner, bygglov, grönområdesplan, förorenade områden, Fairtrade City
för hela Borås Stad har ökat.
Likaså har stadens arbete med stödfunktioner såsom kvalitet, IT, kommunikation, information,
näringslivssamverkan, kundundersökningar, ärendehantering och liknande succesivt ökat och
förväntningarna på deltagande är lika stort på alla förvaltningar oavsett storlek. Detta medför att
förvaltningen får ett förhållandevis stort behov av stödfunktioner jämfört med antalet medarbetare på
förvaltningen. Bredden på nämndens uppdrag har medfört sammanlagt sex olika
ärendehanteringssystem från 2017.
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När stödfunktioner saknas fördelas nödvändiga arbetsuppgifter inom stödfunktioner på övrig personal
som medför risk för lägre kvalitetet och kvantitet på både kärnverksamhet och stödfunktioner samt
ökad risk för stress hos medarbetarna. Stödfunktionerna låg 2005 på fyra administratörstjänster
inklusive nämndsekreterare och 2015 på fyra och en halv tjänster. Men, 2015 fanns t.ex. ingen ekonom
och ingen personalsekreterare eller HR-specialist trots 57 anställda. Sedan november 2015 har
stödfunktionerna utökats med inhyrning av en ekonomicontroller på 25 procent från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, sedan februari 2016 med en inhyrd HR-funktion på mellan 25-50
procent från Servicekontoret och sedan februari 2016 med en förvaltningsekonom (ca 25% och ca 75%
avdelningschef).
Verksamheten i Orangeriet påverkades i mycket hög grad av utmaningarna kopplade till ett helt nytt
koncept där kommunal verksamhet och en privat verksamhet skulle ske på samma ytor. Arbetsmässigt
har det medfört stora utmaningar för förvaltningens personal ända sedan uppstarten under 2013, inför
invigningen i juni 2015 och fram till våren 2017.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar från och med 2017 för tillsyn och tillståndsgivning i alkoholoch tobaksfrågor samt receptfria läkemedel. Verksamheten har fått kritik av länsstyrelsen och det är
inför 2018 helt nödvändigt att tillföra mer resurser för att fullfölja kommunens ansvar enligt alkohol-,
tobaks- och e-cigarettslagstiftningen.
Miljöförvaltningen har inför 2018 behov av stödfunktioner inom administration (framförallt alkohol,
tobak, e-cigaretter) och strategisk kommunikation, fortsatt anpassning av lönestrukturen,
vidareutveckling av arbetet med behovsutredningar, verksamhetplaner och kompetensutveckling och
fortsatt stort stöd för arbete med grupputveckling, medarbetarskap och ledarskap.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Målet 4,5% är satt utifrån de senaste årens utfall. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen
får enstaka långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt.
För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka attraktiviteten som arbetsgivare
arbetar förvaltningen aktivt med ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling, utveckling av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och med resultaten från medarbetarenkäten. Förvaltningen har nyligen
tagit fram en första kompetensförsörjningsplan.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av
olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så nås målet för indikatorn
Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste
tolvmånadersperioden. Utfallet den senaste tiden har på grund av omorganisationen enbart redovisats
på Borås Stad-nivå, vilket medför att aktuella siffror för förvaltningen saknas. Målvärdet för 2018
kvarstår dock. Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inkl. hälsofrämjande
insatser.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

12 916

18 854

17 054

19 081

-34 851

-44 304

-43 254

-39 611

0

-250

0

-210

Nettokostnader

-21 935

-25 700

-26 200

-20 740

Kommunbidrag

22 250

25 700

25 700

20 740

315

0

-500

0

-823

-823

-1 323

-1 323

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Miljö- och konsumentnämndes har av Kommunstyrelsens preliminärt tilldelats en budgetram på
20 740 tkr för 2018. Ramen utgår från 2017 års tilldelade kommunbidrag på 24 950 tkr (exklusive
byggbonus 750 tkr) med avdrag för Orangeriet (4 710 tkr) som inte längre tillhör nämndens
ansvarsområde och med tillägg för en generell prisuppräkning på 500 tkr (löner 2,7 % och övriga
kostnader 1,9 %). Det är obligatoriskt att avsätta 1 % till oförutsedda kostnader.
Nämndens budgetförslag innehåller äskande om 4 325 tkr i extra kommunbidrag utöver tilldelad ram.
Nämndens buffert uppgår till 210 tkr

4.2 Nämndens uppgift
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning samt
konsumentrådgivning.
Nämnden har också speciella arbetsuppgifter inom följande områden:






livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och lagen om
sprängämnesprekursorer
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
kommunala renhållningsordningen

Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdfrågorna i kommunen i den
mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen i miljö- och
hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller
ankommer på kommunen samt medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
Nämnden ska genom kontakter och samarbete med organisationer, andra nämnder, skolor och genom
allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och
konsumentfrågor inom kommunen.
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4.3 Ekonomiska förutsättningar
Budgetförslag
Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag utgår från 2017 års budget och har justerats med kända
förändringar. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,7 procent och övriga kostnader med 1,9 procent
enligt anvisningar. Förslag till ny taxa och avgifter för Tillståndsenheten kommer att läggas fram till
Kommunfullmäktige för beslut. Övriga taxor läggs fram till Kommunfullmäktige för beslut om
uppräkning på 3,1 procent enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Inför 2017 fördelades flertalet gemensamma kostnader till avdelningarna inom miljöförvaltningen.
Utfallet 2017 håller på att ställas om till den nya principen och budet 2018 är framtagen enligt samma
princip att avdelningarna skall bära sina egna kostnader. Orangeriet finns från och med 2018 inte med i
nämndens budget vilket påverkar jämförelsen mellan åren.
Begäran om extra budgettilldelning
Under åren 2012-2016 har nämnden redovisat ett negativt resultat mot budget, exklusive Orangeriet.
2016 beslutade Miljö- och konsumentnämnden om en budget som var lägre än tilldelat budgetram för
att på så vis försöka minska nämndens negativa ackumulerade resultat. Bokslutet 2016, exklusive
Orangeriet blev därför ett positivt resultat i jämförelse med tilldelat kommunbidrag men negativ i
jämförelse med nämndens egna budget. Under flera år har nämndens verksamheter haft en ansträngd
ekonomi i kombination med en ökad efterfrågan inom alla verksamhetsområden som ledde till att
budgeten pressades genom att lägga en personalbudget som bygger på hög frånvaro som inte ersätts
med vikarier alternativt överbudgetera intäkterna. Ambitionen har under några år varit att försöka hålla
intäktsbudgeten trots brist på handläggare och stödfunktioner. Konsekvensen har blivit att tillsynen
med rörliga intäkter har prioriterats och den med fasta inte har hunnits med. Under 2018 är det helt
nödvändigt att prioritera tillsynen med fasta intäkter och de rörliga kommer därför inte att kunna få
samma omfattning som tidigare utan personalförstärkning.
Under förra årets budgetarbete gjorde förvaltningen en omfattande analys av såväl verksamhet som
ekonomi och kunde konstatera att tilldelad budgetram inte räcker till för att säkerställa nämndens alla
uppdrag. Efter beredning under hösten fick nämnden något ökad budgetram men inte i sådan
utsträckning att det tillfullo täcker behovet. I årets budgetarbete kan Miljö- och konsumentnämnden
åter konstatera att den föreslagna budgetramen inte räcker för att inrymma alla de uppdrag och den
verksamhet som nämnden förväntas bedriva. Nämnden äskar därför 4 325 tkr i extra kommunbidrag
för budgetåret 2018 (se vidare under avsnitt 4.4 samt nedan)
Förvaltningen har utökat sin personalstyrka de senaste åren och får därmed inte plats i sina nuvarande
lokaler. Nämnden har gett i uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att ta fram lämpliga lokaler som
hela förvaltningen kan inrymmas i . I väntan på det så hyrs lokaler i Nornan till en merkostnad för
nämnden på 225 tkr. Nämnden begär kompensation för denna kostnad.
I budgeten för 2017 fick nämnden 250 tkr i extra medel för att marknadsanpassa miljöhandläggarnas
löner. Det räckte till en bit på vägen men arbetet behöver fortsätta varför ytterligare 500 tkr begärs för
kunna säkerställa konkurrenskraftiga löner och kompetenstutveckling.
Enligt anvisningar från ekonomistyrningsenheten ska nämnderna budgetera med ett högre
personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) jämfört med budget 2017 vilket motsvarar ca 250 tkr i ökade
personalkostnader för Miljö- och konsumentnämnden. I dagsläget har inte den ekonomiska ramen
justerats för dessa varför nämnden äskar om kompensation för denna höjning.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Miljö- och konsumentnämndens fördelar budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas
behov som styrs av lagar och förordningar.
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Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp och diskuteras på förvaltningsmöten och
avdelningarnas arbetsplatsträffar för att skapa en öppenhet och tolerans och bidra till kunskap. Detta
för att förhindra diskriminering och kränkande särbehandling i mötet med Boråsarna som
verksamhetsutövare men även i mötet mellan medarbetare och kollegor i Borås stad.
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4.4 Verksamhet 2018
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

0

0

0

0

Kostnad

-877

-1 018

-1 018

-1 043

Nettokostnad

-877

-1 018

-1 018

-1 043

167

235

235

242

Kostnad

-8 238

-6 712

-6 969

-6 614

Nettokostnad

-8 071

-6 477

-6 734

-6 372

4 225

6 895

6 595

7 087

-4 441

-8 180

-8 180

-8 456

-216

-1 285

-1 585

-1 369

5 656

7 400

6 200

7 629

-6 442

-10 959

-10 159

-10 172

-786

-3 559

-3 959

-2 543

2 237

2 988

2 788

2 748

Kostnad

-7 122

-8 771

-8 371

-8 787

Nettokostnad

-4 885

-5 783

-5 583

-6 039

0

0

0

0

Kostnad

-4 144

-4 103

-4 103

0

Nettokostnad

-4 144

-4 103

-4 103

0

631

1 336

1 236

1 375

Kostnad

-3 587

-4 554

-4 454

-4 539

Nettokostnad

-2 956

-3 218

-3 218

-3 164

Miljö- och konsumentnämnden
Intäkt

Verksamhetsstöd
Intäkt

Livsmedelskontroll
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljötillsyn
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Miljöstrategiska inkl. energi- och konsumentrådgivning
Intäkt

Miljöstrategiska, Orangeriet (exkl. KLIV)
Intäkt

Budget- och skuldrådgivning
Intäkt

Buffert
Intäkt
Kostnad

-257

-210

Nettokostnad

-257

-210

Totalt
Intäkt

12 916

18 854

17 054

19 081

Kostnad

-34 851

-44 554

-43 254

-39 821

Nettokostnad

-21 935

-25 700

-26 200

-20 740
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Verksamhetsanalys
Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de senaste decennierna, i takt med att insikten
att hållbar utveckling är nödvändig för att säkerställa mänsklighetens överlevnad. Behovet av miljö- och
hälsoskyddskompetens ökar i takt med att nybyggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos
stat, kommun och landsting. Erfarna inspektörer som arbetar med handläggning av näringslivets
ärenden rekryteras numera ofta över till näringslivet. En konsekvens av detta är att Miljö- och
konsumentnämndens verksamhet sedan några år tillbaka påverkas av hög personalomsättning. Vid
årsskiftet 2017/2018 prognostiseras att ca 50 procent har arbetat mindre än tre år på förvaltningen,
varav ca 15 procent arbetat mindre än två år och ca 20 procent mindre än ett år. Alla avdelningar är
berörda, och Miljötillsyn berörs i mycket hög grad. En så stor personalomsättning påverkar
oundvikligen både verksamhet och intäkter negativt.
När antalet invånare och verksamhetsutövare och byggandet i Borås ökar, ökar också förväntningarna
på och behovet av handläggning och service inom alla nämndens ansvarsområden. Miljöförvaltningen
har på tio år vuxit från 26 anställda med i huvudsak uppdrag inom myndighetsområdena miljö och
livsmedel, till 63 anställda 2017 med uppdrag även inom miljö-, energi-, och klimatstrategiskt arbete;
energi-, klimat-, konsumenträttslig- och budget- och skuldrådgivning; Fairtrade City diplomering samt
från 2017 serveringstillstånd för alkohol samt tillsyn över försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel.
För att kunna säkerställa Miljö- och konsumentnämndens verksamhet de närmaste åren är det helt
nödvändigt att tillförsäkra Miljöförvaltningen de resurser, såsom löner, kompetensutveckling och
stödfunktioner som krävs för att kunna behålla, rekrytera och utveckla personalen.
Nämndens budgetförslag
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare
begär Miljö- och konsumentnämnden kompensation med 4 325 tkr:








Förstärkt verksamhetsstöd 850 tkr (se avsnitt 4.4.2)
Tillstånds- och livsmedelshandläggare 450 tkr (se avsnitt 4.4.3)
Miljöhandläggare 750 tkr (se avsnitt 4.4.4)
Korrigering av tidigare budgeterad intäktsnivå 1 300 tkr (se avsnitt 4.4.4)
Ökade hyreskostnader 225 tkr (se avsnitt 4.3)
Marknadsanpassning av löner 500 tkr (se avsnitt 4.3)
Kompensation för höjt lönekostnadspålägg 250 tkr (se avsnitt 4.3)

Konsekvensanalys
Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste prioritera bort vissa
myndighetsuppdrag inom framförallt områdena för miljötillsyn (inklusive granskning av bygglov och
planer), alkoholtillsyn och tobakstillsyn. Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och alla
verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och medföra negativa
effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde.
Kan inte förvaltningen utöka sina stödresurser betyder det att handläggare och chefer inte får det stöd
som behövs, vilket påverkar såväl kvalitet som kvantitet på utfört arbete inom de olika avdelningarna.
Att fortsätta satsa på att marknadsanpassa lönerna är helt nödvändigt för att kunna behålla och
rekrytera medarbetare.
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4.4.1 Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhetsanalys
Nämndens mötesverksamhet kommer att bedrivas i samma omfattning som 2017. Ambitionen är att
genomföra en medborgardialog under 2018.
Ekonomi
I budgetförslag 2018 har arvodena räknats upp med 2,7 %

4.4.2 Verksamhetsstöd
Gemensamma funktioner
Verksamhetsstöds uppdrag är att stödja, underlätta, utveckla och kvalitetssäkra miljöförvaltningens och
miljö- och konsumentnämndens arbete med att skydda människors hälsa och miljön. Detta vill vi göra
genom att utföra våra arbetsuppgifter med kvalitet och effektivitet och genom att driva förvaltningens
administrativa arbete framåt på ett rättssäkert och serviceinriktat sätt.
Förvaltningens samlade personalstyrka är avdelningens huvudmålgrupp. Avdelningen underlättar,
stödjer och utvecklar flera processer som finns för att kvalitetssäkra personalens arbete. De övriga
avdelningarna på förvaltningen förväntar sig stöd och hjälp i sitt dagliga arbete och verksamhetsstöd
arbetar för att utveckla stödet i takt med förändringar i omvärlden. För att förvaltningens olika
verksamheter ska fungera tillfredsställande och för att chefer och medarbetare ska kunna arbeta
effektivt och långsiktigt krävs rätt förutsättningar, inklusive rätt stödfunktioner.
Från och med 2017 har verksamhetsstöd en förvaltnings- och miljöjurist anställd som fungerar som
juridisk expert för politiker, chefer och medarbetare. Juristen kommer att arbeta fram rutiner och
strategier som behövs för att lyfta den juridiska kompetensen på förvaltningen. Detta kommer att ske
genom att bland annat kvalitetssäkra skrivelser och projekt, hålla utbildningar i juridik samt ingå i
juridiska nätverk.
Förvaltningen har i dagsläget sex olika ärendehanteringssystem att hantera samt utveckling av
digitalisering och e-tjänster, vilket medför att förvaltningen måste förstärka IT-stödfunktionen.
Förvaltningen ser även ett behov av en heltids HR-specialist, och ambitionen är att under 2017 tillsätta
funktionerna IT- och kvalitetssamordnare, HR-specialist samt kommunikatör. Förvaltningsekonom
samt administrativt stöd till Tillståndsenheten/receptionen tillsattes i början av 2017.
Bostadsinformationen Bostad Borås har till uppgift att lämna information till allmänheten om hur och
var man kan söka lägenhet i Borås. Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare
samt studenter via webbplats, besök, brev, e-post och telefon. En halvtidstjänst finns för denna
verksamhet, och vårt arbete handlar främst om att hjälpa studenter att finna bostad som tillhandahålls
av privata uthyrare.
Prioriterade områden 2018
Förutom ovanstående avser avdelningen att arbeta med följande under 2018:
Kvalitet
Flytt och översyn av processer, rutiner etc. från gamla ledningssystemet till nya Borås Stadgemensamma processverktyg Canea One.
Uppgradering av diariesystem
För att kunna påbörja arbetet med digitalisering (e-tjänster, e-arkiv etc.) behöver förvaltningens
diariesystem Ecos uppgraderas. Inför detta kommer förvaltningen att behöva göra en omfattande
genomlysning och kvalitetssäkring av data som idag finns i Ecos. Förvaltningen har en Ecos-grupp som
arbetar med detta.
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Nämnd
Avdelningen har för avsikt att införa användningen av en app för smartphones och surfplattor för att
underlätta och effektivisera hanteringen av dokument kring nämndens sammanträden.
Omvärldsbevakning
Studiebesök på andra miljöförvaltningar i syfte att snappa upp goda exempel på deras respektive
administrativa avdelningar, samt besök på andra administrativa avdelningar inom Borås Stad för att se
hur de har byggt upp sin organisation, t.ex. Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ekonomi
Intäkterna är uppräknade och avser främst driftbidrag för lönebidragsanställd personal. Kostnaderna är
uppräknade enligt anvisningar.
Förvaltningens verksamheter har utökats och växt i antalet medarbetare de senaste åren samtidigt som
samhällets och stadens krav ökat. Nämndens budgetförslag innehåller därför äskande om ytterligare
stödfunktioner:




0,5 tjänst HR-specialist
1,0 tjänst kommunikatör
1,0 tjänst administrativt stöd till Tillståndsenheten och förvaltningens reception.

Nämnden begär totalt 850 tkr i utökat kommunbidrag för dessa tjänster. Kommunikatören kommer att
delfinansieras av Sveriges Ekokommuner och delar av samtliga tjänster kommer att finansieras inom
ramen för verksamheternas taxor.

4.4.3 Livsmedelskontroll
Den 1 januari 2017 har ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel
flyttats till Miljö- och konsumentnämnden. Ansvarsområdet ingår som en del i Miljöförvaltningens
avdelning för livsmedelskontroll.

Miljö- och konsumentnämndens kontrollansvar för livsmedel
Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 760 livsmedelsverksamheter i staden. Alla
livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden.
Sedan 2006 finns en EU-gemensam livsmedelslagstiftning där EG-förordningar om livsmedelshygien
och offentlig kontroll gäller för såväl livsmedelsföretagare som kontrollmyndigheter. Syftet är att ta ett
helhetsgrepp på hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” för att ge konsumenterna säkra livsmedel.
Det är verksamhetsutövarna som har huvudansvaret för livsmedelssäkerheten. Den offentliga
kontrollen ska bygga på systemtillsyn, vilket innebär att det är kontrollmyndighetens uppgift att följa
upp och bedöma om livsmedelsföretagarnas system för egenkontroll samt kunskapsnivå säkerställer att
kraven i lagstiftningen uppfylls. En annan grundläggande princip är att den offentliga kontrollen ska
vara riskbaserad, dvs. att kontrollerna ska inriktas på de verksamheter som är förknippade med de
största riskerna ur hygienisk synvinkel. I Sverige har EU-lagstiftningen kompletterats med
bestämmelser om att kontrollmyndigheterna även har ansvar för allmän rådgivning och information.
Genomförande av livsmedelskontroll
Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje livsmedelsverksamhet
beroende på omfattning och risk. Kontrollerna genomförs i form av såväl revisioner som inspektioner
och provtagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av verksamheten enligt
Livsmedelsverkets handböcker, medan en inspektion endast omfattar vissa moment. För 2018 är
inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de fastställda kontrolltiderna som
utgångspunkt. För de verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år.
Redlighet och märkning av livsmedel kommer att vara fokusområden i kontrollen under 2018.
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Redlighet innebär att märkning, reklam och presentation inte får vilseleda konsumenten. Märkningen av
livsmedel exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt ska
vara enkel och korrekt så att konsumenten inte blir lurad. Även förekomsten av allergener måste finnas
med i märkningen. Alla verksamheter som omfattas av verksamhetsplanen för 2018 kommer att
kontrolleras utifrån utvalda kontrollområden som anpassas utifrån verksamhetens art. Ett antal
befintliga verksamheter kommer att revideras inom ordinarie kontroll under 2018.
I enlighet med flerårig planering kommer utöver redlighet och märkning fokus ligga på: infrastruktur,
lokaler och utrustning, lagring och transport, personlig hygien och utbildning samt rengöring och
desinfektion och temperatur. Övriga kontrollområden kan vara aktuella vid händelsestyrda projekt.
Vidare är ambitionen att fortsätta utveckla formerna för information och rådgivning. Det är ett faktum
att många verksamhetsutövare har bristande kunskaper om livsmedelshantering och vilka krav som
gäller, vilket gör att många ärenden kräver väldigt mycket tid från förvaltningens personal. Det är inte
ovanligt med tidskrävande information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet
etableras.
Arbetet med livsmedelskontroll bidrar i arbetet med nämndens mål att verka för en hållbar
konsumtion. Ett inslag i detta är den ovan nämnda inriktningen på redlighet och märkning. En viktig
del i arbetet är samverkan med andra aktörer. Livsmedelshandläggarna har en stödjande, rådgivande
och kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhetsutövaren eller
medborgaren.
Tillstånd och tillsyn alkohol och tobak
Tillståndsenheten utreder ansökningar om serveringstillstånd samt om åtgärder ska vidtas mot
serveringstillstånd i Borås Stad samt Marks och Bollebygds kommuner. Tillståndsenheten ansvarar
också för tillsynen över restauranger med serveringstillstånd i Borås Stad och Bollebygds kommun (i
Marks kommun endast samordnad tillsyn). Arbetet som utförs för andra kommuner är reglerat i avtal
mellan kommunerna.
Enheten ansvarar även för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel i Borås Stad
och Bollebygds kommun samt att vara remissinstans till Lotteriinspektionen.
Två gånger per år anordnas utbildningar i alkohollagen för personal och tillståndshavare på restauranger
med serveringstillstånd.
Serveringstillstånd
Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Utifrån att alkohollagen är en social
skyddslag ska unga skyddas från en tidig alkoholdebut och de positiva värden som restaurangerna
erbjuder tillvaratas. Alla tjänar på en trivsam restaurangmiljö utan överservering, vilket är en
förutsättning för en långsiktigt hållbar restaurangnäring. För att nå dit krävs en effektiv tillsyn samt
dialog med tillståndshavare och andra tillsynsmyndigheter.
Tillståndshandläggarnas ansvarsområde är att handlägga ansökningar om serveringstillstånd, ändringar i
serveringstillstånd, anordna och delta i samordnad tillsyn tillsammans med andra myndigheter,
återkoppla efter tillsynsbesök, utreda om åtgärder ska vidtas mot serveringstillstånd samt att svara på
remisser från Lotteriinspektionen.
Den löpande yttre tillsynen av serveringsställen med serveringstillstånd sköts i huvudsak av
restauranginspektörer.
Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
En av strategierna i det drogpolitiska programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar
under 18 år samt att ha en effektiv och samordnad tillsyn enligt tobakslagen. När man arbetar effektivt
med att minska tillgången på tobak, såväl legal som illegal, ger det också andra effekter. En effektiv
tillsyn mot tobak bidrar även till att motverka att den organiserade brottsligheten får fäste.
Tillsynshandläggarnas ansvarsområde är tillsyn av försäljningen av folköl, tobak och receptfria
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läkemedel. Tillsynshandläggarna gör kontroller i butiker gällande försäljning av de olika produkterna. I
kontrollen ingår tillsyn av rutiner, egenkontrollprogram, förvaring, exponering, marknadsföring,
märkning av tobaksprodukter, att lagstiftningen gällande de olika produkterna efterlevs samt att
försäljningsstället inte saluför oriktigt märkt tobak. Enheten utreder också om åtgärder mot ett
försäljningsställe ska vidtas då det bryter mot lagen.
Den 1 juli 2017 träder lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innebär
en skyldighet för kommunerna att ansvara för den omedelbara tillsynen av att lagen efterföljs.
Kommunstyrelsen har för avsikt att tidigt under hösten 2017 föreslå kommunfullmäktige att
reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden komplettaras med ansvar för kommunens skyldigheter
enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Ekonomi
Avdelningen för livsmedelskontrolls intäkter är uppräknade med 3,1 procent enligt SKL:s index.
Tillståndsenhetens taxor inför 2018 har reviderats och kommer att kompletteras med taxa för ecigaretter, och lämnas till Fullmäktige för beslut. Utöver intäkter från taxan debiteras Bollebygds- och
Marks kommun för tjänster enligt avtal. Ersättningsnivåerna i dessa avtal kommer att ses över.
Kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar.
För att säkerställa handläggningen inom framförallt alkoholtillstånd och tobakstillsyn begär nämnden
extra medel för två tjänster:



1,0 tjänst som tillståndshandläggare
1,0 tjänst som livsmedel/tobakshandläggare

Nämnden begär totalt 450 tkr i utökat kommunbidrag för dessa tjänster och tillkommande
kringkostnader. Övriga kostnader kommer att finansieras via taxan.

4.4.4 Miljötillsyn
Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande
generationer en hälsosam och god miljö. Tillsynsansvaret innebär att arbeta för att miljöbalkens syften
uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall,
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, strandskydd, klagomål och tobakstillsyn i
offentliga miljöer.
Nämnden har tillsynsansvar för nästan alla miljöfarliga verksamheter i staden. Länsstyrelsen ansvarar
för några objekt inom textilindustrin. I Borås finns drygt 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga
verksamheter samt omkring 2 000 verksamheter kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
Därutöver tillkommer prövning och tillsyn samt handläggning av anmälningar av verksamheter som
faller inom miljöbalkens områden.
Inom hälsoskyddsområdet omfattar nämndens tillsynsansvar inomhusmiljön i både bostäder och
offentliga lokaler. Det handlar om att t.ex. skolor, förskolor, lokaler för vård och omsorg, tillfälliga
boenden och samlingslokaler ska vara fria från hälsorisker i form av fukt, mögel, dålig ventilation,
bullerstörningar m.m. En annan viktig uppgift är att förebygga hälsorisker med förhöjda radonhalter i
bostäder. Till hälsoskyddet hör också tillsyn av verksamheter med hygienisk behandling samt bassängoch strandbad.
Nämndens uppgift inom smittskyddsområdet är att bistå smittskyddsläkare med att spåra smittkällor
och förhindra ytterligare smittspridning, exempelvis vid förekomst av legionella i tappvarmvatten.
Nämnden har även tillsyn enligt strålskyddslagen på solarier och enligt tobakslagen på platser där det
inte sker en försäljning utan vid exempelvis högstadieskolor och på serveringsställen samt från 2017
även för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
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Utveckling av tillsynsarbetet
Avdelningen för miljötillsyn hinner inte med att genomföra alla inspektioner och andra personliga
möten på grund av brist på handläggare och stor andel ny personal med behov av stöd av erfarna
handläggare. Med nuvarande dimensionering av förvaltningens stödfunktioner åtgår en relativt stor
andel av handläggarnas tid även till dokumentation och annan nödvändig administration. Ett exempel
är dokumentationen av genomförda inspektioner, där ett omfattande arbete ofta utförs både före och
efter inspektionen. Endast en mindre andel av tiden är personliga möten som egentligen skapar ett
mervärde för boråsaren.
Genom att begränsa omfattningen av kontrollmomenten vid varje inspektionstillfälle och genom att
förenkla dokumentationen av inspektionen arbetar förvaltningen med att i ökande grad frigöra tid som
handläggarna ska använda för att möta medborgare och företagsrepresentanter i väsentligt större
utsträckning. Ett arbete är påbörjat, i mindre skala, med en metod av förenklade inspektioner och
inspektionskort, som också tillämpas av både Uddevalla kommun och Miljösamverkan Östra
Skaraborg. Metoden är under utveckling för att användas inom ännu fler tillsynsbranscher.
Planering och uppföljning
Planering innebär en prioritering av den tillsyn som ska bedrivas. Avdelningen för miljötillsyn kan inte
arbeta med allt varje år utan inriktar tillsynen på branscher, ämnesområden, teman eller geografiska
områden, som kan variera mellan olika år. Ett exempel är temat Utsläpp till vatten som avdelningen
arbetat med 2017 parallellt med temat städning i undervisningsverksamheter. Arbetet kommer att följas
upp under nästkommande år och fortsätta in i 2018. Att temaområdena varierar innebär tillsynsområdet
får en mer heltäckande tillsyn sett över några års perspektiv och som rätt planerad blir mer effektiv och
stimulerande samtidigt som det ger kompetenshöjning.
Verksamheter som betalar fast årsavgift kan förvänta sig någon form av tillsynsinsats varje år. Tillsynen
kan fördelas över flera år och variera i omfattning och inriktning från år till år. Tillsyn över objekt som
betalar en fast årlig avgift innebär utöver inspektion även granskning av miljö- och årsrapporter.
Granskningen kan med fördel ske enligt skattemyndighetsprincipen där fokusområden väljs ut.
Det finns tusentals verksamheter i kommunen som definitionsmässigt är miljöfarliga verksamheter eller
verksamheter som innebär någon form av hälsorisk. Dessa verksamheter behöver i de flesta fall inte
anmälas eller prövas av oss eller någon annan myndighet. Det är inte möjligt att bedriva årlig tillsyn på
alla. Tillsynsintervallet kan variera från några års mellanrum till uppemot tio år. Vid tillsyn tas timavgift
ut. Miljö- och konsumentnämnden har ett tillsynsansvar men sätter själv en ambitionsnivå utifrån
tillgängliga resurser, en bedömning av risker och en sammanvägning av var tillsynen gör störst nytta.
För att kunna planera nästkommande år behöver uppföljning ske som visar om tidsramarna och
planeringen uppfylls. För att kunna göra bra uppföljningar behövs utbildning. Dessutom behövs
administrativt stöd som registrerar uppgifter i ärendehanteringssystemet ECOS, för att använda vid
uppföljningen.
En väsentlig del av avdelningen för miljötillsyns uppföljning är att, i större utsträckning än idag,
analysera vad vi har åstadkommit genom vårt tillsynsarbete. Vi behöver arbeta vidare med att utreda
hur tillsynen bidrar till en hållbar utveckling samt fortsätta arbetet med att förenkla för
verksamhetsutövare och medborgare att göra rätt. Dessa områden är stora och omfattande, så analysen
måste med nödvändighet konkretiseras och brytas ner så att vi kan mäta effekter av tillsynsprojekt och
andra aktiviteter. Ett första steg kan vara att göra en självskattning vid redovisning och avslut av
tillsynsprojekt. Detta kan med fördel ske genom enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer. En del av
uppföljningsarbetet skulle kunna utföras som examensarbeten av studenter på universitet och
högskolor.
Framtida utveckling av tillsynens områden och resurser
Arbetet med att vidareutveckla och kvalitetssäkra behovsutredning och tillsynsplan fortsätter under
2018. Behovsutredning och tillsynsplan visar behoven av personalresurser och konkretiserar nämndens
hela ansvar kring tillsynsområdena miljö- och hälsoskydd. I detta arbete behöver omvärldsbevakning
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vidareutvecklas.
Utveckling av arbetsmiljön och grupputveckling för personalen är ett arbete som påbörjades förra året
som behöver fortgå för att trygga grundbemanningen. Kompetensutveckling är ytterligare ett viktigt
område som behöver ständigt fokus för att personal ska ligga i fas med bland annat lagändringar,
nytillkomna tillsynsområden och att vår omvärld ständigt förändras.
Ett förvaltningsövergripande arbete kring stadens planarbete behöver ske för att underlätta stadens
arbete med planer i de skeden där nämnden är involverad. Det samma gäller även processkartläggningar
av nämndens viktigaste processer som ska visualiseras i verktyget Canea One vilket är ett viktigt led i
ständiga förbättringar.
Ekonomi
Intäkterna för avdelningen för miljötillsyn är uppräknade med 3,1 procent enligt SKL:s index och
kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar.
Nämnden prognostiserar drygt 1 miljon lägre intäkter 2017 jämfört med budget och det är intäkterna
som är kopplade till timdebitering som avses. Intäkterna uppgick 2015 till 5,1 mkr (varav årsavgifter
3 mkr), 2016 till 5,7 mkr (varav årsavgifter 3,4 mkr) och för 2017 förväntas intäkterna hamna i nivå med
utfallet 2016 (varav årsavgifter 3,8 mkr). Utifrån antalet anställda och det faktum att avdelningen haft en
hög personalomsättning de senaste åren är det inte rimligt att timdebiteringarna 2018 eller kommande
år kommer att nå upp till den volym som budgeten kräver. Avdelningen har fokus på att klara av att
genomföra den tillsynen som enbart krävs på årsobjekten.
Ett sätt att få balans i budgeten är att sänka personalkostnaderna men det betyder färre handläggare och
då klarar avdelningen inte sitt uppdrag, tillsynsskulden kommer att växa och möjligheten att genomföra
timdebiterbar tillsyn minskar. Budgetförslaget innehåller därför äskande om:


extra resurser för att avdelningen skall komma i balans och få en rättvisande budget

Nämnden begär 1 300 tkr i utökat kommunbidrag för att kunna sänka budgeterade intäkter till en mer
realistisk nivå utifrån verkligt utfall. Eftersom budgeten inte är satt till en realistisk nivå i förhållande till
antalet handläggare och nuvarande stödresursvolym innebär det idag att befintlig personal inte hinner
med åtagna uppdrag, som till exempel att besöka alla verksamheter som är årsbetalande eller hantera
kontakter med verksamhetsutövare och boråsare i önskvärd omfattning och utan fördröjning. Detta
genererar en risk för lägre nöjdhet hos verksamheter och boråsare.
Budgetförslaget innehåller därför äskande om:


2,0 tjänst som miljöinspektör/miljöhandläggare

Nämnden begär totalt 750 tkr i utökat kommunbidrag för dessa tjänster och tillkommande
kringkostnader. Övriga kostnader kommer att finansieras via taxan.

4.4.5 Miljöstrategiska
Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska ansvar
Miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning ansvarar för:







samordningen av det miljöstrategiska arbetet i Borås Stad
att utgöra miljökompetens i arbetet med fysisk planering
miljöövervakningen i Borås Stad, det vill säga kunskap om miljösituationen i kommunen
naturvård
kommunicera kunskap om miljö-och livsstilsfrågor
att arbeta för hållbar konsumtion inklusive konsument; och energi- och klimatrådgivning

Arbetet riktas till kommuninvånarna och företagen och internt i den kommunala organisationen för att
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Borås Stad ska närma sig visionen och bli en ledande miljökommun 2025.
Miljöstrategiskt arbete
Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll som samordnare, pådrivare och inspiratör för att
utveckla miljöarbetet. Borås låg 2016 på 13 plats i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga rankning av
miljökommuner. Det aktiva miljöarbetet i kommunkoncernen bidrar till att avdelningens kompetens
efterfrågas inom många områden. Avdelningen utgör kompetens för kommunkoncernen inom
exempelvis miljöutbildning, miljöledningssystem, miljökrav vid upphandling, arbete för minskat
matsvinn, miljöcertifiering av event, gröna finanser, klimatanpassade menyer, resepolicy och
klimatkompensering. I takt med att miljöarbetet integreras i organisationens verksamhet så ökar även
efterfrågan på miljöförvaltningens kompetens och deltagande. För att klara av det ökade trycket så har
vi som strategi att hjälpa i en uppstartsfas och succesivt lämna projekten när de klarar sig själv. Fler
resurser skulle ge oss en möjlighet att stötta fler områden i miljömålen och att ge förvaltningarna mer
stöttning i arbetet för att nå miljömålen och strategierna i energi- och klimatstrategin. Under 2018
väntas upphandlingar om bland annat livsmedel pågå där avdelningen förväntas medverka med
miljökompetens.
Miljömålen som revideras under 2017 ska implementeras, kommuniceras och följas upp under 2018.
Avdelningen kommer att arbeta vidare med att förbättra och utveckla miljömålsarbetet genom
nätverkande och stöttning till förvaltningarnas miljökoordinatorer samt miljöutbildningar. När en ny
form av uppföljning av miljömålsarbetet ska utformas kommer detta initialt kräva extra resurser.
Avdelningen deltar i regionala, nationella och internationella nätverk och samarbeten. Bland dessa kan
nämnas: Klimatkommunerna, Sveriges Ekokommuner, Hållbar Utveckling Väst, Alliance for Urban
Sustainability (om hållbara livsstilar), samt EU-projektet Sinfonia (energieffektivisering av stadsdelar).
Vi deltar också i det regionala miljömålsarbetet där ett regionalt åtgärdsprogram ska implementeras
under 2018. Att delta aktivt i samtliga nätverk vi är medlemmar i kräver ytterligare resurser jämfört med
2016.
Kemikaliearbetet inriktas på fortsatt arbete mot förskola och skola men ingår också i våra
miljöutbildningar.
Avdelningen ansvarar också för att hålla Borås Stads webbsidor samt Facebooksida med koppling till
miljö uppdaterade och ta fram kommunikationsmaterial till förvaltningen. Ytterligare resurser krävs om
arbetet ska kunna ske i samma takt som efterfrågan.
Avdelningen deltar i och arrangerar utåtriktade evenemang och aktiviter i syfte att kommunicera
kunskap om miljö- och livsstilsfrågor.
Deltagandet i arbetet med fysisk planering involverar stora delar av avdelningen. 12 500 bostäder ska
produceras till 2035. Att i tidigt skede inkludera miljö- och hälsoskyddsperspektivet minskar risken att
planen stoppas i senare skede eller kräver ytterligare utredningar. Tid behöver särskilt avsättas till mer
tidskrävande och/eller snabba processer, till exempel stora projekt som Götalandsbanan men också till
nya arbetsformer som Projektstudion. Där förväntas avdelningen snabbt kunna omprioritera bland sina
arbetsuppgifter för att kunna delta.
Miljöstrategiska avdelningen samverkar med miljötillsynsavdelningen i planarbetet och är beroende av
att resurser även finns tillgängliga där för att bistå med kompetens. Borås Stad behöver underlätta
planarbetet genom att ta fram planunderlag i form av stadenövergripande utredningar men också
åtgärder inom områdena luft, buller, trafik, mobility management (mjuka åtgärder för att öka andelen
som reser kollektivt, cyklar och går), mark och vatten, naturvård och grönstruktur. Avdelningen
behöver tillräckliga personella resurser för att kunna bistå med miljökompetens när detta underlag ska
handlas upp från centralt håll och åtgärdsplaner utformas.
Naturvård
Förtätning av staden, expansion av industriområden och stora infrastrukturprojekt som
Götalandsbanan innebär att kravet på kunskap om skyddsvärda områden och arter är viktigare än
någonsin. Avdelningen fortsätter därför att kartlägga och bevaka naturintressen i hela kommunen och
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hålla Borås Stads naturdatabas löpande uppdaterad. Under 2018 bör fokus ligga på att arbeta med
åtgärder utifrån våra framtagna naturstrategiska dokument. Det saknas idag medel för att driva eller
genomföra praktiska naturvårdsåtgärder. En sådan fast post bör införas så dessa kan börja genomföras.
Naturvårdsfondens syfte är inte främst att bekosta kommunens egna åtgärder.
Vi ser nyttan med grönområdesplanen och hur den används av staden idag. Det är viktigt att
grönområdesplanen hålls uppdaterad och utvecklas till ett tydligare planeringsunderlag särskilt när det
gäller grön infrastruktur-spridningskorridorer. Eftersom kartläggningen är mer översiktlig i denna del
krävs ofta ytterligare detaljutredningar för att för att avgöra lämpliga avgränsningar eller utföra för
bristanalyser så att vi kan arbeta för att stärka upp grönstrukturen och kopplingar till naturen utanför
staden där behov finns. Fördjupad undersökning för att få ett mer detaljerat och kommunövergripande
underlag kräver att ytterligare resurser tillsätts för att köpa in GIS-analyser av miljökonsult. Underlaget
krävs för kvalitetssäkring i planeringen och snabbare planprocesser.
Arbetsmetodik för att belysa ekosystemtjänster i all planering och utreda behov av ekologisk
kompensation i samband med planarbeten utarbetas under 2017 för att under 2018 användas fullt ut.
Det bidrar till att uppfylla miljömål och kunskapen om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation
ökar i stort i staden men det medför också ett fortsatt ökat behov av naturvårdskompetens i
planarbetet.
Miljöövervakning
Under 2018 behöver nämnden förstärka kompetensen ytterligare inom den miljöövervakning som
berör luft, buller och vatten och koppla samman den kunskapen med den fysiska planeringen. Inom
luftövervakningen kommer speciella mätningar ske av kvävedioxider samt en lavkartering. Avdelningen
utför mätning av bakgrundsstrålning (gamma) var sjunde månad. Uppföljning, analys av resultaten från
miljöövervakningen behöver utvecklas och i samarbete med andra berörda förvaltningar behöver
analysen av miljösituationen påverka hur vi bygger staden och hur vi prioriterar tillsynsarbetet.
Hållbar konsumtion och konsumentrådgivning
Konsumtion är en av de största frågorna inom miljöområdet idag och utmaningen ligger i att öka
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och
internationellt
Boråsarnas konsumtion påverkar globalt och boråsarna konsumerar internationellt. Genom att bidra till
ökad kunskap och effektivisering av resursanvändning samt fördjupa samarbeten kan förvaltningen
aktivt stötta boråsarna till hållbara val som gör nytta även globalt. Den viljeyttring som är framtagen av
Miljöförvaltningen och Borås Energi och miljö utgör en gemensam plattform för arbetet med hållbar
konsumtion. Huvudfokus i det gemensamma arbetet ligger på kommunikation och påverkan kring
beteendeförändring, offentlig konsumtion och grön teknikutveckling.
De frågor som kommer till konsumentrådgivningen blir allt mer komplexa och rör ofta avtal med
internationella företag. För att kunna möta kommande konsumenter måste vi arbeta förebyggande i
skolor och med andra målgrupper än de som aktivt söker upp oss.
Konsumentrådgivningen kommer att fortsätta utveckla sina arbetsformer med mer förebyggande arbete
samtidigt som vi erbjuder rådgivning på plats och via telefon. Konsumentrådgivningen kommer aktivt
att arbeta för att bli mer känd och även för att nå ut till de konsumenter som inte själva söker upp oss.
Det förebyggande arbetet riktas främst mot de mest utsatta grupperna och för att nå ut krävs material
på flera språk samt tillgång till tolk.
Arbetet med Fairtrade City och CSR (Corporate Social Responsibility, på svenska ansvarsfullt
företagande) kommer att fortsätta utvecklas med hållbar konsumtion i fokus i samarbete med övriga
förvaltningar och organisationer. För att lyckas med att utveckla arbetet med Fairtrade City krävs en
aktiv styrgrupp och en budget för arbetet. Positivt är att Kommunfullmäktige har förtydligat uppdraget
till miljöförvaltningen.
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Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service för företag, privatpersoner
bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer. Energi- och
klimatrådgivningen ger råd och tips kring hur vi kan minska vår energianvändning, sänka
energikostnader, öka andelen förnybar energi och minska vår påverkan på miljö och klimat.
Arbetet med rådgivning görs via telefon, mail och personlig kontakt.
2017/2018 genomförs ett projekt inom transportområdet på uppdrag av Energimyndigheten.
Projektets målgrupp är privatbilister och ändamålet är minskad bränsleanvändning genom att se över
däckens påverkan på en bils prestanda. Projektet förväntas ge större kännedom om energi och klimatrådgivarnas arbete och vad de kan stå till tjänst med.
Ekonomi
Intäkterna för avdelningen för miljökommunikation avser framförallt beviljade bidrag för projekt från
externa aktörer såsom EU, Boråsregionen och Länsstyrelsen samt ersättning från Energimyndigheten
och Ulricehamns kommun.
Kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar (2,7 % personalkostnader och 1,9% övrigt). Jämförelse
med tidigare år blir missvisande då Orangeriet inte finns med i budgetramen för 2018.
Konsekvensanalys
För att kunna fullgöra uppdraget som miljöstrategisk avdelning i staden - det vill säga att kunna stå för
delar av stadens omvärldsbevakning inom hållbarhetsområdet, effektivt kunna bistå med kompetens
inom miljöövervakning och bedömningar av miljötillståndet, handläggning av ärenden inom
planprocessen i kommunen samt att driva hållbarhetsfrågorna som stöttar vision 2025, Agenda 2030
och de globala och krävs långsiktiga resurser.
En tjänst har vakanshållits under 2017 efter en miljöutredare som gått i pension 2016. Konsekvensen
av detta tillsammans med personalomsättning har varit både lägre kompetens inom miljöövervakning
och planområdet och dessutom en resurs- och kompetensförlust hos verksamhetsstöd eftersom samma
medarbetare även arbetade med verksamhetsstödssystem, hemsida, viss nämndadministration och
liknande. För 2018 återfinns äskanden för delar av den vakanshållna tjänsten under avdelningen för
Verksamhetsstöd. Utifrån samhällets succesivt ökande behov av miljökomptens bedömer förvaltningen
att ytterligare resurser kommer att vara nödvändiga på inom något år.

4.4.6 Budget- och skuldrådgivning
Budget- och skuldrådgivning
Avdelningens uppdrag är att erbjuda budget- och skuldrådgivning till kommunens invånare. Uppdraget
innefattar budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd i skuldsaneringsprocessen samt utåtriktat arbete.
Rådgivningen går ut på motivera, stödja och vägleda klienterna utöver arbetet med att ansökningar om
skuldsanering och förhandling med kreditgivare för att uppnå frivilliga överenskommelser.
Rådgivningen är frivillig och bygger på att invånaren är intresserad och tar initiativ till hjälp (antingen
själv eller via någon annan instans inom Borås stad eller någon av organisationerna som avdelningen
samverkar med) samt är aktiv under hela rådgivningsprocessen.
Den utåtriktade verksamheten ska genomföras så att fler får kännedom om verksamheten då
forskningsrapporter visar att det generellt sätt i Sverige är väldigt få som känner till att kommunerna
erbjuder budget- och skuldrådgivning. Vidare ska det utåtriktade arbetet även omfatta förebyggande
föreläsningar och information. Prioriterade målgrupper för det förebyggande arbetet är ungdomar,
nyanlända, barnfamiljer samt pensionärer.
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Samverkan och samarbetet med personliga ombud, vräkningsförebyggande, försörjningsstöd och andra
organisationer är viktigt och skall fortsätta att utvecklas.
Avdelningen bedriver budget- och skuldrådgivning för invånarna i Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga
och Bollebygd enligt upprättade avtal. Grannkommunerna köper i dagsläget enbart rådgivning och inte
utåtriktat arbete.
Verksamhetsanalys
När ett hushålls ekonomi är på väg att haverera är det många gånger som livet själv slås i spillror.
Många känner vanmakt, ångest och reagerar med passivitet. Att leva med skulder som man känner att
man aldrig kan betala och att inte se ett slut på sin överskuldsättning är oerhört destruktivt för en
individ och familj. Skuldsättning kan leda till eller förvärra psykisk och fysisk ohälsa och drabbar även
anhöriga, inte minst barn. Budget- och skuldrådgivarnas uppgift är att bryta passivitet, visa på
handlingsalternativ och finna vägar tillsammans med klienten ut ur skuldfällan. Skuldsanering är en väg
ut men för den som inte uppfyller kraven eller som inte vill gå igenom en skuldsanering måste
alternativa lösningar identifieras och genomföras så att personen får en balans i sin privatekonomi.
Rådgivningsarbetet är brett och komplext vilket ställer krav på omvärldsbevakning och samverkan med
andra myndigheter och yrkeskårer för att hålla koll på vad som händer inom området och eventuella
regelförändringar. De senaste åren har komplexiteten i ärendena ökat och det tar ofta längre tid att
utreda den totala ekonomiska situationen. Klienterna har många fler skulder hos olika kreditgivare, och
kreditgivare köper och säljer skulder vilket gör det svårt att kartlägga skulderna. Den mentala ohälsan
hos klienterna har ökat vilket medför långsam handläggning vilken även påverkas av väntetiderna hos
andra myndigheter.
Ett stort och ökande antal människor har idag omfattande ekonomiska problem. I Borås ökade antalet
inskickade ansökningarna om skuldsanering till Kronofogden med 21% 2016 (183 jmf med 151
ansökningar) och 2015 var ökningen 24% (151 jmf 113 ansökningar). Merparten, men inte alla av dessa
ansökningar är gjorda med hjälp av budget- och skuldrådgivningens handläggare. Kronofogden
rapporterar om ett fortsatt ökat antal ansökningar om skuldsanering vilket är i linje med
lagförändringens intentioner. Lagstiftarens intention var att skuldsanering ska vara möjlig för fler att få
samtidigt som det ska vara enklare att klara av perioden med skuldsanering varför bland annat två
betalningsfria månader har införts.
Antal rådgivningsärenden hos budget- och skuldrådgivningen har ökat de senaste åren samtidigt som
komplexiteten i ärendena har ökat. 2016 ökade inkomna ärendena med 17% (489 jmf med 418
ärenden) och 2015 var ökningen 18% (418 jmf med 353 ärenden). På tre års sikt har ärendena ökat med
närmare 40% (489 jmf med 341 ärenden). Borås Stads egna ärenden har ökat med 20% de senaste 3
åren och resten av ökningen förklaras av att Svenljunga och Bollebygd tillkommit som kunder
samtidigt som de andra kommunernas ärenden också ökat i antal. För att hantera den ökade
ärendemängden utökade förvaltningen handläggarna med 1 tjänst 2016 som till del finansierats med
intäkter från avtalskommunerna.
Ekonomi
Intäkterna för verksamheten grundar sig på etablerade avtal med fyra grannkommuner. Under 2017
reviderades avtalen och intäkterna ökade kraftigt. Ulricehamns kommun har aviserat att de avser att se
över verksamheten och kan eventuellt komma att bedriva den i egen regi från och med halvårsskiftet
2018. Det är ännu oklart hur det blir och intäkterna är än så länge budgeterade helårsvis för samtliga
kommuner.
Kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar.
För att möta den ökade ärendemängden samt för att följa de rekommendationer som Konsumentverket
tagit fram kommer avdelningen att införa en "öppen mottagning" under hösten 2017. Då kan
rådsökande som behöver hjälp snabbt komma i kontakt med budget- och skuldrådgivarna. Flera
kommuner använder sig av detta arbetssätt och har på så vis kunnat arbeta bort sin kö in till
rådgivningen. Med denna arbetsmetod får invånarna snabbt en första kontakt och förhoppningen är att
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det skall öka deras motivation till att ta tag i sin privatekonomi och att de kommer för att få rådgivning i
ett tidigare skede än innan. Avdelningen genomför denna förändring med befintlig bemanning vilket
kan innebära att handläggarna får fler ärenden att hantera och att ärendena kan ta längre tid innan de
avslutas. Arbetssättet kommer att utvärderas under 2018.
Överskuldsättningen är en enormt stor påfrestning för den enskilde och anhöriga runtomkring men det
är även en stor utmaning för samhällsekonomin när människor inte kan delta fullt ut i samhället. Det är
därför viktigt att avdelningen får fortsätta med och även utöka det utåtriktade och förebyggande arbetet
så att fler söker hjälp i tid och fler har kunskap och verktyg så att de kan undvika att hamna i
ekonomiska problem.
Om ökningen av antalet ärenden fortsätter att öka så kommer avdelningen att behöva ytterligare
resurser kommande år för att klara av att leva upp till Konsumentverkets rekommendation om att
erhålla rådgivning inom 4 veckor och bibehålla nivån på det utåtriktade arbetet utan att riskera en
orimlig arbetsbörda hos handläggarna.

5 Verksamhetsmått
5.1 Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Antal livsmedelsverksamheter

764

770

770

Antal inspektioner

863

800

800

94

100

100

359

200

200

53

50

50

116

100

100

Antal ärenden

3 516

Antal händelser (Ecos)

15 516

Antal delegationsbeslut.

1 097

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall.

5.2 Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut
Klagomål
Registrering

I juli 2017 var antalet livsmedelsanläggningar 770. För 2018 bedöms ungefär samma antal
livsmedelsanläggningar som rimlig.
Under 2018 kommer revisioner, det vill säga en genomgång av hela verksamheten, göras på nya
tillkommande anläggningar, verksamheter som bytt ägare samt ett antal utvalda verksamheter. I övrigt
bygger kontrollen på inspektioner där utvalda kontrollområden gås igenom. Med hänsyn till utfallet
hittills under 2017 bedöms såväl antalet inspektioner samt revisioner öka något under 2018. Antalet
delegationsbeslut är i huvudsak händelsestyrt och därför svårt att bedöma. Det gäller även klagomålen.
De senaste åren håller sig registreringarna av nya livsmedelsverksamheter omkring 100 per år.
Under 2018 kommer livsmedelsavdelningen att lägga mer tid för att hitta nya samarbetsformer med
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både tillståndsenheten och tobakshandläggare.

5.3 Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Antal delegationsbeslut

721

600

700

Antal inspektioner och personliga
möten miljötillsyn

174

300

250

Antal inspektioner och personliga
möten enskilda avlopp

202

150

200

Antal inspektioner och personliga
möten hälsoskydd

37

50

50

Antal kundkontakter miljötillsyn

4 295

5 000

5 000

Antal kundkontakter enskilda avlopp

2 802

2 000

2 500

Antal kundkontakter hälsoskydd

1 581

1 500

1 500

Antalet delegationsbeslut förväntas öka marginellt på grund av att nya beslut behöver fattas kring
verksamheter som ändrat sina inklassningskoder.
Antalet inspektioner och personliga möten inom miljötillsyn påverkas av att den stora andelen ny
personal fortfarande behöver få handledning i bedömningar och ärendegång av erfarna medarbetare.

5.4 Miljöstrategiska
5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

2 391

3 000

3 000

45

100

100

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

428

300

300

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

2 072

3 000

3 000

Förhandlingsärenden

489

490

490

Informationsaktiviteter

46

50

50

Konsumentkontakter
Informationsaktiviteter.

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsmått
Rådgivningskontakter

5.5 Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått
Klientkontakter
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2016-2882

Jenny Pleym, 033-35 30 13
jenny.pleym@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Viared 15:2

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för en väg och en
brygga på fastigheten Viared 15:2. Ansökan sker i efterhand. Delar av vägen samt
bryggan ligger på grannens fastighet

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår dispens för väg och brygga på fastigheten
Viared 15:2 vid Västersjön, Borås Stad. Åtgärden kan inte tillåtas då den försämrar
förutsättningarna för friluftslivet.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga väg
med måtten 2,50 x 80 meter, och brygga 16 m2 på fastigheten Viared 15:2. Ansökan
sker i efterhand då bryggan och vägen redan är anlagda. Delar av vägen samt bryggan
ligger på grannens fastighet Viared 8:119, och avsikten är att förvärva den del av
grannens fastighet där dessa är placerade. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 10 oktober 2016. Ritning och karta har
också skickats in.
Den 15 november 2016 beslutade Miljö- och konsumentnämnden att avslå dispens
eftersom det saknades särskilda skäl. Den 16 november 2016 avled sökanden. Hans
änka överklagade nämndens beslut den 12 december 2016 med begäran om anstånd
att inkomma med yrkanden senare.
Länsstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 att upphäva Miljö- och konsumentnämndens
beslut och återlämna ärendet för ny handläggning. Länsstyrelsen bedömer att beslutet
inte uppfyller motiveringskravet i 20 § förvaltningslagen. Klaganden har åberopat att
bryggan för sin funktion måste ligga vid vattnet. Nämnden har i sitt beslut anfört att
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strandskyddsdispens inte kan beviljas då anläggningen till stor del ligger utanför
ianspråktagen tomtplats. Länsstyrelsen menar att nämnden inte angett varför den
avslagit ansökan om dispens för aktuella åtgärder.
Miljöförvaltningens synpunkter
Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Platsen ligger inom Västersjöns strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddat område får inte anläggningar utföras om det hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som
enligt miljöbalken är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden
får dock inte tillåtas om den försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller för djuroch växtlivet även om det finns särskilt skäl.
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vatten.
Motivering för beslut

Miljöförvaltningen bedömer att en dispens inte förenligt med strandskyddets syfte
och får därmed inte bevilja dispens. Anläggningarna ligger till största delen utanför
ianspråktagen tomtplats på mark som är allemansrättsligt tillgänglig. Den stora
bryggan ligger i direkt anslutning till befintlig tomt och utgör samlat en avhållande
effekt för friluftslivet samt utökar befintlig hemfridszon utanför tomtplatsen.
Avgift
Ingen avgift tas ut för detta beslut.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Översiktkarta
Beslut skickas till
Sökande

Jenny Pleym
Kommunbiolog

Viared 15:9

Översiktskarta

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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BESLUT
2017-06-07

Rättsenheten
Anne Persson
Länsjurist

Klagande

Diarienummer
505-42457-2016
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Britta Gerstenmayer
Lindvägen 2
438 52 Rävlanda

Överklagande av beslut om att inte bevilja strandskyddsdispens
för väg och brygga på fastigheten Viared 15:2 i Borås kommun.
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till
nämnden för ny handläggning.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun, nedan nämnden, beslutade
den 15 november 2016, § 169, dnr Ecos 2016-2882, att inte bevilja
strandskyddsdispens för väg och brygga på fastigheten Viared 15:2 i Borås
kommun. Av beslutet framgår i huvudsak följande.
Marton Gerstenmayer har i efterhand sökt dispens från
strandskyddsbestämmelserna för väg och brygga på fastigheten Viared 15:2.
Delar av vägen samt bryggan ligger på grannens fastighet Viared 8:119.
Vägens mått är 2,50 x 80 meter och bryggans mått är 16 m². Platsen ligger
inom Västersjöns strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Nämnden kan i
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns
giltiga särskilda skäl. Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
anläggningen för sin funktion måste ligga vid vatten. Nämnden bedömer att
det inte finns skäl för att bevilja dispens. Byggnaderna ligger till stor del
utanför ianspråktagen tomtplats. Dispens är därför inte förenligt med
strandskyddets syfte. På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden.
Området är inte riksintresseområde enligt 3 kap. eller 4 kap. miljöbalken.
Britta Gerstenmayer, nedan klagande, har överklagat nämndens beslut och
anför i huvudsak följande. Bryggan ligger på berget. Endast en liten del är i
vattnet. Bryggan är extremt välgjord och stör ej naturen. Eftersom det tillåts
båtar i sjön, borde även bryggor få finnas. Marken där bryggan ligger på har
hon beviljats att köpa vilket bifogat köpeavtal visar.
Skälen för Länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser med mera
Av 7 kap. 13 § miljöbalken (MB) framgår att strandskyddet syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
Postadress:
Länsstyrelse i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

BESLUT
2017-06-07

Diarienummer
505-42457-2016

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten.
Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kap. 15 § MB inte anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Åtgärder som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får inte heller
vidtas.
Kommunen får enligt 7 kap. 18 b § MB i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Av 7 kap. 18 c § MB framgår
att man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från
strandskyddet får beakta endast om det område som dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Enligt 7 kap. 25 § MB får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än
vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Sistnämnda
bestämmelse innebär att vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det
göras en intresseavvägning där även hänsyn tas till enskilda intressen (prop.
2008/09:119 s. 104). Den medför dock inte en möjlighet att meddela dispens
med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c §
MB.
Dispens får enligt 7 kap. 26 § MB ges endast om det är förenligt med
strandskyddets syfte.
Av 20 § förvaltningslagen framgår att ett beslut varigenom en myndighet
avgör ett ärende ska innehålla de skäl som bestämt utgången, om ärendet
avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas
helt eller delvis bland annat om beslutet inte går någon part emot eller om
det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om
skälen.
Länsstyrelsens bedömning
Myndigheters skyldighet att motivera sina beslut är en grundläggande
garanti för rättssäkra beslut. En mer kortfattad motivering kan vara befogad
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i ärenden där skiljaktiga uppfattningar mellan parter eller rådgivande organ
saknas eller i ärenden av mer enkel beskaffenhet.
Klagande har såvitt framgår av handlingarna i ärendet som skäl för
strandskyddsdispens åberopat att bryggan på fastigheten Viared 15:2 i Borås
kommun, för sin funktion måste ligga vid vattnet. Nämnden har i sitt beslut
anfört att strandskyddsdispens inte kan beviljas då byggnaderna till stor del
ligger utanför ianspråktagen tomtplats och att dispens därför inte är förenligt
med strandskyddets syfte. Nämnden har dock inte angett varför den har
avslagit ansökan om dispens för aktuella åtgärder. Beslutet innehåller ingen
egentlig motivering. Inte heller går det att utläsa av handlingarna hur
nämnden har kommit fram till sin slutsats. På befintligt underlag går det
därmed inte att avgöra om nämndens beslut är riktigt. Innan nämnden har
redovisat vilka skäl nämnden har för sitt beslut kan Länsstyrelsen inte gå
vidare och överpröva nämndens beslut.
Länsstyrelsen bedömer därför att beslutet inte uppfyller motiveringskravet i
20 § förvaltningslagen. Mot bakgrund av ovanstående ska det överklagade
beslutet upphävas och ärendet återlämnas till nämnden för ny handläggning.

I detta ärende har länsjuristen Anne Persson beslutat.

Anne Persson
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Kopia till:
Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun;
Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du
kontakta Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
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vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum
och ärendets diarienummer, samt
hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska
ändras.

Sida
4(4)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Datum

Dnr

2017-08-02
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Jenny Pleym, 033-35 30 13
jenny.pleym@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Borås Elnät AB
Viared 6:7 m.fl.

Sammanfattning
Borås Elnät söker strandskyddsdispens för förläggning av elkabel i mark inom
Pickesjöns strandskyddsområde.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för markförläggning av elkabel längs
Pickesjön norra strand, på fastigheterna Viared 6:7, 6:25, 6:24, 6:12 och 6:26,
Borås Stad.
Villkor

Dispensen är förenad med följande villkor:
• Röjning av buskvegetation inom arbetsområdet får endast ske under perioden
november-april.
• Vid buskröjning ska enbuskar i möjligaste mån sparas.
• Grävningsarbetena får endast ske under perioden maj-september.
• Skador på grova lövträd ska i möjligaste mån undvikas.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Ärendet
Borås Elnät AB har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för
markförläggning av elkabel på fastigheten Viared 6:7, 6:25, 6:24, 6:12 och 6:26.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 2 juni 2017.
Ritning och karta har också skickats in.
I beslut från den 17 mars 2015 (dnr 522-8895-2014) har Länsstyrelsen meddelat
föreläggande om skyddsåtgärder i samband med nätkoncession och detaljplanering i
området mellan Viared och Pickesjön i syfte att förhindra negativ påverkan på
hasselmus och undvika förbud enligt artskyddsförordningen.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Platsen ligger inom Pickesjöns strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddat område får inte nya anläggningar utföras om de hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle has fått färdas fritt eller
om anläggningen väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter.
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som
enligt miljöbalken är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden
får dock inte tillåtas om den försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller för djuroch växtlivet även om det finns särskilt skäl.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Det är ett angeläget allmänt intresse och att det inte kan ske utanför
strandskyddat område
- Säkring av det befintliga regionnätverket för elförsörjning genom
markförläggning kommer minska störningsrisken och underhåll och ligger i Borås
kommuns intresse för en trygg elförsörjning till allmänheten.
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens men att dispens
bör förenas med villkor för genomförandet. Att markförlägga kabeln minskar
störningsrisk och underhåll och bidrar till en trygg elförsörjning. En trygg
elförsörjning är ett angeläget allmänt intresse och ett giltigt skäl för att bevilja dispens.
På den aktuella platsen finns höga naturvärden. Vid Pickesjöns nordöstra strand växer
en dunge med grova bokar. Dungen ligger i anslutning till en P-plats och 10 av de
grova bokarna har registrerats som skyddsvärda träd. Längs promenadvägen runt sjön
växer också bokträd av varierande ålder. Skyddsvärda lövträd växer främst i den
östligaste delen av sträcka C5 – stolpe 18. Längs den västra delen av samma sträcka
finns mot sjösidan hägnade lövplanteringar.
I ledningsgatan för befintlig luftledning och i buskvegetationen längs grusvägen
förekommer hasselmus. Hasselmusen är en strikt skyddad art enligt artskyddsförordningen och det är förbjudet att utföra åtgärder som riskerar att påverka
populationen negativt. Det innebär att hänsyn till arten måste tas vid genomförandet.
Hasselmusens yngelsäsong påverkar under vilka perioder det är lämpligt att utföra
röjningsinsatser och utföra grävarbeten. Med anpassade arbetsperioder finns utifrån
hänsyn till hasselmus inget behov av att förlägga kabeln i rör när man passerar det
område längs ledningsgatan där hasselmusen förekommer.
Länsstyrelsen har i mars 2015 meddelat föreläggande om skyddsåtgärder i samband
med nätkoncession och detaljplanering i området mellan Viared och Pickesjön i syfte
att förhindra negativ påverkan på hasselmus och undvika förbud enligt
artskyddsförordningen. Förelagda skyddsåtgärder är att avsätta ett område på två
hektar för hasselmus som ska skötas i minst 10 år enligt naturvårdsavtal inom Borås
kommun, att nedläggning av markkabel inte får ske mellan 1 oktober – 1 april samt
att rasering av luftledningen inte får ske under perioden 1 april – 1 oktober.
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Dispensen är förenad med villkor för att minimera skadorna på naturmiljön. Inför
grävarbetena behöver buskvegetationen i arbetsområdet röjas bort. Det får endast ske
på vintern under november-april, utanför hasselmössens föryngringsperiod, då det
inte finns några sommarbon i buskagen. Tidsintervallet är bestämt utifrån det faktum
att hasselmöss kan vara ute och aktiva även i oktober månad. Lämpligen röjer man
buskagen vintern före grävningsarbetena, så att nya buskage inte hinner komma upp.
Enbuskar, som har en mycket långsam tillväxt, bör dock i möjligaste mån sparas.
Grävningsarbetena måste ske på den buskröjda marken under sommarsäsongen majseptember då hasselmössen finns uppe i buskvegetationen runtomkring och inte
ligger i vinterdvala i marken.
Arbetsområdet ska hållas så snävt som möjligt för att minimera intrånget i naturen.
Sträckningen längs grusvägen ska hållas för att minimera skador på grova lövträd.
Åtgärder för att undvika skador på grova lövträd har företräde framför allmänhetens
möjlighet till passage under byggtiden.
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. Under förutsättning att villkoren i
beslutet följs bedöms växt- och djurlivet inte påverkas och allmänhetens tillgång till
strandområdet inte försämras av byggnationen, annat än tillfälligt.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden stämmer 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.
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.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilagor
Karta Ledningens sträckning
Karta Naturvärden vid Pickesjön
Beslut skickas till
Borås Elnät AB
Länsstyrelsen

Jenny Pleym
Kommunbiolog

Naturvärden Pickesjön

Skog, värdefulla bokar
Yta för kompensation hasselmus

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

Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för del av Centrum, kv. Eko 10 m.fl.
Gamla postenhuset
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-1920)
Sammanfattning
Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko 10 genom en påbyggnad i
två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder.
Miljöförvaltningen tycker att det är positivt att förtäta centrumkärnan och stöder
arbetet med att påverka boendes resvanor mot ett mer hållbart resande. Det är av stor
vikt att tänka på utformingen av det offentliga rummet och vilket roll grönskan och
vattnet har i området. Att omvandla Västerbrogatan från bilgata till torgyta betyder
minskad trafik och därmed både förbättrad luftkvalitet och minskad risk för
bullerstörning.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
Ärendet
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och omfattar kvarteret Eko
10 med dess omkringliggande gator, Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och
Västerbrogatan som sträcker sig längs Viskan. Planens syfte är att tillåta en högre
exploatering på kv. Eko 10 genom en påbyggnad i två våningar och justera
planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets kulturhistoriska värde.
Planens syftar också till att omvandla viss del av kvartersmarken och gatumarken till
allmän plats för torgändamål. Gamla Postenhuset är en av Borås kulturhistoriska
byggnader. Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna sker med varsamhet
och hänsyn till byggnadens karaktär och dess omgivning.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen tycker att det är positivt att förtäta centrumkärnan och utöka
planbestämmelserna till att även tillåta bostäder.
Med det centrala läget har planområdet goda förutsättningar att förflyttningar sker
med kollektivtrafik samt gång- eller cykeltrafik. Miljöförvaltningen stöder att
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kommunen och exploatören jobbar för att påverka de boende i områdets resevanor
mot ett mer hållbart resande.
Det är mycket trevligt att omvandla Västerbrogatan till torg. Det bidrar dessutom till
en förstärkning av gångstråken längs Viskan samt stråken mot stadskärnan. I
omvandlingen är det av stor vikt att tänka på utformingen av det offentliga rummet
och vilket roll grönskan och vattnet har i området. Eftersom den har en stor betydelse
och kvalité i människors vardagsliv samt djur och växters funktion.
Att omvandla Västerbrogatan från bilgata till torgyta betyder minskad trafik och
därmed både förbättrad luftkvalitet och minskad risk för bullerstörning.

Agneta Sander
Miljöchef

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Aspegren
Miljöutredare

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr

2017-07-07

2017-1688

Anna Ljunggren, 033-35 83 78
anna.ljunggren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund, Sjölyckan 6,
416 55 Göteborg
Skrapered 1:90, Bosnäs 3:1

Sammanfattning
Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund har ansökt om bidrag för naturvårdsåtgärder i Bålån. Föreningen söker ett bidrag på 52 000 kronor. Arbetsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja
ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbunds
ansökan om bidrag med beloppet 52 000 kronor för naturvårdsåtgärder i vattenmiljö.
Åtgärderna ska utföras enligt beskrivning i ansökan med kompletteringar och med
följande villkor:
• att man genom åtgärderna inte dämmer mellan punkterna markerade på bilaga
så att skogsbilvägar påverkas
• att man inte gör skada på växtlighet inom reservatet.
Arbeten i vattenmiljö regleras i miljöbalken samt eventuellt kulturmiljölagen vid
kulturlämningar. Åtgärderna kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet samt
tillstånd från förvaltaren med dispens från reservatsföreskrifter. Det åligger sökanden
att samråda med Länsstyrelsen och reservatsförvaltaren Borås Stad gällande tillstånd.
Projektet måste påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år.
Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs. Anmälan om
projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas
26 000 kronor på angivet konto vid projektets start och 26 000 kronor utbetalas efter
projektets slutredovisning.
Ärendet
Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund har ansökt om bidrag för naturvårdsåtgärder i Bålån. Bålån rinner från Äktasjön och mynnar i Storsjön inom naturreservatet. I Bålån finns flodpärlmusslor och öring. Åtgärderna omfattar elfiske och
undersökning av musslors infekteringsgrad på öring, biotopvård utmed 500 meters
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sträcka och flytt av öring med mussellarver uppströms i vattendraget. De praktiska
biotopvårdande åtgärderna kommer att utföras i samarbete med den lokala
sportfiskeföreningen i Storsjön, Pelikanen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bålån är ett vattendrag med mycket högt naturvärde, med klass två i Borås stads
naturvärdesbedömning av vattendrag. Ån har både lugnare och mer strömmande
partier och det finns lämpliga lekbottnar för öring och livsmiljö för flodpärlmussla.
Till viss del har ån tidigare rätats och rensats på sten så det finns förbättringspotential
ur biotopperspektiv. Strax före utloppet i Storsjön finns en vacker forssträcka med
rester av dammar och vattenkraftsanläggningar. I strandkanten och på små öar växer
enstaka bestånd av safsa, hampflockel, storrams och ormbär.
Åtgärderna syftar till bättre livsmiljö i strömmen genom att återställa/skapa en
naturligare strömfåra vilket gynnar fisk och möjliggör uppehållstider för lek i
anslutning till lokaler med flodpärlmusslor. Man har också tänkt flytta öring med
mussellarver uppströms för att på så sätt försöka sprida förekomst av flodpärlmussla
till flera delar av ån.
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till intresseorganisation som samarbetar med lokal förening och omfattar
naturvårdsåtgärder. Området har dokumenterat höga naturvärden. Arbetsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan
med 52 000 kronor.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Ljunggren
Kommunbiolog

Bilaga
Karta med markering av sträcka som inte får dämmas upp
Beslut skickas till
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Biotopvård Bålån
Biotopvård är planerat utmed rödmarkerade sträckor i kartan nedan. Grönmarkerad sträcka är där
flodpärlmusslor observerats.

De tänkta åtgärderna är utplacering av bortrensad sten, uppluckrande av bottnar samt öppnande av
sidofåror (främst utmed den övre rödmarkerade sträckan). Mer utförliga åtgärdsförslag kommer
efter inledande elfisken i vattendraget. Då kan åtgärder som syftar till att förstärka
flodpärlmusselbeståndet bli aktuella, exempelvis flytta musselinfekterad öring eller flytta
flodpärlmusslor längre uppströms i vattendraget. Projktet syftar till att förstärka det lilla
flodpärlmusselbeståndet samt stärka öringstammen till förmån för musslorna (De behöver öring för
att reproducera sig) och sportfisket.

Exempel på rensad sträcka där biotopvård skulle göra stor nytta för öring och flodpärlmussla samt
övrig fisk (elritsa, mört) samt bottenfaunan.
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Johannes Stolt, 033-35 30 04
johannes.stolt@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Remissvar – ”En renare stad”
Yttrande till Kommunstyrelsen
Diarienummer 2017/KS0425
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av motionen ”En renare stad”.
Motionären lyfter den problembild som finns med nedskräpning vid
återvinningsstationer. I sin helhet föreslår Sverigedemokraterna med motionen att
Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare
stad.
Miljöförvaltningen delar bilden av problematiken och anser att de åtgärdsförslag som
motionären beskriver till stor del inte ligger inom ramarna för kommunalt ansvar och
till den del det ändå gör det inte inom Miljö- och konsumentnämndens uppdrag.
Det pågår dessutom redan ett omfattande arbete mot nedskräpning i staden genom
ett flertal projekt.
Förslag till beslut
Nämnden avstår från att besvara remissen angående Sverigedemokraternas motion
”En renare stad” till kommunfulmäktige.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att yttra sig
över motionen ”En renare stad”. Motionären, Leif Häggblom (SD), lyfter
problembilden med nedskräpning vid återvinningsstationer i staden och lämnar ett
antal åtgärdsförslag. I sin helhet föreslår Sverigedemokraterna med motionen att
Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare
stad.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser att problematiken och de åtgärdsförslag som motionären
beskriver till stor del inte ligger ramarna för kommunalt ansvar och till den del det
ändå gör det inte inom Miljö- och konsumentnämndens uppdrag. Det pågår
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dessutom redan ett omfattande arbete mot nedskräpning i staden genom ett flertal
projekt.
I dag finns ett producentansvar som innebär att företag som sprider förpackningar
och tidningar på den svenska marknaden har ett ansvar för att dessa samlas in och
återvinns. På producenters uppdrag samlar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI) in det avfall som hushållen lämnat för återvinning på de återvinningsstationer
som FTI driver. Kostnaderna för detta tas ut som en förpackningsavgift av alla som
konsumerar varor i någon form av förpackningar. Städning och tömning av
återvinningsstationerna i Borås utförs regelbundet av Borås Energi & Miljö på
uppdrag av FTI.
Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att bedriva tillsyn enligt miljöbalken, i
detta ingår ett tillsynsansvar mot de återvinningsstationer som FTI bedriver i staden.
Att hålla rent kring återvinningsstationer då detta är verksamhetsutövarens ansvar,
dvs FTI:s ansvar.
Information
Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö,
Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. De arbetar för att minska nedskräpning utomhus och driver
bland annat projektet Mobile Info Center som är en mobil informationscentral.
TJAFS är ett projekt i Innovationsplattform Borås som arbetar med att underlätta för
invånare som inte har tillgång till bil, att lämna avfall. Tjänsten bygger på att boende
kan beställa upp- och avhämtning av sådant som inte kan slängas på
återvinningsstationen, utan måste till återvinningscentralen. Projektet finansieras av
VINNOVA och drivs av Borås Stad, Borås Energi & Miljö, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, Högskolan i Borås och Devrex.

Agneta Sander
Miljöchef

Johannes Stolt
Miljöinspektör

Motion: En renare stad
Borås stad har liksom övriga landet återvinningsstationer (ÅVS) där invånarna ska lämna sina
återvinningsbara förpackningar, t ex glasflaskor, plast, kartongförpackningar med mera.
Övrigt grovt avfall från invånarna ska lämnas på närmaste återvinningscentral eller till aktör
som hämtar och lämnar till annan godkänd anläggning.
När det gäller alla återvinningsstationer så töms och städas dessa på uppdrag från förpackning
och tidningsinsamlingen (FTI). Stationernas behållare töms i lämpliga intervaller efter behov
och körs sedan till central hubb som pressar materialet till balar som sedan återvinns.
Stationerna är även i behov av övrigt underhåll som utförs av en chaufför med städbil.
Uppgiften är att städa bort mindre skräp, se över fyllnadsgraden på behållarna samt sanda,
kratta och sopa vid behov.
Problembild
Företag och oärliga invånare använder emellertid ÅVS som sina egna soptippar.
Soffor, sängar, vitvaror, bohag, byggmaterial, farligt avfall samt konserver och förpackningar
från storkök. Detta är några exempel på avfall som är felaktigt och som leder till en sanitär
olägenhet samt att:
• Entreprenörer i sämsta fall inte kan tömma behållarna på grund av dålig framkomlighet.
• Invånarna kan inte lämna sina förpackningar till återvinningen p.g.a överfyllda behållare.
• Uppdraget att städa blir nästan omöjligt och medför extra kostnader.
Ovanstående problembild leder till misstro, nonchalans och likgiltighet inför själva systemet
med att återvinna. Ett felaktigt beteende som från början skapats av några få personer blir en
negativ trend bland stadens invånare.

För att få en renare stad kan flera åtgärder krävas, och nedanstående är förslag på åtgärder.
• Utökad information till invånarna om hur och vart man lämnar sina sopor.
• Se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 i Miljöbalken).
• Ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de hanterar sitt avfall.
• Införa kameraövervakning eller övervakning genom patrullerande personal.

Sverigedemokraterna föreslår:
att Borås stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare stad.

Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås

Bilaga "En renare stad"
Exempelbilder från hur det kan se ut.
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Marlene Andersson, 033-35 30 12
Marlene.a.andersson@boras.se
Länsstyrelsen, Västra Götalands län

Överklagande över Länsstyrelsen beslut 2017-07-19, dnr
505-2011-2017, om att strandskyddsdispens inte behövs för
nybyggnation på fastigheten Kinnarumma 5:5.
Yrkande
Miljö- och konsumentnämnden yrkar att Mark- och miljödomstolen upphäver
Länsstyrelsen beslut 2017-07-19, dnr 505-2011-2017, om att strandskyddsdispens inte
behövs för nybyggnation på fastigheten Kinnarumma 5:5, och istället fastställer
nämndens beslut den 25 oktober 2016 om att avslå begäran om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av förråd för jord- och
skogsbruksmaskiner, med måtten 15 x 30 meter, på fastigheten Kinnarumma 5:5.
Grunder
Miljö- och konsumentnämndens bedömning är att det idag inte går att bevisa att det
på fastigheten Kinnarumma 5:5 finns en pågående jord- och skogsbruksverksamhet
som ger ett ekonomiskt tillskott av betydelse, och därmed aktualiseras inte
undantagsregeln från det generella förbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken.
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av förråd för jord- och
skogsbruksmaskiner ska avslås då det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c
miljöbalken.
Bakgrund
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett förråd
för jord- och skogsbruksmaskiner på fastigheten Kinnarumma 5:5. Ansökan skedde i
efterhand och grundarbete har påbörjats. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 29 juli 2015.
Ärendet sändes på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte en dispens, medan Miljöoch konsumentnämnden avstyrkte en dispens med hänvisning till att det saknas
särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.
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Kommunstyrelsen avslog den 11 januari 2016 begäran om strandskyddsdispens då det
inte fanns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.
överklagade Kommunstyrelsens beslut och yrkade att Länsstyrelsen upphäver
kommunstyrelsens beslut om avslag avseende strandskyddsdispens och istället
beviljar en dispens med motiveringen att byggnaden behövs för jord- och skogsbruk.
I överklagan påpekar
att det i beslutet har förbisetts att området som
ansökan avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syfte, dels som uppställningsplats, dels genom redan uppförda
befintliga byggnader, samt att byggnaden behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen inte kan utföras utanför området. Överklagan är
daterad 8 februari 2016.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 31 maj 2016 att upphäva
Kommunstyrelsens beslut angående avslag på ansökan om strandskyddsdispens, och
lämnar ärendet åter till Borås Stad för fortsatt handläggning. Skälet till länsstyrelsens
beslut är att Kommunstyrelsen i sitt beslut inte i tillräcklig utsträckning har prövat om
den ansökta åtgärden är undantagen från förbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken.
Miljöförvaltningen skickade den 13 juni 2016 ut en begäran om komplettering till
i frågan om det på fastigheten pågår en verksamhet inom jord- och/eller skogsbruk
som ger ett betydande ekonomiskt tillskott. I svar från
,
8 augusti 2016, anges att förrådet för jord- och skogsbruksmaskiner behövs för att
utveckla jord- och skogsbruket på fastigheten. Inkomsten från verksamheten är idag
begränsad och kan inte kopplas till den sökandes nuvarande ekonomi. Investeringen
handlar därför om framtiden, se bilaga 1.
I ett kompletterande brev den 22 augusti 2016 anger
att han sedan 2007, då
gården köptes in, är jord- och skogsbrukare, och att han har överlåtit driften av
klädföretaget på fru och dotter sedan flera år tillbaka, se bilaga 2
Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun beslutade den
25 oktober 2016 att avslå begäran om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
nybyggnation av förråd för jord- och skogsbruksmaskiner, med måtten 15 x 30 meter,
på fastigheten Kinnarumma 5:5. Nämnden bedömde att det inte går att påvisa att det
på fastigheten finns en pågående jord- och skogsbruksverksamhet som ger ett
ekonomiskt tillskott av betydelse, och som därmed skulle kunna vara undantaget från
det generella förbudet inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 16 § miljöbalken (MB).
Ansökan om strandskyddsdispens bör avslås då det saknas särskilda skäl enligt 7 kap.
18c § MB.
överklagade nämndens beslut med motiveringen att fastigheten är en
jordbruksfastighet och därför var det fel av nämnden att inte tillåta byggnation av en
maskinhall. Vidare menade
att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Området har använts som
uppställningsplats, det finns redan byggnader och från Häggån sett är den planerade
byggnaden tänkt att placeras bakom befintlig byggnad. Vidare anförde
att
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byggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och åtgärden kan inte
utföras utanför området.
Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut 2017-07 19 som nu Miljö- och
konsumentnämnden överklagar. Länsstyrelsen förklarar att
strandskyddsdispens inte behövs för den av
sökta åtgärden. Av beslutet
framgår bl.a. följande. Vid handläggningen hos nämnden framförde
att han sedan
gården inköptes våren 2007 är jord- och skogsbrukare och att han överlåtit driften av klädföretaget
på fru och dotter. Gården är registrerad som jord- och skogsbruksfastighet och drivs som detta, dvs
moms och skatt betalas. Även om
uppgifter är knapphändiga, finner Länsstyrelsen att de
uppgifter han lämnat om sitt heltidsengagemang i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten
får tas för goda. Någon utredning som motsäger uppgifterna om att näringsverksamheten på
fastigheten är hans huvudsakliga syssla har inte framkommit. Utgångspunkten för den fortsatta
bedömningen blir således att
såsom huvudsyssla bedriver sådan areell
näringsverksamhet som avses i undantagsregeln.
Utveckling av talan

Ej undantagen från förbudet enligt 7 kap. 16 § MB
Den aktuella ekonomibyggnaden som ansökan om dispens avser är en ny
byggnad. Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat
område. Byggnaden är därmed som utgångspunkt förbjuden enligt 7 kap. 15 § MB.
Byggnader som behövs för bland annat jordbruket eller skogbruket och om
de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, är under
vissa omständigheter undantagna från förbudet. Anläggningen ska
vara omedelbart avsedd för och behövlig för näringen (se prop. 1997/98:45
s. 724). För att undantaget i 7 kap. 16 § MB ska vara tillämpligt krävs enligt praxis att
den areella näringen ger ett betydande tillskott till näringsidkarens
försörjning. Det får anses upp till näringsidkaren att visa att undantaget är
tillämpligt (se Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar, kommentaren
till 7 kap. 16 § MB). Av handlingarna i ärendet framkommer att ansökan rör
nybyggnation av maskinförråd för förvaring av maskiner för underhåll av jord- och
skogsbruksmark och grusplaner.
har i sin ansökan bland annat
åberopat att verksamheten är inom jord- och skogsbruk och att ekonomibyggnader
normalt inte är dispenspliktiga inom strandskyddsområden.
Det är riktigt att fastigheten Kinnarumma 5:5 är taxerad som en lantbruksenhet.
inkomster och utgifter inom jord- och skogsbruket beskattas i inkomstlaget
näringsverksamhet. I en enskild näringsverksamhet kan ägaren/ägarna vara antingen
aktiv eller passiv i företaget. Näringsverksamheten klassas som aktiv när personen i
fråga både driver och i stor omfattning arbetar i jord- eller skogsbruket. Annars är den
passiv. Miljöförvaltningen har begärt ett utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret från
Skattevereket, rörande
, 2017-08-10, se bilaga 3. Utdraget är från 2015 då
uppgifterna från 2016 inte ännu är färdigställda. I utdraget redovisas att
är passiv
i sin verksamhet. Vidare redovisade
i
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verksamheten. Att
skulle vara aktiv i sin verksamhet samt att hans huvudsakliga
inkomst kommer från jord- och skogsbruket, motbevisas därav av skatteverkets
uppgifter. I beskattningsuppgiftsregistret visas även inkomst av tjänst, med ett
överskott på
. När en person driver ett företag i form av enskild
näringsverksamhet kan ägaren aldrig ta ut någon lön till sig själv. Därför är inkomsten
på
inte kopplat till
Jord- och skogsbruk.
har
uppenbarligen inte sin huvudsakliga inkomst från jord- och skogsbruket och därmed
är undantagsregel i 7kap 16§ MB ej tillämplig. Med anledning av detta anser Miljöoch konsumentnämnden att nämnden har visat att
inte har sin huvudsakliga
inkomst från näringsverksamheten.
behöver således strandskyddsdispens
för maskinhallen.
Det ska även belysas att
ansökan om strandskyddispens inkom år 2015,
samma år som han påstår att han är aktiv i företaget, något som motbevisas av
skatteverkets uppgifter.

Ej skäl för strandskyddsdispens
Platsen ligger inom Häggåns strandskyddsområde som är 100 meter. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna
om det finns giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken
är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna (7kap. 18 c§MB). Åtgärden får
dock inte tillåtas om den försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller för djuroch växtlivet även om det finns särskilt skäl.
Som särskilda skäl för dispens anger
i ansökan att byggnaden behövs för
utvidgning av pågående verksamhet.
har även senare kompletterat med
motiveringen att platsen redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och konsumentnämnden motsätter
sig att
uppfyller de båda skälen med följande motivering.
Den aktuella fastigheten Kinnarumma 5:5 är taxerad som en lantbruksenhet, med en
yta på 6,2 ha.
menar att han behöver tillföra en ny byggnad på
strandskyddat område. Byggnaden ska bestå av ett maskinförråd för förvaring av
maskiner för underhåll av jord- och skosbruksmarken. Eftersom ansökan skedde i
efterhand har grundarbete redan påbörjats. Det finns dock inget som tyder på att
förvarar några skogsbruksmaskiner på platsen, trots att
hävdar att han är aktiv i
företaget, vilket står i motsats till skatteverkets uppgifter. Det grundarbete som utförts
består idag av en cementplatta. På plattan förvaras inga jord- och
skogsbruksmaskiner. Istället finns det i dagsläget, två till tre fordon som är placerade
intill eller på cementplattan. På fordonen finns följande text:
, vilket är till för
rallyverksamhet, se bilaga 4 och 5.
Bilaga 6 är ett flygfoto med en utmarkerad fastighetsgräns. Bilden visar att fastigheten
har begränsat med skog, större delen av fastigheten består av betesmark samt
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grustäcken. Detta tillsammans med skatteverkets uppgifter tyder på att
bedriver en skogs- och jordbruksverksamhet med betydande inkomst.

inte

Vad gäller argumentet redan ianspråktagen mark, avslog kommunstyrelsen 2012 en
ansökan om dispens för gäststuga på samma fastighet då marken på södra sidan
samfälld grusväg inte ligger inom ianspråktagen tomtplats. Beslutet om avslag
överklagades, men Länsstyrelsen avslog överklagandet 2014. Placeringen av det nu
ansökta förrådet för jord- och skogsbruksmaskiner ligger strax intill, även den på
södra sidan grusvägen vilket innebär att en byggnation skulle utöka tomtplatsen och
ta i anspråk yta som tidigare varit allemansrättsligt tillgänglig. Platsen används idag
som uppställningsplats, ett uppförande av byggnad skulle innebära att karaktären av
platsen ändras och den allemansrättsliga tillgängligheten begränsas.
I övrigt ska det tilläggas att fastigheten ligger inom Häggåns dalgång, som är ett
område med mycket högt naturvärde, Klass II enligt Borås Stads naturdatabas. Ett
landskap med slingrande vattendrag, betade fuktängar, lövträd och ogödslade
hagmarker med fridlysta backsippor.
Sammanfattande bedömning
Miljö- och konsumentnämndens bedömning är att
inte har uppfyllt den
bevisbörda som åligger honom för att undantaget i 7kap. 16§ MB ska aktualiseras.
Enligt de uppgifter som nämnden lagt fram, är
inte aktiv i sin verksamhet, han
har heller inte sin huvudsakliga inkomst från fastighetens jord- och
skogsbruksverksamhet. Vidare ska ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation
av en maskinhall avslås då det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.

Marlene Andersson
Förvaltningsjurist
Skriftlig bevisning
Bilaga 1 - Skrivelse från
- 8 augusti 2016
Bilaga 2 - Skrivelse från
- 22 augusti 2016
Bilaga 3 - Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret
Bilaga 4 - Bilder på plats
Bilaga 5 - Bilder på plats
Bilaga 6 – Fastighetsgräns
Övriga handlingar
Ansökan om strandskyddsdispens
Miljö- och konsumentnämndens beslutsprotokoll
– Överklagande
Länsstyrelsen beslut 2017-07-19, dnr 505-2011-2017, om att strandskyddsdispens inte
behövs för nybyggnation på fastigheten Kinnarumma 5-5.
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DELEGERINGSBESLUT TILLSTÅNDSENHETEN JUNI-JULI 2017
51-2017-00080

2017-05-04

Ändrat tillstånd, bifall med villkor

Ändrat tillstånd

50-2016-00579

2017-05-05

Nytt tillstånd

55-2017-00104

2017-05-11

Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m
villkor
Godkännande av lokal för catering

53-2017-00108

2017-05-17

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

51-2017-00093

2017-05-23

Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor

Ändrat tillstånd

53-2017-00121

2017-05-23

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

53-2017-00125

2017-05-29

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

51-2017-00093

2017-05-31

Ändrat tillstånd, bifall med villkor

Ändrat tillstånd

16-2016-00514

2017-05-31

Yttrande till Förvaltningsrätten

Överklagande

50-2017-00078

2017-06-14

Stadigvarande tillst allmänheten, bifall

Nytt tillstånd

52-2017-00139

2017-06-20

Avskrivning

Tillfälligt tillstånd allmänheten

16-2017-00008

2017-06-22

Yttrande till Förvaltningsrätten

Överklagande

51-2017-00071

2017-06-27

Ändrat tillstånd, delvis bifall

Ändrat tillstånd

50-2017-00030

2017-06-30

Nytt tillstånd

06-2017-00162

2017-07-03

Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m
villkor
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

50-2017-00141

2017-07-04

Stadigvarande tillst allmänheten, bifall

Nytt tillstånd

51-2017-00072

2017-07-05

Ändrat tillstånd, bifall

Ändrat tillstånd

50-2016-00654

2017-07-06

Stadigvarande tillst allmänheten, avslag

Nytt tillstånd

51-2017-00166

2017-07-20

Ändrat tillstånd, delvis bifall

Ändrat tillstånd

Anmälan catering

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

