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 Miljö- och konsumentnämnden 

Verksamhetsplan 2017 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer verksamhetsplan 2017. 
 

Ärendet 
Avdelningen för verksamhetsstöd har upprättat förslag till verksamhetsplan 2017. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
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. 
Förslaget till verksamhetsplan 2017 bygger på krav i lagstiftning, omvärldsfaktorer, 
erfarenheter från tidigare års verksamhet samt tillgängliga ekonomiska resurser enligt 
nämndbudgeten för 2017. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Verksamhetsplan 2017,  avdelningen för verksamhetsstöd 
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Avdelningens uppdrag 
 
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. 
 
Avdelningens inriktning 
 
Den administrativa personalen hanterar bland annat alla in- och utgående handlingar, 
reception/telefonservice och posthantering. Avdelningen diarieför och arkiverar 
vilket bland annat möjliggör framtagande av statistik till centrala myndigheter. 
Avdelningen fungerar även som stöd till förvaltningen avseende flera av våra 
datasystem, vissa HR-frågor samt beställning av varor och resor med mera.  
Det ekonomiska stödet består av fakturering och kontering. 
En del av avdelningens arbete styrs av instruktioner från staden centralt, som exempel 
kan nämnas upphandling och inköp. 
Förvaltningens jurist handleder, kvalitetssäkrar och är konsult gentemot handläggarna 
vid förelägganden, vid framtagande av mallar för skrivelser med mera. I övrigt 
fungerar juristen som expert för politiker, chefer och medarbetare.  
 
Under året kommer juristen 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 
ett nätverk som arbetar för att motverka miljö- och livsmedelsbrott.  
 
Mer specifikt för utbildning i juridik, är målet för 2017 att ta fram en juridisk 
utbildningsplan med syftet att alla anställda på miljöförvaltningen samt ledamöterna i 
Miljö- och konsumentnämnden ska ha tillräckligt hög juridisk kompetens. Med det 
avses en översikt över de juridiska utbildningsinsatser som behövs för att nå det 
bakomliggande målet.  Förvaltnings- och miljöjuristen kommer därför under första 
delen av 2017 att sammanställa indikationer på behov som behövs och därmed lämna 
förslag på hur en utbildningsplan kan genomföras resterade del av 2017. Syftet med 
en utbildningsplan är att skapa en genomtänkt och stabil konstruktion, för att 
säkerställa kvalitativa och regelbundna utbildningsinsatser till de olika grupper som 
ska få juridiskt stöd. Detta är ett led i strävan mot att i större grad göra juristens 
arbete proaktivt, effektivt och förutsägbart snarare än reaktivt. 
 
Vidare har verksamhetsstöd som mål under 2017 att 
Nämndsekreteraren/förvaltningsjuristen ska utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera 
nämndprocessen och därmed bidra till en ökad tydlighet samt rättssäkerhet på detta 
område.  
 
Målgrupper 
 
Miljöförvaltningen 
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 samt att avdelningen arbetar för att utveckla stödet i takt 
med förändringar i omvärlden. 
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Miljö- och konsumentnämnden 
Våra förtroendevalda politiker är en viktig målgrupp för avdelningen. De förväntar sig 
saklig och korrekt information så att de kan fatta kloka beslut. De förväntar sig även 
att få stöd med praktiska frågor kring sitt förtroendemannauppdrag. 
 
Medborgarna i Borås 
Både privatpersoner och företag är en viktig målgrupp för förvaltningen och 
avdelningen. Medborgarna förväntar sig att få korrekt och lättförståelig information 
som är opartiskt och juridiskt riktig i informationsmaterial, skrivelser och beslut. 
Invånarna vill kunna få svar på sina frågor när de själv önskar. Till denna målgrupp 
räknas även tidningar och andra medier. 
 
Andra myndigheter 
Andra myndigheter i kommunen och i Sverige förväntar sig en korrekt rapportering. 
Detta ställer krav på avdelningen att kvalitetssäkra information i vårt 
diarieföringssystem. 
 
Organisation 
Avdelningen för verksamhetsstöd är en av fem avdelningar på miljöförvaltningen. 
Avdelningen leds av en avdelningschef. 
 
Yrkeskategorier 
Avdelningen består av sju tillsvidareanställda fördelat på en avdelningschef, fyra 
assistenter varav en på 50 %, en receptionist/bostadshandläggare på 50 % och en 
jurist/nämndsekreterare. 
 
Kön och åldersfördelning 
Avdelningen består av 1 man och 6 kvinnor. Åldern inom gruppen varierar mellan 29 
och 64 år. 
 
Kompetensförsörjning 
Medarbetarna på avdelningen har till stora delar rätt kompetens för sina uppdrag. 
Vårt arbete är dock föränderligt vilket kräver en ständig uppdatering av kunskap och 
kompetens. I dagsläget saknas stöd motsvarande en tjänst inom IT och kvalitet och 
arbete pågår med att utreda behovet av ytterligare administrativt stöd (se 
behovsanalys nedan). 
 
Samarbete 
Avdelningen samarbetar med många andra, framförallt med övriga avdelningar inom 
förvaltningen, men även med andra aktörer inom staden och i nätverk av olika slag. 
Som exempel kan nämnas IT, kvalitet, nämndsekreterare och jurister inom staden. 
 
Ekonomi 
På avdelningen finns en medarbetare som delvis finansieras genom lönebidrag. 
Medarbetaren är numera tillsvidareanställd men kommer även i fortsättningen att få 
lönebidrag, nuvarande gäller till och med 2017-12-31. Lönebidraget förlängs årligen. 
Under 2017 kommer stöd inom IT och kvalitet att tillsvidareanställas på 100 %, samt 
så kommer en administratör/receptionist att hyras in på 50 % under en period. Vi 
kommer även att titta på behovet av en kommunikatör på förvaltningen. Under 2017 
kan dessa tjänster finansieras inom nuvarande budget genom omfördelning av 
resurser från avdelningar med vakanser, men om tjänsterna ska permanentas måste de 
finansieras inom ordinarie budget. 
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Det finns inga ytterligare större ekonomiska utmaningar för avdelningen de 
kommande åren. Däremot finns det utmaningar för förvaltningen som kommer att 
administreras av avdelningen. Ett exempel på detta är konvertering av vårt 
diarieföringssystem Ecos till en ny version. 
 
Prioriterade områden 2017 
Avdelningen kommer att arbeta med följande områden: 
 
• Utveckling av avdelningen: Under 2016 hade vi en pensionsavgång, en rekrytering av 
nämndsekreterare som slutade ganska omgående vilket innebar ytterligare en 
rekrytering av nämndsekreterare och tillika förvaltning/miljöjurist.  
2017flyttades Tillståndsmyndigheten till förvaltningen, men resurser för administrativt 
stöd följde inte med, vilket sammantaget innebär en ökad belastning till vår redan 
underbemannade avdelning. 
• Rekryteringar: För att kunna utveckla avdelningen behöver vi ha möjlighet att avsätta 
erforderlig tid till detta, vilket vi hoppas uppnå genom att rekrytera ytterligare stöd 
inom IT och kvalitet samt stöd inom övrig administration/reception. 
• Förtydligande av rutiner och ansvar: Avdelningen kommer att, tillsammans med övriga 
avdelningar, tydliggöra och säkerställa de rutiner vi använder samt utveckla 
ansvarsområdena inom avdelningen. I detta arbete ska vi fortsätta med vår 
”slöserijakt” som vi påbörjade under utvecklingsdagarna i december 2016. 
 
Under 2017 kommer avdelningen även att fokusera på: 
 
IT 
Med sex olika ärendehanteringssystem att hantera och digitalisering och e-tjänster 
som ska utvecklas, är behovet stort att förstärka IT-stödfunktionen.  
 
Kvalitet 
Flytt och översyn av processer, rutiner etc. från gamla ledningssystemet till nya Borås 
Stad-gemensamma Canea One. Även här är behovet stort att snarast förstärka 
förvaltningen med ytterligare stöd inom kvalitetsarbetet. 
Flytten ger oss en bra nulägesanalys och god grund i arbetet med att utveckla och 
förbättra förvaltningens arbete med fokusering på värdeskapande processer. Inom 
ramen för kvalitetsarbetet kommer vi även att se över och uppdatera förvaltningens 
olika styrdokument, bl.a. delegationsordning, attestordning och 
dokumenthanteringsplan. 
  
Uppgradering av Ecos 
Förvaltningen är i behov av ett nytt diariesystem för att hantera diariet på ett mer 
effektivt sätt. I nuläget pågår därmed en undersökning om en upphandling krävs för 
att uppgradera förvaltningens nuvarande diariesystem Ecos till Ecos 2. Oavsett vilket 
diariesystem som blir aktuellt kommer förvaltningen 2017 att behöva göra en 
omfattande genomlysning och kvalitetssäkring av data som idag finns i Ecos för att 
förbereda för ett nytt diariesystem. Förvaltningen har en Ecos-grupp som kommer att 
arbeta med detta under 2017. 
 
Intern kundenkät 
För att se i vilken omfattning förvaltningen är nöjda med avdelningens stöd och 
service ska vi under 2017 genomföra en kundnöjdhetsenkät internt på förvaltningen. 
 
Omvärldsbevakning 
Avdelningen siktar på att kunna besöka minst två andra miljöförvaltningar under 
2017, i syfte att snappa upp goda exempel på deras respektive administrativa 
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avdelningar. Vi kommer även att titta på andra administrativa avdelningar inom Borås 
Stad och hur de har byggt upp sin organisation, t.ex. Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 
E-arkiv 
Under ledning av Stadsarkivet pågår arbete med att etablera ett e-arkiv, så att den 
information som skapas och hanteras digitalt i verksamheten också på ett säkert sätt 
kan arkiveras i digital form. Målsättningen är att bedriva ett införandeprojekt (med 
pilotleveranser) under 2017, och att e-arkivet därefter ska vara i drift till 2018. 
Avdelningen för verksamhetsstöd på Miljöförvaltningen kommer att följa detta 
projekt med stort intresse under 2017. 
 
E-tjänster 
Idag är det endast Tillståndsenhetens båda system AlkT och OL2 som erbjuder e-
tjänster. Vår förhoppning är att kunna erbjuda fler e-tjänster när vi uppgraderat till 
Ecos 2, och planen är att under 2017 undersöka vad för slags e-tjänster vi i så fall vill 
erbjuda. 
 
Övrigt 
Borås Stads gamla ärendehanteringssystem Lotus Notes kommer att bytas ut mot ett 
nytt under året, vilket innebär att allt material tillhörande Miljöförvaltningen behöver 
flyttas. Arbete med att skapa en lämplig struktur för detta kommer att genomföras 
under 2017. 
 
Systemstöd 
 
På miljöförvaltningen finns de systemstöd som staden i övrigt använder. Förutom 
dessa finns även: 
• Ecos; förvaltningens diarieföringssystem som även innehåller stöd för tillsyn och 
kontroll. Ecos har en systemförvaltningsplan och uppfyller i stort dagens behov. 
Systemet är dock omodernt och det finns en nyare version att tillgå. Till Ecos finns en 
modul, Tekos, som är en koppling mellan Ecos och stadens faktureringsprogram 
Agresso. 
• Boss; budget och skuldsaneringssystemet (Boss) är ett program för att stödja 
kommunernas verksamhet kring budgetrådgivning och skuldsanering. 
• Konstat; Konstat är ett verktyg för omvärldsbevakning särskilt avsett för att fånga 
upp problem och tendenser inom konsumentområdet. Konsumentverket erbjuder 
Konstat till alla som bedriver kommunal konsumentvägledning. 
• AlkT; system för handläggning av alkoholtillstånd. 
• OL2; system att hantera ärenden, tillsynsfunktion och avgiftshantering vad gäller 
folköls- och tobaksförsäljning. 
• Miljö- och kvalitetsledningssystem; förvaltningen har ett eget webbaserat 
ledningssystem som är specialanpassad får vår verksamhet. Här finns förvaltningens 
processer, rutiner etc. Under 2016 togs det fram ett centralt system för 
ledningssystem i Borås Stad, Canea One, och arbete pågår på förvaltningen att flytta 
över allt material till det nya gemensamma systemet. 
 
Behovsanalys verksamhetsstöd 2017 
 
Stödfunktionerna har inte utökats i takt med att antalet medarbetare på förvaltningen 
har mer än fördubblats på mindre än tio år, samtidigt som både bredden och 
komplexiteten ökat i nämndens sammanlagda uppdrag och inom den generella 
utvecklingen för alla kommunala stöd-, styr och ledningsfunktioner. Detta medför att 
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förvaltningen har behov av nya eller utökade stödfunktioner också inom allmän 
administration, kvalitet och utveckling, kommunikation och information, samt 
service/vaktmästeri för att nämnden och övriga avdelningar ska kunna genomföra 
sina uppdrag effektivt, rättsäkert och med nöjda kunder, klienter, verksamhetsutövare 
och allmänhet. 
När förvaltningens nämndsekreterare gick i pension 2016 ändrades tjänstens 
kravprofil inför nyrekryteringen med fokus på juridisk kompetens. Komplexiteten i 
nämndens uppdrag har ökat och för effektiv ärendehandläggning, ökad rättssäkerhet 
och för att bidra till försvårande av ekonomisk brottlighet inom nämndens 
ansvarsområden har en jurist rekryterats till rollen ”nämndsekreterare tillika 
förvaltning/miljöjurist”. 
Pensionering av en handläggare på Miljöstrategiska avdelningen med arbetsuppgifter 
även inom verksamhetsstöd har inte ersatts av budgetskäl. Delar av 
nämndadministration och allmän administration har fördelats till övrig personal på 
verksamhetsstöd. 
Vid överföringen av Tillståndsenheten följde inga resurser med för administrativt stöd 
eller chefsstöd. Detta, i kombination med att verksamhetsstöd redan är 
underbemannade, medför ytterligare arbetsbelastning för medarbetarna på 
verksamhetsstöd och på Tillståndsenheten. 
Detta bidrar sammantaget till brist på stödresurser inom allmän administration och 
kommunikation. Konsekvensen är risk för lägre service till nämnden, till övriga 
verksamheter internt samt att service till kommuninvånarna fördröjs eller i värsta fall 
uteblir. 
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Inledning 
 
Intern kontroll omfattar en struktur av policys, processer, rutiner och organisation. Dessa skall 
bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas 
och oönskade händelser och effekter undviks. Kommunallagen anger att nämnderna skall tillse 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i 
enlighet med gällande föreskrifter som gäller i övrigt.  
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2014-03-
20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje nämnd och bolag upprätta en organisation för 
sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Eftersom det krävs mycket tid och resurser för att granska alla rutiner och system måste vissa 
kontrollmoment väljas ut. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 
Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka 
rutiner eller processer får inte gå fel?”. 
 
När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. Arbetet med intern kontroll bör priori-
tera områden där det finns risk för fel med stora konsekvenser. För att göra en samlad bedöm-
ning genomförs uppskattningar av två faktorer: konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet 
(risk), som graderas på skalan 1-4 enligt följande riskmatris: 
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Risker ska identifieras och värderas utifrån: 

• Verksamhets, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv. 
• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 

 
Intern kontrollplan 
 

• Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas en intern kontrollplan. Det 
är de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall elimi-
nera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som skall kontrolleras, hur 
och när kontrollerna ska göras. 

• Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
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Nämndens bedömning av risker 
 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll skall nämnden öka sin delaktighet i framtagandet av 
riskanalys samt intern kontrollplan för att säkerställa sin roll som kontrollfunktion. Nedan följer 
fyra olika generella ansvarsområden där potentiella risker kan uppstå i det fortlöpande arbetet. 
Till er hjälp bifogas uppföljningen av den interna kontrollen 2015 (uppföljningen för 2016 är i 
skrivande stund inte klar) som genomförts i enlighet med kontrollplanen. 
 
Styrning och ledning 
Nämndens uppdrag syftar till att på olika sätt skydda människors hälsa och miljön. Nämnden är 
lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljöbalken och lagstiftningarna för livs-
medel, smittskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel och strålskydd efterlevs. I nämndens 
uppdrag ingår också att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete, miljöövervakning 
samt rådgivning inom energi, klimat, konsumenträtt samt budget- och skuldrådgivning. Vilka 
potentiella risker kan ni identifiera i nämndens organisation? 
 
Nämnden ansvarar för förvaltningen och därmed förvaltningschef, avdelningschefer samt andra 
roller inom verksamheten. Utövande av delegation och säkerställande av en god arbetsmiljö är två 
frågor som finns inom arbetsområdet. Vilka potentiella risker kan ni identifiera inom området? 
  
Personal 
Inom personal återfinns förvaltningens tjänstemän, anställningar, rekrytering, personalkostnader, 
kunskapshöjande åtgärder. Vilka potentiella risker kan uppstå inom personalverksamheten? Hur 
kan dessa risker påverka verksamhet och kvalitet i det dagliga arbetet och i ett långsiktigt perspek-
tiv? 
 
Ekonomi 
Under ekonomiansvaret hanteras bland annat leverantörsfakturor, representationskostnader, 
kundreskontra, upphandling och interna fakturor. I processen deltar främst chefer, ekonom, 
bokhållare samt beställare för att tillgodose att verksamheten fortlöpande hanteras ändamålsen-
ligt. Vilka potentiella risker kan ni identifiera inom ekonomiansvaret? Vilka områden anser ni kan 
utvecklas mer, och mindre? 
 
Egen verksamhet 
Inom nämndens ansvarsområde återfinns totalt 21 målområden som förvaltningen skall aktivt 
arbeta efter. Vilka potentiella risker kan ni identifiera i de olika målområden nämnden ansvarar 
för? Vilka potentiella risker finns för att målområdena inte ska uppnås? 
 
Uppdrag 2017 
 
Vilka potentiella risker kan ni identifiera för att följande uppdrag inte blir genomförda? 
 

• 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 mål-
nivå/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. 
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Nämndens yttrande måste inkomma till nämndsekreteraren senast 2017-02-15. 

Vänligen skicka dessa till marlene.a.andersson@boras.se 
Vid eventuella frågor kan ni kontakta Marlene Andersson eller Niclas Björkström 



 

 
 

Uppföljning Intern kontroll 2015 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollmetod Slutsats 

Delegation Kontroll att delegationsordningen 
efterlevs. 

Stickprov 25 ärenden. Analys 
Av 25 kontroller hittades två avvikelser, en gällande vite och en 
där delegering saknades (nyanställd). 
 
Åtgärd 
Uppdatera delegationsordningen i Ledningssystemet samt lägga 
in delegering för de nyanställda. Förtydliga vad var och en har 
delegation att göra och inte göra. 

Inventarier Att inventarier registrerats i Borås Stads 
inventariesystem, att 
stöldskyddsmärkning sker. 

Inventering 1 gång/år. Analys 
Inga inköp av inventarier som ska registreras i Regitwise under 
2015. Registret är aktuellt. 
 
Åtgärd 
 
 

3 Personal 
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollmetod Slutsats 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende övertid/mertids-
ersättning, användning av bil i tjänsten 
samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan skickas till 
Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns 
också att hämta på intranätet. 

Analys 
Intern kontroll av löner utförda av Löneservice. Kontrollerade 
personer: 9. 
En reseräkning var felaktig, arbetstagaren skulle ha två hela 
traktamenten men hade endast fått 1,5. 
I övrigt inga avvikelser. 
 
Åtgärd 
Personalassistenten på förvaltningen är informerad. 

4 Ekonomi 
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollmetod Slutsats 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften 
tillhör verksamheten, YY-kod korrekt 

Stickprov 50 fakturor Analys 
50 leverantörsfakturor kontrollerades. På 4 fakturor finns ingen 
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Rutin/System Kontrollmoment Kontrollmetod Slutsats 

finns på fakturan, F-skatt, ej egen 
attest. 

uppgift om att leverantören har F-skatt och fyra fakturor saknade 
eller hade felaktig YY-kod. I övrigt ok. 
 
Åtgärd 
Kontakta företagen som vi har avtal med och påtala att det bör stå 
på fakturan att de har F-skatt. 
Information till alla anställda om att YY-koden är viktig. 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte 
framgår , samt att  program bifogas, för 
kostnader avseende representation, 
utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning 
samt Borås Stads riktlinjer. 

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 
616x) 

Analys 
Underlag saknas vid ett par tillfällen, i övrigt ok. 
 
Åtgärd 
Fortsätta påminna alla anställda att lämna in underlag 
(kursinbjudan, deltagarförteckning) till ekonomifunktionen, som i 
sin tur kommer att kontrollera att underlagen finns. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Kontroll av rätt fakturering. Rätt belopp 
jämfört med beslut 

Stickprov 150 fakturor Analys 
Av 150 kontrollerade fakturor hittades 7 avvikelser: 
- 2 fel avgift debiterad 
- 3 saknade eller felaktigt person-/organisationsnummer i  
underlaget 
- 1 ej noterat i Ecos att fakturering skett 
- 1 ej debiterad 
 
Åtgärd 
En fördel för ekonomiassistenten kan vara att avgiften alltid skrivs 
in på samma ställe på underlagen. 

Upphandling Att Borås Stads 
direktupphandlingsregler efterlevs. 

Stickprov på leverantörers 
sammanlagda belopp över gällande 
direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser. 

Analys 
En avvikelse hittades gällande konto 5280 Trädgårdsprodukter 
och skogsföryngringsprodukter. Leverantör Drakenius Gardens 
AB. Beloppet överskrider prisbasbeloppet för direktupphandling. 
 
Åtgärd 
Detta får ses som en engångsföreteelse då detta gäller inköp till 
Orangeriet och dess invigning. Det fanns helt enkelt inte tid för en 
upphandling. 

Att inköp följer ramavtal. Stickprov av vissa konton enligt 
upplagd Agresso Exceleratorfrågor. 

Analys 
Tio leverantörer valdes slumpmässigt av de som, enligt utskrift 
från Agresso, inte ingår i något ramavtal. Inga alternativ till 
inköpen finns inom ramavtalen. 
 
Åtgärd 
Vi ska så långt det går följa upphandlingsavtal. 
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5 Egen verksamhet 
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollmetod Slutsats 

Posthantering/Diarie-
föring 

Rätt datum, inlagt i register, avslutade 
ärenden, arkiverat. 

Stickprov 50 ärenden. Analys 
8 av 50 ärenden hade anmärkningar. Det handlade om fel datum 
(1), ingen koppling till intressent (2). felaktig/saknad skrivelse (3) 
samt ingen notering i fältet "Förvaring" (2). 
 
Åtgärd 
Om man följer ärendehanteringsprocessen i ledningssystemet bör 
ovanstående ej uppstå. Berörda avdelningar går igenom den igen 
vid APT och noterar eventuella förändringar som bör göras. 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Kontroll att rätta lagar, förordningar 
m.m. har angetts. 

Stickprov 50 ärenden Analys 
Av 50 granskade ärenden hade 8 avvikelser enligt följande: 
- 3 hänvisade till gammal timtaxa 
- 3 saknade hänvisning till miljöbalken 
- 2 hänvisade till gammal lagstiftning 
Utöver ovanstående noterades även ett fåtal otydligheter gällande 
hänvisningar till kapitel, paragrafer och förordningsnummer. 
 
Åtgärd 
Se över och uppdatera mallarna i Ecos samt ökad tydlighet till 
vilken/vilka paragrafer, kapitel och förordningar man hänvisar till. 

Utskick av svarskort Utskick av svarskort i ansöknings- och 
anmälningsärenden inom 5 
arbetsdagar. 

Stickprov 50 ärenden. Analys 
Svarskort/bekräftelse saknas på 2 av 50 
ansökningar/anmälningar. 
 
Åtgärd 
Påminnelse om rutinen för utskick av bekräftelser till alla berörda 
handläggare. 
 

Inspektionsresultat Resultatet av en inspektion ska 
meddelas inom 20 arbetsdagar. 

Stickprov 25 ärenden. Analys 
Inspektionsresultat har inte skickats inom 20 dagar på 2 av 25 
ärenden. 
 
Åtgärd 
Påminnelse till alla berörda handläggare. 
 

Delegationsbeslut Delegationsbeslut i tillstånds- och 
anmälningsärenden inom 20 dagar 
efter kompletta handlingar. 

Stickprov 25 ärenden. Analys 
Av 25 slumpmässigt utvalda anmälningar/ansökningar på 
Miljötillsyn (19) och Livsmedelskontroll (6), var 3 ärenden över 
gränsen på 20 dagar. 
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Rutin/System Kontrollmoment Kontrollmetod Slutsats 

 
Åtgärd 
Fortsatt bättre kontroll på ärenden vid handläggares frånvaro. 

Besked om åtgärd Verksamhetsutövare som lämnar 
miljörapporter ska senast den 30 juni få 
besked om rapporten kommer att 
medföra någon åtgärd från nämndens 
sida. 

Komplett genomgång. Analys 
Av 38 verksamhetsutövare som lämnat miljörapport 2015, har 18 
fått svar före den 30/6, 17 efter den 30/6 och 3 har inte fått svar 
alls. 
 
Åtgärd 
En projektvecka i mitten på maj varje år planeras in och 
uppgifterna delas ut till berörda handläggare. 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i 
ECOS 

Stickprov 50 ärenden Analys 
Ett stickprov på 50 stycken pågående ärenden har gjorts. 21 bör 
vara avslutade. 
 
Åtgärd 
Rutin som säger att man någon gång årligen kollar igenom sina 
pågående ärenden för att se om de kan avslutas (t.ex. 2 ggr/år). 
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1 Inledning 

I Borås 2025 Vision och strategi står bland annat att läsa: ”i Borås lever människor tillsammans, och i 
harmoni med naturen och omvärlden ” samt ”vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar”. Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i 
arbetet att skapa goda förutsättningar för dessa delar av visionen. 

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens 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 ökar också i takt med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, 
kommun och landsting. Erfarna inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens 
verksamhet påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt 
löneläge som huvudskäl. Vid årsskiftet 2016/2017 har ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat 
mindre än två år och ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla avdelningar berörs, 
avdelningen för miljötillsyn berörs i mycket hög grad – nio av tretton miljöinspektörer har arbetat 
mindre än tre år. Tre av dessa är föräldralediga och vikarier är mycket svåra att hitta. 

Nämnden har under åren 2012 - 2016 uppvisat en negativ avvikelse mot budget, exklusive Orangeriet. 
Under 2014 begränsades avvikelsen med hjälp av överskott för Orangeriet, på grund av försenad 
verksamhetstart med cirka ett år. Budgetunderlaget baserades under dessa år på hög frånvaro och att 
inga eller få vikarier togs in. Detta har medfört stress och hög belastning på kvarvarande personal, 
vilket bidragit till den höga personalomsättningen samt medfört negativa konsekvenser för 
verksamheten såsom: 

 längre handläggningstider och lägre grad av service 

 försenad eller utebliven tillsyn inom till exempel tobaksområdet 

 lägre tillgänglighet för rådgivning 

 miljöövervakningen (luft, buller, vatten, natur) sker med lägre frekvens och begränsad möjlighet 
till analys 

 begränsade möjligheter att stötta miljöarbetet på andra förvaltningar 

 mindre möjlighet att delta i nationella nätverk 

Av ovan följer stor risk för lägre NKI, mindre nöjda medborgare och medarbetare, sämre hälso-, miljö- 
och smittskydd samt försämring av Borås Stads rykte som miljökommun och arbetsgivare. 

Årsredovisningen innehåller ett ekonomiskt sammandrag för hela Miljö- och konsumentnämnden, samt 
ett för nämnden exklusive den specifika verksamheten i Orangeriet, som nämnden fått separata medel 
för från och med 2013, och ett för enbart Orangeriet 2013-2015. 

För 2016 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på -1 044 tkr jämfört med budget.  
Nämnden budgeterade 2016 för ett överskott på 1 359 tkr med avsikt att balansera tidigare ackumulerat 
underskott på -1 423 tkr från bokslut 2015. 

Resultatet 2016 för verksamheten i Orangeriet redovisar en negativ avvikelse på 51 tkr och resultatet 
för nämnden exklusive Orangeriet är 366 tkr jämfört mot tilldelat kommunbidrag. 

2015 redovisade nämnden ett underskott på 2 654 tkr jämfört med budget, varav 416 tkr avsåg 
Orangeriets avvikande kostnader mot tilldelad budget. Nämndens resultat 2015 exklusive Orangeriet 
uppgick till -2 238 tkr. 

1.1 Nämndens uppgift 

Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en ledande 
miljökommun – att vi följer stadens Energi- och klimatstrategi, når stadens miljömål och ständigt 
arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i linje med Borås 2025 - Vision och strategi. 
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Miljö- och konsumentnämnden har uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Dessa uppgifter regleras bland annat av Miljöbalken och Livsmedelslagen. 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling och gäller för alla, enskilda såväl som företag, som 
på något sätt kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Livsmedelslagen syftar 
till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och gäller alla som producerar, bearbetar eller 
distribuerar livsmedel (exklusive livsmedel avsedda för privat konsumtion). 

Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt kommunikation och samverkan 
stödjer nämnden det hållbarhetsarbete som sker inom staden, hos företag, organisationer och enskilda. 

De övergripande målen är: 

 Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. 

 Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras. 

 Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 

 Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material och råvaror ska 
främjas så att kretslopp uppnås. 

 Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas. 

 Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen 
av matvaror. 

 Konsumentintressena ska stödjas genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning. 

 Borås Stad ska leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtrade-
diplomering. 

Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: Tillsyn och prövning, Miljöövervakning samt 
Kommunikation och samverkan. 

1.2 Tillsyn och prövning 

Nämnden är lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet med ansvar för att kontrollera att lagstiftningen 
inom miljö-och hälsoskyddsområdet efterlevs. Tillstånds- och tillsynsansvaret omfattar kommunens 
ansvar enligt: 

 miljöbalken 

 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. 

Att bedriva tillsyn innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. Utgångspunkten för tillsynen är att stärka 
verksamhetsutövarens egen förmåga att följa lagstiftningen. Tillsynen omfattar såväl direkt kontroll av 
att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder såsom rådgivning, information och annat för 
att underlätta för den enskilde eller en verksamhet att fullgöra sina skyldigheter. 

Nämnden svarar för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som anges i gällande 
kommunala renhållningsordning. 

Det är även nämndens uppgift att svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen (i den 
mån det inte ankommer på annan), följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende 
och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade, medverka i planering, genom 
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kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän information skapa ett 
ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor inom kommunen. 

1.3 Miljöövervakning 

Hur mark, vatten och fysisk miljö används avgör hur hållbart vårt samhälle blir. Kunskap om 
miljösituationen i staden är en förutsättning för långsiktigt hållbara beslut och prioriteringar inom olika 
samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska 
kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller hållbarhet generellt samt stadens Vision 2025 
och miljömål. Tillsynsarbetet ger en god överblick över miljön i staden, tillsammans med 
kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, inventeringar samt mätningar och beräkningar. 
Kontinuerlig övervakning av luftkvalitet, kartläggning av trafikbuller, miljörapporten för Borås samt 
naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter inom miljöövervakning. 

1.4 Kommunikation och samverkan 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sina olika ansvarsområden bidra till människors 
hälsa och en levande dialog om hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö-, 
energi-, konsument- och konsumtionsfrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer 
som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, 
nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar 
om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser, är nyckeln till framgång 
att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för att informera framgår i lagstiftningen, 
men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. 
Deltagandet i stadens samhällsplanering, samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och 
miljömålsarbetet, Fairtrade City, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk 
rådgivning, är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar 
samhällsutveckling. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

2 0 1 1 

Nämnden har under 2016 planerat och deltagit i en medborgardialog tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden om utvecklingen i Sandared, på Samhällsbyggnadsnämndens initiativ. 

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2016 Kommentar 

Revidering av Borås Stads miljömål 
ska påbörjas under 2016. Som 
underlag för revideringen ska bland 
annat genomföras en kartläggning 
av Borås Stads beredskap för att 
hantera följdverkningar av den 
globala uppvärmningen, och vilket 
behov som kan finnas av 
klimatanpassningsåtgärder. 

 Revidering av Borås Stads miljömål påbörjades 
under 2016. I arbetet med revideringen har en 
kartläggning genomförts kring Borås Stads 
beredskap för att hantera följdverkningar av den 
globala uppvärmningen, och stadens eventuella 
behov av klimatanpassningsåtgärder. 

Miljö- och Konsumentnämnden 
uppdras att ta fram en 
kemikalieplan. 

 Delvis 
genomfört 

Kemikalieplan arbetas in i miljömålen i samband 
med revideringen. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4 4,9 2 6,2 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,4 0,1 0 0,2 

 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, 
andel i %. 

34 37,2 50 34,6 
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Miljöförvaltningen hade under 2015 en personalomsättning på ca 20 procent. Under 2016 har en chef 
och sex medarbetare slutat, varav tre för pension, samt fem föräldraledigheter. Avdelningen för 
Miljötillsyn har tappat flera erfarna miljöinspektörer när dessa har fått bättre erbjudande från andra 
arbetsgivare, både kommunala bolag, andra kommuner och i något fall ett 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. Den stora personalomsättningen påverkar verksamheten och 
intäkterna negativt. Personalkostnaderna har tillfälligt hållits nere under 2016 eftersom flera tjänster 
varit vakanta; avdelningschef för ekonomisk rådgivning, verksamhetssamordnare för Orangeriet och en 
miljöinspektörstjänst under hela året. Dessutom har nämndsekreterartjänsten och ytterligare två 
miljöinspektörstjänster varit vakanta under huvuddelen av 2016. De sistnämnda 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 57 anställda med en 
förvaltningschef och fem avdelningschefer vid utgången av 2016. En genomgång av nämndens 
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) 

 projektledare Orangeriet, en tjänst (2013) 

 kommunikatör Orangeriet, en tjänst (2015) 
Utökningen av nämndens uppdrag är totalt 14 tjänster. 

Därutöver har förvaltningen delats upp i fem avdelningar och chefer anställts under 2011 och 2012. 
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 och motsvarande två och en 
halv tjänster inom budget-, skuld- och konsumentrådgivning finansieras av andra kommuner.  

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. 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. 

Antalet lagområden inom miljö- och hälsoskyddsområdet har ökat med fyra (tillhandahålla förnybara 
drivmedel (2005), skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2005), foder och animaliska 
biprodukter (2006) och sprängämnesprekursorer (2014)). 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 behov av tre olika 
ärendehanteringssystem sedan 2011. Stödfunktionerna låg 2005 på fyra administratörstjänster 
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inklusive nämndsekreterare och 2015 på fyra och en halv tjänster. Men ingen ekonom och ingen 
personalsekreterare eller HR-specialist trots 57 anställda 2015. Sedan november 2015 har 
stödfunktionerna utökats med inhyrning av en ekonomicontroller på 25 procent från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan februari med en inhyrd HR-funktion på mellan 25-50 
procent från Servicekontoret. När stödfunktioner saknas fördelas nödvändiga arbetsuppgifter inom 
stödfunktioner på övrig personal med risk för lägre kvalitetet på både kärnverksamhet och 
stödfunktioner samt ökad risk för stress hos medarbetarna. 

Verksamheten i Orangeriet har påverkats av utmaningarna kopplade till ett helt nytt koncept där 
kommunal verksamhet och en privat verksamhet ska 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 och med 2016. Under hela 2016 har tjänsten som verksamhetssamordnare varit 
vakant och arbetsbelastningen för övrig personal är därför fortsatt hög. 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar från och med 2017 för tillsyn och tillståndsgivning i alkohol- 
och tobaksfrågor samt receptfria läkemedel. Miljöförvaltningen har under hösten arbetet med 
förberedelser för att ta emot fyra nya medarbetare och tre nya ansvarsområden. 

Miljöförvaltningen har inför 2017 identifierat nödvändiga behov av stödfunktioner inom kvalitet, IT 
och administration, initierat en översyn av lönestrukturen, ser över arbetet med behovsutredning på alla 
avdelningar, ser över medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling samt kommer att anlita 
externt stöd för arbete med grupputveckling, medarbetarskap och ledarskap. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

För hela 2016 låg sjukfrånvaron på 6,2 procent för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är en 
något högre nivå än 2015 då frånvaron var 4,9 procent. I en relativt liten organisation som 
Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken - pendeln kan svänga ganska 
kraftigt. Förvaltngen har en stor andel småbarnsföräldrar. Målet på 2 procent är satt utifrån ambitionen 
att vi endast ska ha "normal" korttidsfrånvaro utan några längre sjukskrivningar. Historiskt har 
sjukfrånvaron legat runt 5 procent och förvaltningen har i budgeten för 2017 justerat indikatorn till 4,5 
procent. Förvaltningen har inte alltid full rådighet över sjukfrånvaron. I de fall det är aktuellt bedrivs ett 
rehabiliteringsarbete. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av 
olika slag eller tillfälliga resursförstärkningar. 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 

Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 
12-månadersperioden. Indikatorn var ny i budgeten för 2014 och Miljöförvaltningen har fram till och 
med 2016 målet 50 procent som mål för andelen medarbetare som varit friska hela året. Historiskt har 
indikatorn legat runt 40 procent. Miljöförvaltningen justerar därför målet i budget 2017 till 40 procent. 
Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser. 
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3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 

Statsbidrag 770 724 2 025 1 575 -450 

Avgifter och övriga 
intäkter 

10 072 10 921 12 636 11 341 -1 295 

Summa intäkter 10 842 11 645 14 661 12 916 -1 745 

Personal -22 891 -27 100 -25 965 -25 886 79 

Lokaler -2 115 -2 743 -4 467 -4 236 231 

Övrigt -5 356 -5 456 -4 922 -4 333 589 

Kapitalkostnader 0 0 0 -396 -396 

Summa kostnader -30 362 -35 299 -35 354 -34 851 503 

Buffert (endast i 
budget) 

  -220  220 

Nettokostnad -19 520 -23 654 -20 913 -21 935 -1 022 

Kommunbidrag 19 900 21 000 22 250 22 250 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

380 -2 654 1 337 315 -1 022 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

400 1 231    

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

780 -1 423 1 337 315 -1 022 

Ackumulerat resultat 1 231 -1 423 -64 -1 108 -1 044 

Resultatanalys 

För 2016 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på -1 044 tkr jämfört med budget. 
För 2016 budgeterade nämnden ett överskott på 1 359 tkr med avsikt att balansera tidigare ackumulerat 
underskott på -1 423 tkr från bokslut 2015. 

Förvaltningens budgetutrymme inom lokalkostnader redovisar en positiv avvikelse på 231 tkr som 
härrör en felbudgetering om Orangeriet och hyresansvaret för den externa krögaren. 

Förvaltningen redovisar en positiv avvikelse inom övrigt, där material- och tjänstekostnader ingår, på 
totalt 589 tkr. De begränsade verksamheterna, på grund av hög personalomsättning, ligger grund till 
minskade kostnader. 

Förvaltningen redovisar en negativ avvikelse på 396 tkr inom kapitalkostnader som avser 
inventarieinköp under 2015 till Orangeriet. Totalt redovisar förvaltningen en positiv avvikelse inom 
kostnader på totalt 503 tkr mot årsbudget. 

Inom förvaltningen finns såväl positiva som negativa avvikelser mot budget på de olika avdelningarna, 
vilka kommenteras närmare i avsnittet 3.3 Verksamhetsanalys. 

Nedan finns ett ekonomiskt sammandrag för Miljö- och konsumentnämnden exklusive den specifika 
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verksamheten i Orangeriet som nämnden fått separata medel för från och med 2013. Under 3.3.5 
redovisas ett ekonomiskt sammandrag för enbart Orangeriet 2013-2016. 

Resultatet 2016 för verksamheten i Orangeriet redovisar en negativ avvikelse på 51 tkr och resultatet 
för nämnden exklusive Orangeriet är 366 tkr jämfört mot tilldelat kommunbidrag. 

2015 redovisade nämnden ett underskott på 2 654 tkr jämfört med budget, varav 416 tkr avsåg 
Orangeriets avvikande kostnader mot tilldelad budget. Nämndens resultat 2015 exklusive Orangeriet 
uppgick till - 2 238 tkr. 

2014 redovisade nämnden ett överskott på 380 tkr jämfört med ett budgeterat underskott på -400 tkr. 
Nämndens resultat 2014 exklusive Orangeriet var -357 tkr. Orangeriets del av nämndens budget gav 
2014 drygt 700 tkr i överskott jämfört med de specifikt tilldelade medlen. 

Väsentliga budgetavvikelser 

I korthet handlar avvikelserna bl.a. om 
- lägre intäkter (hög personalomsättning på miljötillsyn, lägre statsbidrag), 
- lägre kostnader för tjänster (mindre konsultkostnader) 
- tillkomna kapitalkostnader (avser inventarieinköp under 2015), samt 
- högre utfall på utbetalda bidrag till föreningar. 

Åtgärder 

Förvaltningen kommer att genomföra ett antal åtgärder för att få bättre balans i Bokslut 2017 och 
framåt: 

· budgeterat för stödfunktioner inom Ekonom/controller motsvarande 25%-50% av en tjänst, 
inhyrning av HR-stöd motsvarande 25-50% samt kvalitet och IT motsvarande 100% 
· fördelat budgetkostnader så att varje avdelning ser sina egna kostnader 
· förbättra rutiner kring projekt och projektredovisning, Orangeriet, EU-projekt m.fl. 
· utveckla administrationen kring ekonomi, fakturering, HR-/personal, kvalitet, juridik och rättsäkerhet 
· utveckla verksamhetsplanering för bättre styrning, inklusive tidrapportering 
· söka fler inkomstkällor 
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Ekonomiskt sammandrag exkl Orangeriet 

Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 

Statsbidrag 770 724 2 025 1 575 -450 

Avgifter och övriga 
intäkter 

10 072 10 921 12 637 11 341 -1 296 

Summa intäkter 10 842 11 645 14 662 12 916 -1 746 

Personal -22 825 -26 219 -24 387 -24 703 -316 

Lokaler -2 115 -2 178 -2 309 -2 346 -37 

Övrigt -4 501 -3 886 -6 276 -3 659 2 617 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -29 441 -32 283 -32 972 -30 708 2 264 

Buffert (endast i 
budget) 

  -220  220 

Nettokostnad -18 599 -20 638 -18 530 -17 792 738 

Kommunbidrag 18 200 18 400 18 800 18 800 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-399 -2 238 270 1 008 738 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

400 400    

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

1 -1 838 270 1 008 738 

Ackumulerat resultat      

Verksamhetsmått 

 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Bokslut 

2016 

Intäktsfinansiering, % (intäkter i % av 
bruttokostnaden) 

35,7 33,0 41,2 37,1 

Nettokostnader, tkr 
19 520 23 654 20 894 21 935 
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3.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 2016 

Bokslut 
2016 

Avvikelse 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -868 -1 091 -955 -877 78 

Resultat -868 -1 091 -955 -877 78 

Miljöförvaltningen 
gemensamt 

     

Intäkter 291 166 232 167 -65 

Kostnader -7 903 -7 969 -8 768 -8 238 530 

Resultat -7 612 -7 803 -8 536 -8 071 465 

Livsmedelskontroll      

Intäkter 3 635 3 985 4 035 4 225 190 

Kostnader -3 640 -4 100 -3 902 -4 441 -539 

Resultat -5 -115 133 -216 -349 

Miljötillsyn      

Intäkter 5 345 5 094 6 570 5 656 -914 

Kostnader -6 890 -6 876 -6 815 -6 442 373 

Resultat -1 545 -1 782 -245 -786 -541 

Miljökommunikation 
inkl. Orangeriet och 
KLIV 

     

Intäkter 1 039 1 723 3 255 2 237 -1 018 

Kostnader -6 678 -11 471 -11 705 -11 266 439 

Resultat -5 639 -9 748 -8 450 -9 029 -579 

Ekonomisk rådgivning      

Intäkter 53 677 570 631 61 

Kostnader -4 383 -3 792 -3 430 -3 587 -157 

Resultat -4 330 -3 115 -2 860 -2 956 -96 

      

Totalt      

Intäkter 10 363 11 645 14 662 12 916 -1 746 

Kostnader -30 362 -35 299 -35 575 -34 851 724 

Resultat -19 999 -23 654 -20 913 -21 935 -1 022 
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3.3 Verksamhetsanalys 

3.3.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiskt sammandrag (tkr) 

Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -868 -1091 -955 -877 

Nettokostnader -868 -1091 -955 -877 

Kommunbidrag 885 895 955 955 

Resultat 17 -196 0 78 

Här redovisas kostnaderna för den politiska ledningen av verksamheten inklusive nämndsekretariat. 
Kostnaden för den politiska verksamheten har följt den tilldelade budgeten och redovisar en positiv 
avvikelse med 78 tkr mot årsbudget. 

3.3.2 Miljöförvaltningen gemensamt 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 

Intäkter 291 166 232 167 

Kostnader -7904 -7969 -8768 -8238 

Nettokostnader -7613 -7803 -8536 -8071 

Kommunbidrag 7417 7174 8536 8536 

Resultat -196 -629 0 465 

Under denna rubrik redovisas intäkter och kostnader som avser hela förvaltningens verksamhet och 
som det inte bedömts meningsfullt att fördela per verksamhetsområde. Det handlar om kostnader för 
förvaltningschef och verksamhetsstöd, inventarier, kontorsmaterial m.m. Här finns också 220 tkr 
avseende den "buffert" för oförutsedda kostnader som nämnderna uppmanas budgetera. 

Avdelningen uppvisar en positiv avvikelse på 465 tkr jämfört med årsbudget. 

Avdelningens redovisade intäkter på 167 tkr avser ersättningar från marknadsanställningar samt 
felaktigt utbetalda avgifter som återförts avdelningen. Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom 
kostnader på 530 tkr vilket främst består av återhållsamhet av verksamheten av budgetskäl. 

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för förvaltningens gemensamma administration och har ett 
tydligt uppdrag att stödja förvaltningens kärnverksamheter. Stödfunktionerna har varit i princip 
konstanta under de senaste tio åren medan antalet anställda har mer än fördubblats samtidigt som 
kraven och förväntningarna på stödfunktionerna har ökat. 

Inför att nämnden får ett utökat uppdrag med alkohol och tobak 2017 och för att kunna behålla och 
rekrytera kompetent personal kommer förvaltningen köpa in en stödfunktion inom HR-
/personalområdet. Miljöförvaltningen kommer även anlita externt stöd för arbete med 
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grupputveckling, medarbetarskap och ledarskap. Det utökade uppdraget för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel medför ansvar för ytterligare två ärendehanteringssystem, dvs sammanlagt fem 
olika ärendehanteringssystem. Regeringens målsättning för digitalisering pekar särskilt ut livsmedel och 
miljö som prioriterade för arbete med digitalisering. Förvaltningen måste därför fortsätta se över 
stödfunktionerna inom IT-området och inom administrativa området. 

3.3.3 Livsmedelskontroll 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 

Intäkter 3635 3985 4035 4225 

Kostnader -3640 -4100 -3902 -4441 

Nettokostnader -5 -115 133 -216 

Kommunbidrag -330 -526 -133 -133 

Resultat -335 -641 0 -349 

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget på 349 tkr. 

Avdelningens intäkter redovisar en positiv avvikelse på 190 tkr. Verksamheten möter en fortsatt stark 
marknadsefterfrågan som ständigt växer i samband med befolkningsökningen i Borås Stad. 

Avdelningens kostnader redovisar en negativ avvikelse på totalt 539 tkr, varav 531 tkr avser underskott 
inom personalkostnader. Efter budget 2016 antagits, uppdagades en budgetavvikelse inom området och 
har noggrant följts upp sedan dess. 

3.3.3.1 Löpande kontroll 

Löpande kontroll 

Alla livsmedelsanläggningar ska registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten. Enda undantaget är 
om anläggningen måste godkännas enligt EG-förordning 853/2004. Det är livsmedelsföretagaren som 
ansvarar för att anmäla registrering av sin anläggning hos Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel 
får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut om 
godkännande fattats. I anslutning till registreringen utförs normalt en revision (en fullständig 
genomgång) av verksamheten. Den sista december 2016 fanns det 764 verksamheter och 796 
livsmedelsanläggningar totalt i kommunen. 

Under 2016 har kontrollen bedrivits i veckobegränsade projekt med fokus på samtliga verksamheter 
inom områdena Norr, Centrum, Väster och Öster i Borås. Intervallet och frekvensen av inspektioner 
styrs av verksamhetens art. Vissa anläggningar har besökts en, två eller tre gånger under året. Andra 
verksamheter, med lägre risk och därmed lägre kontrolltid, besöks vartannat eller vart tredje år. Efter 
varje avslutat projekt har resultaten av kontrollen sammanfattats. Utifrån vilka avvikelser som har 
konstaterats och hur ofta de förekommer kan den framtida kontrollen planeras och fokuseras på de 
risker som uppmärksammats. Kontrollområden som har beaktats under 2016 var infrastruktur, lokaler 
och utrustning, råvaror och förpackningsmaterial, rengöring och desinfektion, temperaturkontroller 
med flera. Under året har livsmedelskontrollen även lagt fokus på Livsmedelsverkets projekt om 
provtagning av Listeria monocytogenes i kallrökt/gravat lax och skivade charkprodukter, material i 
kontakt med livsmedel, Vitamin D i kosttillskott samt SVAs (Statens Veterinärmedicinska anstalt) 
projekt om provtagning av färskt kött från kyckling för förekomst av Escherichia coli resistenta mot 
antibiotika ur grupperna cefalosporiner och karbapenemer – så kallad ESBL-resistens. Provtagningen 
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ingår som en del av SVARM-programmet vilket omfattar Sveriges åtagande att övervaka 
antibiotikaresistenta bakterier från djur och livsmedel i enlighet med Zoonosdirektivet. 

Genomgående kan det konstateras att rengöring av ytor och redskap, bristfällig/felaktig märkning, 
problem med redligheten samt brister i temperaturhållningen är de främsta orsakerna till avvikelser och 
förelägganden bland storhushåll och butiker. Privata verksamheter får fler avvikelser på rengöringen av 
ytor och lokaler. Brister i temperaturhållningen är någorlunda jämnt fördelat mellan grupperna. 
Redlighetsproblematik och bristande/felaktig märkning av livsmedel är de kontrollområden som efter 
rengöring och temperatur orsakat flest avvikelser i både butiker samt storhushåll under 2016. 

Under 2016 har cirka 30 mikrobiologiska prover tagits på olika livsmedel. Sammanlagt har ca. 300 
rengöringsprover gjorts med ATP- metoden (adenosin trifosfat, ett ämne, som finns i alla levande 
celler). Mikrobiologiska prover och rengöringsprover var en del av planeringen för 2016, där utvalda 
verksamheter och processer hos dessa kontrollerades. Vidare har gruppen deltagit i MVG´s- projekt 
(Miljösamverkan Västra Götaland) som handlade om märkning/redlighet. Inriktningen på projektet är 
redlighet av kött. 

Fram till sista december 2016 har livsmedelsavdelningen tagit emot 53 klagomålsärenden och gjort 
totalt 957 kontrollbesök, varav 863 inspektioner och 94 revisioner. Antalet inspektioner ligger på lägre 
nivå än för 2015 men antal revisioner ligger på väsentlig högre nivå. Genomförande av revisionerna tar 
nästan dubbelt så mycket tid som vanliga inspektioner. Antalet kontroller totalt blev lägre än planerat 
under 2016. Under större delen av 2016 har avdelningen för livsmedelskontroll haft betydande problem 
med underbemanning. 

I Sveriges nationella kontrollplan (NKP) finns det gemensamma mål för den offentliga kontrollen inom 
livsmedelskedjan. Målen delas in i strategiska och specifika. De specifika målen är oftast tidsbundna. 
Endast ett antal utvalda NKP mål klaras upp av oss. Det beror på personalbrist, tid, 
kunskap/erfarenhet, brist på resurser för fortbildning etc. 

Komplexitet i livsmedelskontrollen 

De senare åren har vi sett en ökning av den manuella kötthanteringen på de mindre butikerna. En 
kötthantering där råvarornas ursprung ofta inte är svenskt. Från att ha lagt mycket tid på kontroll av 
märkning av importerade varor och kontroll av lokaler har det nu tillkommit spårning av köttets 
ursprung och så att all dokumentation kring detta stämmer. Detta är ofta ett tidskrävande arbete med 
granskning av dokument som inte alltid har korrekta uppgifter, många kontakter med andra 
myndigheter för att spåra varuflödet, omhändertagande av tvivelaktiga varor och i vissa fall även 
destruktion med alla de myndighetsbeslut som behövs för att garantera en rättssäker handläggning. 
Detta har tagit mycket tid i anspråk. 

Livsmedelsfusk 

I Sverige har vi både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning att ta hänsyn till på livsmedelsområdet. 
Det förekommer olika typer av livsmedelsfusk där de vanligaste typerna är: 

 Försäljning av livsmedel som inte är tjänligt och som kan innebära risk för hälsan. Till exempel 
användning av animaliska biprodukter i livsmedelskedjan 

 Försäljning av exempelvis kött- och fågelprodukter med okänt ursprung 

 Försäljning av varor som passerat sista-förbrukningsdatum. 

 Medvetet vilseledande livsmedelsinformation eller felaktig beskrivning av livsmedel. Till 
exempel varor/ingredienser ersätts med billigare alternativ, exempelvis odlad lax som säljs som 
vildfångad, basmatiris som bytts ut mot billigare rissorter, varor säljs som ekologiska trots att de 
inte är ekologiska, falska påståenden/information om ingredienser, till exempel geografiskt 
ursprung, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. 

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) är EU:s system för snabb varning om livsmedel som 
utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. Får vi ett sådant meddelande om livsmedel 
som kan utgöra risk för människors hälsa som har kommit till/från en av våra anläggningar i 
kommunen, förväntas vi snarast kontakta berörda aktörer för att vidta nödvändiga åtgärder exempelvis 
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saluförbud. Åtgärderna rapporteras sedan in till Livsmedelsverket som i sin tur förmedlar 
informationen vidare. Vi har sett ett ökande flöde av dessa RASFF under de senaste åren. 

Även e-handel med olika typer av livsmedel exempelvis kosttillskott har gjort att vi rör oss på andra 
arenor än förr. 

Dessa exempel visar på nödvändigheten i att ha en aktiv omvärldsbevakning och en omfattande 
kompetensuppdatering, både inom de olika fackområdena men även exempelvis inom data, 
dokumentgranskning (även på andra språk än svenska) och samverkan mellan olika myndigheter, då 
nya synsätt och arbetsmetoder är nödvändiga för att hålla jämna steg med våra verksamhetsutövare. 

Kontrollen av ovanstående områden liknar en avancerad utredning och är oftast tidskrävande och 
ställer högre och annorlunda krav på inspektörer jämfört med vanlig kontroll. Tiden och resurser som 
avdelningen för Livsmedelskontroll delvis saknar. Utöver det måste alla inspektörer fortbildas löpande 
och för det krävs det tillräcklig med ekonomiska resurser. 

3.3.3.2 Projekt under året 

Projekt under året 

Inom ramen för ordinarie kontroll har avdelningen arbetat med olika projekt såsom: 

 Dricksvatten; Inspektioner och provtagning samt granskning av vattenanalyser. 

 Livsmedelsverkets projekt om Listeria monocytogenes i kallrökt/gravat lax och skivade 
charkprodukter. 

 Livsmedelverkets projekt om material i kontakt med livsmedel 

 Livsmedelsverkets kontrollprojekt om Vitamin D i kosttillskott. 

 MVG´s (Miljösamverkan i Västra Götaland) Inriktningen på projektet är redlighet av kött. 

 SVAs (Statens Veterinärmedicinska anstalt) projekt om provtagning av färskt kött från kyckling 
för förekomst av Escherichia coli resistenta mot antibiotika ur grupperna cefalosporiner och 
karbapenemer – så kallad ESBL-resistens. Ingår som en del av SVARM-programmet vilket 
omfattar Sveriges åtagande att övervaka antibiotikaresistenta bakterier från djur och livsmedel i 
enlighet med Zoonosdirektivet. 

3.3.3.3 Samverkan med andra 

Samverkan med andra 

Avdelningen för Livsmedelskontroll träffar regelbundet inspektörerna i övriga kommuner i Sjuhärad 
för att diskutera gemensamma frågor och skapa samsyn kring hur livsmedelskontrollen ska bedrivas. 
Avdelningen deltar vidare i länsträffar för livsmedelsinspektörer i Västra Götalands län och ingår även i 
arbetsgruppen för livsmedelskontroll inom ramen för MVG - Miljösamverkan Västra Götaland. 
Avdelningen deltar också i nätverket ”Livs levande”, som består av nio kommuner av Borås storlek, 
samt "Livssamverkan Sverige" som är en samverkan på chefsnivå mellan Livsmedelsverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt ett antal kommuner. 

Vidare deltar avdelningen regelbundet i olika utbildningar eller föreläsningar som hålls inom 
livsmedelsområdet, särskilt de som anordnas av Livsmedelsverket. 

I samarbete med MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) reviderar vi under åren 2014-2016 varandras 
verksamhet. 

Syftet med att utföra denna kollegiala revision är att med hjälp av en oberoende samarbetspart granska 
och utvärdera att vi: 

 Ständigt förbättrar livsmedelskontrollen. 
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 Har tagit hand om revisionsresultat samt vidtagit rätt åtgärder med anledning av den externa 
revisionen. 

 Planerar, genomför och följer upp livsmedelskontrollen så att målen i förordning (EG) nr 
882/2004 uppfylls. 

 Samarbetar och lär av varandra. 

Under 2016 har två inspektörer deltagit i Livsmedelsverkets och Länsstyrelsens revisioner av andra 
myndigheter (kommuner). Vår personal användes som stöd och expertis i samband med revisionerna. 
Syftet med gemensamma revisioner var också att lära av varandra och utveckla livsmedelskontrollen i 
Sverige. 

  

   

3.3.4 Miljötillsyn 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 

Intäkter 5345 5094 6570 5656 

Kostnader -6890 -6876 -6815 -6442 

Nettokostnader -1545 -1782 -245 -786 

Kommunbidrag 1038 1078 245 245 

Resultat -507 -704 0 -541 

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på 541 tkr mot årsbudget. 

Avdelningens intäkter redovisar en negativ avvikelse på 914 tkr som främst härrör från en hög 
personalomsättning under året. 

Avdelningens kostnader redovisar en positiv avvikelse på 373 tkr, varav 348 tkr avser outnyttjade 
personalkostnader på grund av hög personalomsättning. Under 2016 har avdelningens chef och fyra 
medarbetare slutat, varav två för pension, samt tre föräldraledigheter. Flera erfarna miljöinspektörer 
slutade under perioden 2014-2016 när de fick bättre erbjudande från andra arbetsgivare, både 
kommunala bolag, andra kommuner och i något fall ett privat bolag. Flera försök att hitta vikarier har 
misslyckats. Utan dessa vakanser hade personalkostnaderna ökat och prognosen för året försämrats 
ytterligare. Rekrytering på de vakanta tjänsterna har påbörjats och alla tjänsterna planeras bli tillsatta till 
början av 2017. 

3.3.4.1 Bostadsärenden 

Bostadsklagomål  

Inom bostadsklagomålen har vi i två år arbetat med en Lean-liknande arbetsmetod som gett en 
ärendeminskning på nästan 75 %. Vi har gjort fortsatta förbättringsåtgärder och arbetar med modellen 
frivilligt åtagande där fastighetsägaren får muntligt besked om vad som ska åtgärdas och när det ska 
vara klart, istället för tidsödande skriftliga kommuniceringar. Vårt arbete med bostadsklagomål har även 
uppmärksammats av Miljösamverkan i Västra Götaland och Halland samt av Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS). På en nationell konferens under våren 2016 har vår arbetsmetod presenterats. Med 
anledning av metoden har vi även haft studiebesök från Miljöförvaltningen i Göteborg. Under året har 
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vi även arbetat med projekt inom förebyggande bostadstillsyn på flerbostadshus. Det resulterade i att 
hyresgäster kom tillrätta med undermålig vattentemperatur. 

3.3.4.2 Förorenade områden 

Samverkan  

Bryggan 

Avdelningen för Miljötillsyn har tillsammans med Miljöstrategiska avdelningen veckovisa möten för att 
diskutera aktuella detaljplaner och avge en samlad bedömning av miljö- och hälsoskyddsaspekter i 
planprocessen. Frågor som berörs är t.ex. markföroreningar, skyddsavstånd till miljöfarliga 
verksamheter, dagvatten, buller, naturvärden. De ger ett mervärde för exploatörer att tidigt få 
kännedom om förvaltningens bedömningar då de kan påverka kostnaden för detaljplanen. 
Synpunkterna är viktiga tidigt i planprocessen så att de kan tas med i planarbetet. Syftet är att underlätta 
genomförande skedet i samband med bygglovsprocessen. 

Dagvatten 

Miljöförvaltningen har jobbat tillsammans med Borås Energi & Miljö i deras arbete för att ta fram 
riktvärden för utsläpp till dagvatten. Avdelningen har arbetat mer aktivt än tidigare med 
dagvattenfrågan bland annat i planarbetet. 

Teknisk samordning 

Avdelningen har under året börjat närvara vid Teknisk samordning, där de tekniska förvaltningarna 
informerar varandra och diskuterar kring kommande projekt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

I stadskärnan finns kända och okända markföroreningar som kan försena planerade byggnationer på en 
fastighet. För att ta reda på var föroreningar finns samt för att underlätta för utbyggnad arbetade 
förvaltningen fram arbetsmetod för att underlätta upphandling av konsulter för 
markmiljöundersökningar. Miljöförvaltningen har bistått Planavdelningen på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen med experthjälp inom förorenad mark sedan 2015. Arbetet har fortsatt 
under 2016 men i begränsad omfattning beroende på sjukskrivning. 

Tandvårdsprojekt 

I Borås kommunala avloppsnät har det konstaterats höga halter av kvicksilver. Miljöförvaltningen har 
på uppdrag av Borås Energi och Miljö fått utreda var kvicksilverhalterna kommer ifrån. 
Tandvårdskliniker tros vara en sannolik källa. Inom Borås Stad finns ca 53 aktiva tandläkare på 30 
fastigheter som berörs. Under året har Miljöförvaltningen besökt 29 tandvårdskliniker och året 
dessförinnan besöktes och projektet kommer att sammanställas under 2017. 

  

3.3.4.3 Enskilda avlopp 

Enskilda avlopp 

Miljöförvaltningen bedriver aktivt tillsyn på enskilda avlopp i Borås Stad. Arbetet med enskilda avlopp 
handlar om rådgivning till privatpersoner och entreprenörer, tillsyn av befintliga avloppsanläggningar, 
handläggning av avloppsansökningar, tillsyn av nyinrättade avlopp och förelägganden om åtgärder och i 
vissa fall förbud mot att använda avloppsanläggningen. Under 2016 har 160 fastigheter inventerats i 
områdena Äspered, Sundholmen och ner mot Dannike. Av de 160 fastigheterna har 63 fått ett 
tillsynsbesök. Endast de anläggningar som har utsläpp till mark från vattentoalett och är äldre än 10 år 
kontrolleras. Av årets inventeringar fick ca 60 % av de fastigheter som fått tillsynsbesök krav på att 
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åtgärda avloppet. Åtgärder som det handlar om är att inrätta en helt ny anläggning eller rusta upp den 
befintliga, vanligtvis med ventilationsrör och/eller grundvattennivårör. 

Under 2016 har 153 ansökningar om att inrätta nytt avlopp inkommit till Miljöförvaltningen. Antalet 
ansökningar ligger sedan 2011 mellan 135-165  per år. Av de ansökningar som inkom under året var 
ca 50 % krav efter inventering. 

Under året har även en skriftlig inventering genomförts samt en okulär bedömning i områdena; Bovik, 
Funningen, Munkahagen, Hovalida och Ryssbyhöjd. Dessa områden är med i VA-planen som områden 
som kan bli aktuella för allmän utbyggnad mellan 2019-2030, men ytterligare utredning krävs. 
Bedömningar efter inventeringen har sammanställts i en skrivelse. 

Uppföljande inspektion 

Tillsynen av nyinrättade avlopp görs vanligtvis 1-2 år efter att anläggningen tagits i bruk och sker endast 
på markinfiltrationer. En sådan inspektion syftar till att kontrollera om avloppet inrättats enligt 
tillståndet. Kunderna får på så sätt ett kvitto på om anläggningen fungerar som det var planerat. I de fall 
där fastighetsägare vars avlopp inte klarat denna tillsyn har fått krav på sig att utföra förbättringar eller i 
sista hand gräva om sitt avlopp. Under året gjordes 116 uppföljande avloppsbesök, varav 19 stycken var 
återbesök. Vi hann inte med lika många uppföljningsbesök som var planerat med anledning av att en 
väldigt torr vår och höst med lågt grundvatten. Det är viktigt med hög grundvattennivå då syftet är att 
kunna kontrollera att det finns ett avstånd på minst en meter mellan spridarrör och eventuell 
grundvattennivå. Den uppföljande tillsynen ger oss värdefull information om kompetensnivån hos 
avloppsentreprenörer, om anläggningarna verkligen fungerar i praktiken och dessutom ger den kunden 
en bättre bild av sin anläggning. 

3.3.4.4 Miljöfarlig verksamhet 

Sobacken 

Sobacken är en stor anläggning som omfattar många verksamhetsdelar inom olika områden. 
Verksamheten är under utbyggnad och har stort behov av att snabbt få svar från förvaltningen. Under 
året har avdelningen förbättrat arbetssättet när det gäller Sobacken och blivande Energi- och 
miljöcentrum EMC, där en arbetsgrupp med några inspektörer skapats i syfte att höja kompetensen 
inom områdena avfall, deponi, biogas, avloppsreningsverk och kraftvärmeverk, samt på bredare front 
kunna avge synpunkter till bolaget. Under året har 48 ärenden avslutats, vid årets slut fanns 18 aktiva 
ärenden. 

Överföringsledning mellan centrum och EMC/Sobacken 

Arbetet med överföringsledningarna för kraftvärmeverk och avloppsreningsverk mellan bland annat 
Gässlösa, Ryaverken och Sobacken har pågått i större skala under 2016. Totalt kommer Borås Energi 
och Miljö gräva 12 970 meter genom staden för att dra värmeledningar från Rya värmeverk till 
Sobacken och dricksvatten och avloppsledningar från Gässlösa till Sobacken. Ledningschakten kan vara 
mellan 4 och 40 meter breda. Ledningsdragningen sker i etapper och är omfattande och påverkar 
närboenden, fastighetsägare, vattenområden, förorenad mark, natur, trafikleder och framkomligheten 
m.m. Sträckorna har inneburit att förvaltningen behövt bedöma handlingar och frågeställningar från 
bolaget i samband med planeringen inför dragningen. 

Bekämpningsmedel 

Miljötillsyn har under hösten deltagit i ett nationellt projekt, initierat av Jordbruksverket, om hantering 
av kemiska bekämpningsmedel i kommersiella plantskolor och växthus. Det visade sig att det numera 
endast fanns tre sådana verksamheter i Borås kommun. Det två verksamheter som inspekterades hade 
aldrig tidigare fått besök av Miljöförvaltningen. Den kunskap som inhämtats i projektet kan komma till 
godo även inom andra verksamheter som använder växtskyddsmedel, till exempel lantbruken. 

Under året har lantbrukare som behövt nya tillstånd att använda bekämpningsmedel inom Öresjö 
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vattenskyddsområde förnyats. 

Projekt - hästgårdar 

Avdelningen slutförde ett projekt med hästgårdar som påbörjades förra året. Ett tjugotal hästgårdar, 
med tio eller fler hästar vardera, har inspekterats, med fokus på gödselhanteringen. 

3.3.4.5 Undervisningslokaler 

Under år 2016 besöktes 11 grundskolor inom stadsdel Norr. Tillsynen var inriktad på skolornas 
egenkontrollprogram för ventilation och städning. Området valdes eftersom stadsdel Norr 2015 fattade 
beslut om att reducera städfrekvensen med 50 procent i undervisningslokaler. Efter att brister påpekats 
utökades städfrekvensen med ytterligare 25 procent, till 75 procent av städfrekvensen före 2015. Vid 
tillsynen konstaterades att städningen var godtagbar. 

Under 2015 reviderades tillsynstaxan för undervisningsverksamheter. Taxan justerades för att få en 
bättre kostnadstäckning. Den nya taxan började gälla under 2016, vilket innebar att alla förskolor och 
grundskolor i kommunen fick ett nytt beslut om årsavgift. Avdelningen skickade 100 kommuniceringar 
om nya avgiftsbeslut och därutöver 100 avgiftsbeslut. 

3.3.4.6 Övrig tillsynsverksamhet 

Migrationsboenden 

Under 2016 besökte avdelningen för Miljötillsyn två korttidsboenden för nyanlända och fyra boenden 
för ensamkommande flyktingbarn. På ett regionalt seminarium om smittskydd för personal på 
asylboenden presenterade avdelningen vad tillsyn från en Miljöförvaltning kan innebära. Vi närvarade 
även vid en utbildningsdag om asylboenden med Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Miljösamverkan i Västra Götaland. 

Tatuerare  

Avdelningen har bedrivit ett litet tillsynsprojekt på tatueringsverksamhet under året och ett par 
tatuerare har fått tillsynsbesök. Genom en jämförelse mot det senaste tillsynsbesöket konstaterade 
avdelningen att verksamheterna bytt till engångsmaterial vilket minskar risken för smittspridning mellan 
kunder. 

Projekt Barnkollen 

Vi har deltagit i ett projekt med Läkemedelsverket som handlat om märkningskontroll av kosmetiska 
produkter riktade till barn. Fyra butiker i Borås har besökts och ett antal avvikelser från gällande regler 
hittades. Arbetet med att följa upp avvikelserna kommer ske under 2017. 

Kvalitetsarbete 

Under de senaste åren har avdelningen arbetat med att kartlägga de viktigaste processerna i tillsynen. 
Staden har köpt in kartläggningsprogrammet Canea där förvaltningarna ska visualisera sina processer. 
Programmet används nu på Miljöförvaltningen och avdelningen har påbörjat arbete med att lägga in 
processerna. Arbetet kommer att pågå nästa år. 

Förbättringsgruppen 

Under året har Miljötillsynsavdelningen startat en förbättringsgrupp. Syftet med förbättringsgruppen är 
att förvalta de förbättringsförslag som uppkommer i gruppen. Förbättringsgruppen ska fungera som en 
länk mellan förbättringsförslaget och förverkligandet. 

Förbättringsarbete 

Under våren 2016 genomfördes andra årets internrevision mellan Miljötillsyn och Miljösamverkan i 
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Östra Skaraborg (MÖS). Fokus var att granska följande områden: 

 Befogenheter och resurser för att kunna bedriva tillsyn effektivt 

 Rutiner och dokument avseende bristande lagefterlevnad 

 Uppföljning och internrevision av tillsynen 

 Ständigt förbättringsarbete 

Resultaten bidrar till effektivare förbättringsarbete för tillsynsprocessen. 

3.3.4.7 Uppdragsverksamhet 

Strandbad 

På kommunens 23 badplatser har Miljötillsyn under sommaren utfört totalt 123 vattenprov. Av dessa 
var det sju prov som var tjänligt med anmärkning, varav Kolbränningen i Byttorp stod för fyra av dem. 
En trolig anledning är badande vilda fåglar. Ett prov var otjänligt (Sjöbo badplats). Generellt kan sägas 
att vattenkvaliteten på badplatserna runt om i kommunen är god. Badplatserna ägs och förvaltas av 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen, som lejt ut uppdraget att ombesörja provtagningen till 
Miljöförvaltningen. 

3.3.5 Miljökommunikation inkl. Orangeriet och KLIV 

Ekonomiskt sammandrag 

 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 

Intäkter 1039 1723 3255 2237 

Kostnader -6678 -11471 -11705 -11266 

Nettokostnader -5639 -9748 -8450 -9029 

Kommunbidrag 7137 9990 8450 8450 

Resultat 1498 242 0 -579 

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget på 579 tkr. 

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse inom intäkter på 1 018 tkr mot årsbudget, varav ca 750 tkr 
består av felbudgeterade hyresintäkter från Orangeriet. Övriga intäkter avser statsbidrag som inte 
inkommit under året utan förväntas inkomma under 2017. 

Avdelningen består av flertalet verksamheter där samtliga redovisas i den övre tabellen, varav 
verksamheten i Orangeriet redovisas särskilt i nedre tabell. 

Orangeriet redovisar sedan 2015 en negativ avvikelse i sin verksamhet och ett belopp på 694 tkr för 
2016. Verksamheten i Orangeriet har under större delen av året haft en vakant tjänst som bidragit til en 
positiv avvikelse. Kapitalkostnader avseende inventarieinköp under 2015 inkom under 2016 och hade 
inte budgeterats. Verksamheten har en negativ avvikelse inom tjänstekostnader där man anlitat en 
konsult för att möjliggöra verksamhetens uppdrag. 

Utan vakansen som verksamhetssamordnare hade den negativa avvikelsen varit högre. 
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Orangeriet 

Enbart 
Orangeriet 

Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -600 -921 -3016 -3856 -4144 

Nettokostnader -600 -921 -3016 -3856 -4144 

Kommunbidrag 600 1700 2600 3450 3450 

Resultat 0 779 -416 -406 -694 

3.3.5.1 Miljöövervakning 

Miljöövervakning 

Under året har miljöövervakningen inom vatten och luftområdet nedprioriterats på grund av arbetet 
med Orangeriet och rådande budgetsituation på förvaltningen. För att kunna bistå staden med 
kompetens inom hela miljöövervakningsområdet krävs att vakanta tjänster återbesätts. 

Samhällsplanering 

Miljöutredare och biologer bidrar kontinuerligt med kompetens i arbetet med Götalandsbanan, 
översiktplan, planarbete och bygglov. Det är viktigt att Miljöförvaltningen deltar i så tidigt skede som 
möjligt för att förkorta tiden för alla processer i samhällsplaneringen. 

Idag saknas: luftvårdskompetens, vattenkompetens, tid för naturvärdesbedömningar, tid för skriftliga 
promemorior avseende naturvärdesbedömningar, klimatanpassning, tid för att samordna övergripande 
bullerkartläggning, samt tid för vissa handläggare att delta i projektstudios. Dessutom behövs mer 
specialistkompetens om förorenad mark. 

Åtgärdsprogram mot buller 

Bullerkartläggningen med åtgärdsprogram (EU-direktivet 2002/49/EG och förordning SFS 2004:675) 
fas två kunde inte genomföras under 2016 på grund av att antalet mätpunkter av trafikflöden minskat 
såpass mycket att kartläggningen inte kan hålla tillräckligt hög kvalitet. 

Miljöförvaltningen inväntar besked från Tekniska förvaltningen om mätningarna kan återupptas och ett 
beslut krävs om vilken förvaltning som ska ha ansvaret för kartläggning och åtgärdsprogrammet. 

Ett kartskikt på ”Störande verksamheter” har tagits fram vilket ligger i Intramap. 

Naturvård 

Översyn av Naturdatabasen med kvalitetsgranskning och revidering, återinventering av vissa områden 
och justering av gränser. Inventering av större vattensalamander, ängssvampar, vildbin och fjärilar har 
genomförts. En utställning om vildbin har turnerat på bibliotek i Sjuhärad. Skyltar om vildbin på Bråt 
har tagits fram. En informationsbroschyr om skyddsvärda träd har tagit fram. Bidrag till 
naturvårdsprojekt har utdelats ur Naturvårdsfonden. 

Strandskydd 

Den 1 oktober 2016 tog Miljö- och konsumentnämnden över handläggningen av dispensbeslut från 
strandskyddsbestämmelserna. Innan handlades ärendena åt Kommunstyrelsen. 

Luft 

Resultat från 2015 års luftmätningar har redovisats till datavärden. Mätningar har utförts dygnsvis av 
PM10 och kvävedioxid på Kungsgatan. Idag har vi ett eget kontrollprogram, men strategin är en del av 
luftvårdsförbundet Luft i Västs kontrollstrategi. Utöver de mätningar vi gör regelbundet har vi utfört 
diffusionsmätningar av VOC i gaturum 20 veckor under året. Referensmätning av gammastrålning sker 
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var sjunde månad. Miljöförvaltningen har deltagit i luftvårdsförbundet Luft i Västs arbetsgrupp. 

Vatten 

Miljöstrategiska är sekreterare och sakkunniga i Viskans vattenråd och sammankallande i stadens 
vattengrupp. Vattengruppen samlar förvaltningsövergripande kompetens inom vattenområdet. 

3.3.5.2 Miljöstrategiskt arbete 

Omvärldsbevakning 

Under 2015 togs ett stort steg för att ena mänskligheten kring hållbar utveckling vilket kommer påverka 
allt framtida arbete för hållbar utveckling. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- 
och regeringschefer en ny Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har 
förbundit sig att utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojämlikheter, tillhandahålla god utbildning samt 
uppnå bättre hälsa, bra arbeten och miljömässig hållbarhet. Målen fokuserar även på att främja fred, 
säkerhet och internationella partnerskap. Agenda 2030 kommer att påverka styrning och ledning 
överallt och Sveriges regering, flertalet statliga myndigheter samt Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, har påbörjat arbetet med implementering av Agenda 2030. I internationella sammanhang påpekas 
vikten av att alla nivåer i samhället prioriterar arbetet och särskilt att kommunnivån är och kommer att 
förbli helt avgörande för hur Sverge lyckas. 

För att Borås Stad ska kunna närma sig vision 2025 och även bli en ledande miljökommun krävs att den 
miljöstrategiska avdelningen har resurser att kunna bistå organisationen med en proffessionell 
omvärldsbevakning, en analys av miljöläget i kommunen samt de åtgärder som krävs för ett mer 
hållbart samhälle. Idag saknas både resurser och arenor för det arbetet. 

Energi och klimatstrategi  

Energi- och klimatstrategin antogs 2015. Arbetet med strategin fokuserade på att sprida och 
implementera strategierna i Borås Stads arbete med energi- och klimatfrågor. Det finns även ett stort 
intresse för strategin och arbetsmetoderna utanför kommunen. Arbetet och strategin har därför 
presenterat på ett antal föreläsningar i Sverige. Material har även skickats till flera länder i Europa. En 
engelsk broschyr har tagits fram som beskriver Energi- och klimatstrategin och de arbetsmetoder som 
användes. 

Klimatkompensering av resor  

Systemet med klimatkompensering av resor bidrar till att miljöarbetet sprids inom hela Borås Stad 
koncernen, eftersom alla förvaltningar har pengar avsatta för att arbeta med miljöfrågor. Alla 
förvaltningar och bolag får diagram som visar deras egen energianvändning för transporter samt 
koldioxidutsläppen. Dessa diagram gör det möjligt att analysera de egna resorna och eventuellt hitta 
åtgärder som minskar resorna. 

Gröna finanser  

Borås Stad är den största enskilda låntagaren inom Kommuninvests koncept för gröna lån. Borås Stad 
har lånat grönt för att finansiera EMC. Genom att låna grönt har vi gjort det möjligt för 
Kommuninvest att ge ut gröna obligationer i både amerikanska dollar och svenska kronor. Borås Stad 
är även representerat i Kommuninvests miljö kommitté som granskar ansökningar om gröna lån och 
deltar i utveckling av ramverket för lånen och rapporteringen till investerare. Borås Stad deltar också i 
arbetet att ta fram en nordisk standard för hur gröna obligationer ska rapporteras till investerare. 

Miljömål  

Borås Stads miljömål 2013-2016 har förlängts och gäller nu till årsskifter 2017/2018. Arbetet med att 
revidera miljömålen har pågått intensivt under året och ett förslag till reviderade miljömål kan skickas 
på remiss under första halvan av 2017. 

Miljömålsuppföljning 
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Resultaten av miljömålsuppföljningen används med fördel i större utsträckning som beslutsunderlag 
inför budgetprocessen och när förslagen till Kommunfullmäktiges uppdrag tas fram för att Borås Stad 
ska ha möjlighet att nå uppsatta mål samt Borås 2025 Vision och strategi. 

Redovisningen behöver utvecklas och kommuniceras på ett mer tilltalande sätt, eller i andra forum. 
Resultaten, bredden på miljöarbetet som sker och hur miljöarbetet är organiserat, har inte uppfattats av 
många folkvalda och anställda. Borås Stad har som ambition att vara en ledande miljökommun. 
Miljöaspekten ska vara integrerad i det ordinarie arbetet för att skapa en hälsosam och attraktiv stad att 
leva, bo och verka i. För att åstadkomma detta måste vi kommunicera nyttan på ett bättre sätt för att 
skapa delaktighet och tilltro till att arbetet gör effekt. 

Redovisningen som sker i samband med tertialuppföljning och årsredovisning går till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige samt läggs idag upp på Borås Stads webb i Miljöbarometern: 
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/. 

Arbetet med att sammanställa kommunkoncernens miljöarbete tar personella resurser i anspråk som 
samtidigt nyttjas för arbetet med fysisk planering. En prioritering mellan arbetsuppgifterna kan behöva 
ske, eller omfördelning av resurser, nu när planarbetet ökar. Resurser har under året också saknats för 
layout, språkgranskning och kvalitetskontroll av miljörapporterna. En återkoppling om önskemål om 
redovisningsformer, önskas under 2017. Möjligheter till muntliga presentationer för våra folkvalda samt 
förvaltningschefer är förslag till ytterligare redovisningsformer. Resultaten från uppföljningen redovisas 
också till miljörapportörer, miljökoordinatorer och förvaltnings- och bolagschefer som ansvarar för 
återkoppling till sina verksamheter. Där sker en viss återkoppling i samband med uppföljningarna. 

I samband med tertial 1 följdes enbart åtgärdsarbetet upp hos de verksamheter som ännu inte infört 
miljöledning i sin verksamhet för att påskynda detta arbete. Inför Kommunfullmäktiges decembermöte 
kommunicerades i Fullmäktigehuset exempel på resultatet av det miljöstrategiska arbetet. Hälften av 
kommunkoncernens personal har miljöutbildats, 45 procent av förvaltningarna och bolagen är 
miljöcertifierade/miljödiplomerade, 80 procent av skolor/förskolor och gymnasieskolor har nu en 
Grön Flagg certifiering och fyra förvaltningar/bolag går före och har minskat resorna med privat bil i 
tjänsten med hälften. Detta är en bråkdel av de goda resultat verksamheterna presterat de senaste fyra 
åren sen målen beslutades. Ett arbete som inte skett utan samordning. 

Miljösamordning inom Borås Stad 

Ett nätverk bestående av 26 miljökoordinatorer från Borås kommunkoncern träffas regelbundet för 
inspireras, samordna och driva på miljöarbetet inom koncernen. Miljöförvaltningen samordnar 
miljökoordinatorsnätverket och dess möten. Under år 2016 har fyra träffar genomförts och vad som 
bland annat har avhandlats är miljömålsarbetet, miljömålsrevideringen, inspirationsmöte på 
bostadsbolaget Fristad Bostäder och miljöprioriteringar inför SM-veckan 2017 i Borås. 
Miljökoordinatorerna utgör en viktig länk för Miljöförvaltningen, både för att informera och bli 
informerad om vad som händer i miljöväg i Borås Stads organisation. 

Målområdesanalys Borås 2025  

Förvaltningen har deltagit i målområdesanalysen av Borås 2025 Vision och Strategi. Området Ekologisk 
hållbarhet lokalt och globalt har analyserats utifrån förvaltningarnas och bolagens inrapporterade arbete 
under 2015. Arbetet har legat till grund för skrivningar i Kommunstyrelsens årsredovisning. Arbetet 
fortsätter under 2017 under ledning av Kommunstyrelsens kvalitetsstrateg. 

Mat och miljö 

Det nya livsmedelsavtalet (2015) är i full gång. Avtalet följer svensk djurlagstiftning och innehåller fler 
ekologiska produkter än tidigare. Det har resulterat i en ökad andel svenska ekologiska produkter. 
Denna andel har ökat från 16,92 % 2015 till 20,34 % 2016 för Borås Stads förvaltningar (rikssnittet 
ligger på 20 %). 

Arbetet med att KRAV-certifieras alla restauranger inom Borås Stad fortskrider. Det gäller 136 stycken 
kök, vilket innebär att Borås Stad är den kommun i landet som certifierar flest enheter på en och 
samma gång. 
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En handlingsplan för minskat matsvinn i Borås Stads kök inom förskola, skola och äldreomsorg togs 
fram av Kommungemensam Kost. När den implementeras under 2017 kan det bli aktuellt för 
Miljöförvaltningen att stötta upp med utbildning om matsvinn och miljö. 

Miljödiplomering Förvaltningar och Bolag 

Runt hälften av kommunkoncernens förvaltningar och bolag är miljödiplomerade/miljöcertifierade. 
Majoriteten av dessa har valt att miljöcertifiera sig via Miljödiplomering. Även Miljöförvaltningen 
kommer under 2017 övergå från ISO 14001 till Miljödiplomering. 

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar:  

I väntan på Götalandsbanas stäckning samt val av korridor ligger all stadsutveckling på is för området 
som var tänkt att hållbarhetscertifieras. 

Sweden Green Building Council (SGBC) har tagit fram ny svensk standard City-lab med hjälp av Borås 
stads medverkan som referensstad. När staden vet var Götalandsbanan kommer att placeras bör 
hållbarhetsarbetet återupptas med stadsdelen Norrby och då rekommenderas att ta hjälp av City-lab. 

Sveriges Ekokommuner  

Borås är medlem i Sekom, Sveriges Ekokommuner, där eko "står för att ekologisk och ekonomisk 
balans ska förenas i en och samma utvecklingsstrategi. "Medlemskapet innebär bland annat att 
medlemskommunerna antagit 12 gemensamma så kallade gröna nyckeltal i syfte att få indikatorer på 
om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Arbete har skett med uppföljning avseende dessa 
indikatorer och resultaten kan ses på sekom.miljobarometern.se/boras. 11 av nyckeltalen går åt rätt håll, 
undantagen är bly i avloppsslam, mängd hushållsavfall per person samt utsläpp av koldioxid från 
tjänsteresor. 

Hållbar Utveckling Väst 

Borås Stad är medlem i Hållbar Utveckling Väst. Nätverket arbetar med kunskapsstöd och 
erfarenhetsutbyte inom energi- och klimatrådgivning, miljökommunikation och miljöstrategiskt arbete 
samt naturvård. Förvaltningen har saknat resurser att delta på nätverksträff under året, och deltar inte 
längre i planeringsgrupp för verksamheten. En miljöutredare deltog på kursdagen med Gehls 
Architects; Hållbar planering – Städer för människor” som handlade om stadsutveckling. 
Energisamordnaren spred Borås Stads erfarenheter av gröna finanser, tillsammans med vår finanschef, 
till övriga kommuner i nätverket under en inspirationsdag. I naturvårdsnätverket hölls en tvådagars 
utbildning om artrikedom där en biolog deltog från Borås. 

Internationellt arbete (Sinfonia)  

Sinfonia är ett EU-projekt som handlar om energieffektivisering av hela stadsdelar. Borås Stad har 
under året börjat samla in GIS-data som ska användas i ett modelleringsverktyg som ett fransk forskar 
team håller på att utveckla. Modelleringsverktyget kan användas för energiplanering i stadsdelar och för 
att testa olika energieffektiviserings scenarior. 

Förvaltningen deltar även i nätverket Alliance for Urban Sustainability ett samarbete mellan fem 
svenska städer och fyra franska städer och ett antal universitet, bland annat Högskolan i Borås. 
Nätverket är initierat av Regeringskansliet och drivs av Energimyndigheten i Sverige och motsvarande 
institution i Frankrike. Inom nätverket delas erfarenheter inom områden som exempelvis hållbara 
livsstilar. Nätverket är även en plattform för projektutveckling och kommer sannolikt att utvidgas med 
både fler projekt och fler länder. 

3.3.5.3 Kunskapsförmedling 

Kretsloppsveckan 

Kretsloppsveckan arrangerades i vanlig ordning i Borås under vecka 37, en vecka med fokus på 
hållbarhetsfrågor. Huvudarrangör av Kretsloppsveckan är Borås Energi och Miljö samt 
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Miljöförvaltningen, som tillsammans med andra samarbetspartners genomförde 31 aktiviteter. Exempel 
på aktiviteter som genomfördes var Naturguidning i staden, workshop om naturlig hudvård, 
Klädswopping, Mer närproducerat i Borås, och kick-off för skolprojektet Drömstaden. Bredden på 
aktiviteterna innebar att det fanns något för alla, ung som gammal, att gå på. 

Miljöutbildningar  

Miljöförvaltningen har under år 2016 vid 58 utbildningstillfällen miljöutbildat 1300 personer från 
förvaltningar och bolag. Utbildningen genomförs i enlighet med Borås Stads miljömål 1 b, d.v.s. att alla 
anställda inom Borås Stad ska genomgå en miljöutbildning och syftet är att stärka det lokala 
miljöarbetet inom organisationen. Miljöförvaltningen genomför regelbundet miljöutbildning av 
nyanställd personal i Borås Stad (anmälan till utbildning görs via intranätet). Miljöförvaltningen 
genomför även utbildningar vid specifika förfrågningar från arbetsplatser inom Borås Stad. 

Vi håller rent dagarna (tidigare Skräpplockardagarna) 

Drygt 14 000 barn och ungdomar från 168 enheter inom Borås Stads organisation deltog i 
manifestationen Vi håller rent-dagarna vecka 19. Deltagarantalet har ökat med cirka 2 000 deltagare 
jämfört med föregående år. Borås Stad vinner för andra året i rad Hålls Sverige Rents utmärkelse Årets 
Håll Sverige Rent-kommun, med motiveringen, ”för sitt strategiska och breda miljöarbete”. Håll 
Sverige Rent, en ideell stiftelse som arbetar för ett skräpfritt Sverige, rankar varje år kommunerna 
utifrån arbetet mot nedskräpning. Rankingen baseras bland annat på antalet deltagare under Vi håller 
rent dagarna. Samarbetsorganisationen Borås rent och snyggt (med Miljöförvaltningen som medaktör) 
arbetar för ett skräpfritt Borås och samordnar Vi håller rent dagarna i Borås. 

Hållbara Evenemang / SM-veckan 

Miljörekommendationerna i Borås Evenemangshandbok har uppdaterats. Evenemangshandboken får 
alla som ska arrangera möte, event, konferens etc. i Borås. Under 2016 startade även arbetet inför SM-
veckan som går av stapeln i Borås 30 juni – 7 juli 2017. Miljöförvaltningen är representerade i SM-
veckans lokala arbetsgrupp och är sammankallande till hållbarhetsgruppen. SM-veckan ska 
miljöcertifieras och hållbarhet är ett av arrangemangets tre kärnvärden: möjligheter, inkludering och 
hållbarhet. 

ESCAR 

Hållbar konsumtion är ett komplext ämne som berör alla. Miljö, livsstil och beteendemönster är frågor 
som vi alla måste ta ett ökat ansvar för. EU-projektet ESCAR (European strategic partnership for 
Sustainable Consumption and Awareness Raising) har haft som mål att förbättra yrkeskompetensen 
inom hållbar konsumtion. Det tvååriga projektet som Miljöförvaltningen varit projektledare för 
avslutades i november 2016 med slutrapportering i januari 2017. 

I projektet ingick en icke-statlig organisation (Columbares i Murcia, Spanien), tre kommuner (Santorso i 
Italien, Skanderborg i Danmark, Borås i Sverige) och ett science center (Navet i Borås). Genom 
erfarenhetsutbyten mellan de fem parterna gavs tjänstemän stärkt kompetens och nya verktyg. För att 
stärka yrkesutbildningen generellt producerades en metodhandbok ("Best Practice Guide") i form av en 
webbplats med goda exempel på hur man kan arbeta med hållbar konsumtion. De goda exemplen 
samlades in från lokala intressegrupper och från de erfarenhetsutbyten, så kallade LTT (Learning, 
Teaching, Training), som genomfördes under projektets gång. 

Projektets slutsatser och resultat, med särskilt fokus på metodhandboken, presenterades vid en 
slutkonferens som hölls i Borås den 21 september. Resultaten presenterades dels vid ett frukostmöte på 
Navet, och dels vid ett öppet möte på Orangeriet på kvällen. Resultaten har också presenterats för 
Miljö- och konsumentnämnden vid deras sammanträde den 15 november 2016. 

Slutrapporten finns att hämta från projektets webbplats: http://escarproject.wordpress.com 

Metodhandbokens webbplats har adressen: www.sustainableguide.eu 
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3.3.5.4 Konsumenträttslig information 

Under 2015 har totalt 2391 kontakter tagits inom konsumentrådgivningen mot 1 545 föregående år. 
Frågorna rör huvudsakligen tv, telefoni och internet, men boende, hantverkstjänster och bilärenden är 
även frekvent förekommande. Sedan Konsumentverket startade sin tjänst "Hallå Konsument" har 
karaktären på ärendena förändrats men mängden har inte minskat. De ärenden som kommer in till 
Konsument rådgivningen idag tenderar att vara mer komplexa än tidigare. 

Mängden konsumentkontakter är helt och hållet beroende på hur många konsumentrådgivare som 
finns tillgängliga för telefonrådgivning och besök. Under första halvan av 2016 var en av tjänsterna 
vakanta och året har ägnats både åt rekrytering och introduktion. 

Konsumentrådgivningen har under större delen av 2016 funnits i Orangeriet och konsumentrådgivarna 
har samarbetat med övrig personal i Orangeriet. 

Under informationsaktiviteter redovisas 45 kontakter. Kontakterna består av föreläsningar, deltagande i 
mässor, workshops och seminarier. 

Utöver ovanstående har konsumentrådgivarna även deltagit i utbildningstillfällen, nätverksträffar och 
arbetat riktat mot utsatta grupper och områden. 

Konsumentdagarna 2016 arrangerades i Borås. Dagarna är ett samarbete mellan Konsumentvägledarnas 
förening och Konsumentverket som samlar konsumentvägledare och politiker från hela Sverige. 
Miljöförvaltningen föreläste och deltog i en paneldebatt. 

3.3.5.5 Fairtrade City 

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Borås Stad har 
varit diplomerat sedan 2008. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk 
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, 
restauranger och arbetsplatser. Samtliga politiska partier i kommunen är överens om att Borås skall vara 
en Fairtrade City. För att vi ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs ett gemensamt engagemang 
mellan kommun och näringsliv så att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje år. Ytterligare 
kriterier innebär bland annat att: 

 fler aktörer inom näringslivet erbjuder Fairtrade-märkta produkter 

 fler arbetsplatser i Borås väljer Fairtrade-märkta varor till fikat 

 det lokala informationsarbetet fortgår genom att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk 
konsumtion bland kommunens invånare. 

Fairtrade City Borås har under 2016 genomfört många utåtriktade aktiviteter:  

Under klimatveckan på Högskolan i Borås i maj höll Hållbar Student i aktiviteter och informationsbord 
kring Fairtrade. Besökarna kunde t.ex. bryta arm med en Fairtrade-banan, göra en egen smoothie på 
smoothiecykel och svara på frågor kring Fairtrade. 

Borås Fairtrade City deltog i en årligt återkommande skördemarknad den 3 september. Marknaden har 
fokus på lokalproducerad mat och vi deltog med informationsmaterial, fallfrukt och tävling, mycket 
uppskattat och vinnaren fick Fairtrade-märkta varor för 300 kr. 

Under Fairtrade Fokus-veckorna i oktober genomfördes följande aktiviteter: (alla var gratis och öppna 
för allmänheten) 

 kvällsföreläsning på Orangeriet om choklad, hälsa, Fairtrade och miljö. 

 chokladprovning i samarbete med Zebeda Chocolate. 

 Agenda 2030 seminarium tillsammans med Textilhögskolan i Borås. 

 två föreläsningar kring omställning med Johan Ehrenberg. 
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 två tillfällen för visning av filmen ”La finca humana”. 

 föreläsning med Anders Hjort, Fairtrade och Agenda 2030. 

 under Fairtrade Challenge fikades det på många platser i Borås. Bland annat ordnades stora 
fikapauser på Högskolan Borås, fikapaus för Kommunfullmäktige och många fikor inom 
Svenska kyrkans verksamheter. 

 Radio Sjuhärad på Fairtrade Challenge, representant för styrgruppen i Borås intervjuades. 

 information och visning av Fairtrade-märkta produkter hela vecka 42 på Ica City Borås. 

Borås Fairtrade City har inventerat utbud i Borås under sommar 2016 och följt upp med att dela ut 
egentillverkade diplom till återförsäljare av Fairtrade-märkta produkter under höst/vinter 2016. 

Borås Fairtrade City deltog i World Fair Trade Day genom att medverka vid ett lokalt 
friluftsarrangemang, Trandaredsdagen. 

I maj deltog Fairtrade City Borås på loppmarknad i Orangeriet, anordnad av fackförbundet Vision. 
Arrangemanget var öppet för alla. 

I det årliga Kretsloppet i Borås som hölls i september, deltog vi med två löpare i Fairtrade-
banandräkter. 

3.3.6 Ekonomisk rådgivning 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 

Intäkter 532 677 570 631 

Kostnader -4383 -3792 -3430 -3587 

Nettokostnader -3851 -3115 -2860 -2956 

Kommunbidrag 4153 2789 2860 2860 

Resultat 302 -326 0 -96 

Ekonomiskt utfall. 

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på 96 tkr mot årsbudget. 

Avdelningens intäkter redovisar en positiv avvikelse på 61 tkr och avser ersättningar från 
grannkommuner vid försäljning av tjänster. 

Avdelningens kostnader redovisar en negativ avvikelse på 157 tkr mot budget, varav 175 tkr avser 
personalkostnader på grund av felbudgetering. Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom 
material- och tjänstekostnader på 18 tkr mot årsbudget. 

Uppdrag 

Budget- och skuldrådgivningen ger allmänheten vägledning i ekonomiska frågor med utgångspunkt i 
kommunens skyldighet enligt 2§ skuldsaneringslagen att lämna råd och anvisningar till skuldsatta 
personer. Det övergripande målet för verksamheten är att invånarna får möjlighet att göra aktiva val 
och få kontroll över sin ekonomiska situation samt bli medvetna och säkra konsumenter. 

Verksamheten har haft sju anställda ekonomiska rådgivare på hel- respektive deltid samt en tillfällig 
chef för verksamheten. 

Enheten för Ekonomisk rådgivning säljer verksamhet till Tranemo, Ulricehamn och Svenljunga 
kommuner samt från juli månad även till Bollebygds kommun 
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3.3.6.1 Ekonomisk rådgivning 

Utöver den förebyggande rådgivningen som redovisas nedan anser vi att arbetet med akuta ärenden 
räknas dit. Genom att prioritera personer med akut problematik har vi nått målsättningen att boka in 
dessa inom en månad. Detta för att om möjligt förhindra att skulder hamnar hos Kronofogden med 
eventuell utmätning som följd. Ärenden som ligger på kö hos oss, avser främst personer som redan har 
utmätning i sin inkomst. För dessa har vi inte lyckats nå målet att minska den totala kötiden till max en 
månad (enligt riktlinjerna från Konsumentverket), då antalet akuta ärenden har ökat och dessa tycks bli 
mer komplicerade. Däremot skulle kön varit betydligt större om vi inte lyckats öka antalet avslutade 
ärenden under året. För närvarande har vi en kö på ca två månader som är en liten minskning i 
förhållande till föregående år. 

Totalt har 2 072 kontakter tagits med den ekonomiska rådgivningen i form av telefonsamtal, e-post, 
oplanerade besök, informationsinsatser och förhandlingsärenden, mot 1 593 året innan. Ökningen 
består främst av ett ökat antal informationsinsatser under året då vi satsat på att dels marknadsföra vår 
avdelning internt inom kommunen, men även på att genomföra föreläsningar för våra invånare. Varje 
förhandlingsärende räknas här enbart som en kontakt, men i respektive ärende noteras samtal, e-post, 
brev, besök m.m. 

Den 1 november 2016 ändrades lagen om skuldsanering och det kom även en ny lag om skuldsanering 
för företagare (F-skuldsaneringslag). I samband med de nya lagarna om skuldsanering, skulle analys- 
och rapporteringssystemet ”Boss” uppdateras med de nya ansökningsblanketterna. En uppgradering av 
systemet dröjer fortfarande och har inte infriats. Detta har gjort att budget- och skuldrådgivarna har 
varit tvungna att manuellt fylla i ansökningsblanketter om skuldsanering som finns på Kronofogdens 
hemsida. Detta har medfört extraarbete och störningar i arbetet. 

Konsumentverket har på regeringens uppdrag 2016 tagit fram rekommendationer för den kommunala 
budget- och skuldrådgivningen. Syftet är att alla som behöver det ska få stöd av god kvalitet, oavsett 
vilken kommun de bor i. Det rör sig om sex rekommendationer som handlar om: verksamhetens 
innehåll, utbildning och kompetens, likvärdigt arbetssätt, kapacitet och uppföljning, tillgänglighet, stöd 
utan oskäligt dröjsmål. En analys och anpassning av organisationen för att kunna följa 
rekommendationerna har påbörjats. 

Under 2016 har Borås tagit över budget- och skuldrådgivningen från Bollebygds kommun. Detta har 
resulterat i att ca 32 ärenden har tagits över och fördelats mellan handläggarna. 

Antalet nytillkomna förhandlingsärenden har ökat till 489 (varav 28 från Svenljunga, 18 från Tranemo, 
46 från Ulricehamn samt 32 från Bollebygd) jämfört med 418 föregående år, en ökning med 71 ärenden 
eller 17 procent. Ärendemängden som kräver kvalificerad rådgivning fortsätter att öka. Under året har 
424 förhandlingsärenden avslutats mot 359 året innan. De flesta ärenden som avslutades var 
ansökningar om skuldsaneringar. Antal pågående ärenden vid årsskiftet var 422. Ärenden i vår kö 
inkomna 2016 var 35 vid årsskiftet, en liten minskning av kön mot föregående år. 

Av de sökande är flest i åldern mellan 45-54 år och därefter mellan 55-64 år, fördelningen mellan män 
och kvinnor är ganska lika och hyresrätt är den vanligaste boendeformen. En stor andel av de sökande 
har barn. Av våra sökande har 79 procent en disponibel inkomst per månad på allt mellan 8 000 – över 
30 000 och 13 procent har helt saknat inkomst. Huvudsaklig inkomsttyp har varit lön av arbete, 
aktivitets- eller sjukersättning och pension. Skuldsättningsgraden hos de sökande ligger på 55 procent 
med en skuld på 100 000 - 999 000 kr, 13 procent har skulder under 100 000 kr och 10 procent har 
skulder över 999 000 kr. De allra flesta skulder avser konsumtionsskulder, i detta ingår banklån utan 
säkerhet, kreditkort och övriga lån och därefter skulder till tele/Internet, fordonsrelaterade skulder och 
skulder till sjukvård. Av de sökande har de flesta utmätning i sín inkomst hos Kronofogden när de 
söker rådgivning. 

Under året har förebyggande information/föreläsningar getts vid 46 tillfällen till 943 personer jämfört 
med 20 tillfällen och 508 personer 2015. Under 2016 har det gjorts en satsning på nyanlända, med 
bland annat ekonomiskola med ensamkommande flyktingbarn. Fokus har legat på att lära dem det 
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svenska samhället och ekonomisystemet så att de inte börjar sitt nya liv i Sverige i en skuldsituation som 
i sin tur skulle försvåra en integration i det svenska samhället. Avdelningen har även ingått ett 
samarbete med Arbetslivsförvaltningen, Socialförvaltningen, SFI, Mötesplatserna i Borås, 
familjecentralerna, diakonin, frivilligorganisationer, personliga ombud, vräkningsförebyggande gruppen, 
Jobb Borås ”Framsteget” m fl. Samverkan sker även med andra myndigheter såsom Kronofogden, 
Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Under året har fler kontakter med media som t ex via tidningar 
och radio tagits mot föregående år, totalt 5 st. Rådgivarna har även deltagit i flera utbildningstillfällen, 
nätverksträffar och regionträffar. 

3.3.6.2 Bostad Borås 

Inom avdelningen för administration finns också bostadsinformationen, Bostad Borås, som 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 
framförallt om att hjälpa studenter att finna bostad. 

En styrgrupp med representanter från fastighetsägarna, de kommunala fastighetsbolagen, högskolan 
samt Borås Stad träffas regelbundet under året. Arbete pågår med att se över om vi kan underlätta för 
studenterna att hitta bostad genom att införa "en väg in", det vill säga en gemensam portal där alla 
lediga studentlägenheter läggs in från respektive fastighetsbolag. 
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4 Verksamhetsmått 

4.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal ärenden 3 689 3 365  3 516 

Antal händelser (Ecos) 16 320 15 795  15 516 

Antal delegationsbeslut. 996 992  1 097 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. 

Miljö- och konsumentnämndens myndighetsroll med krav på dokumentation av verksamheten innebär 
att väl fungerande system för diarieföring och ärendehantering är centralt för förvaltningens arbete. För 
att utveckla kvaliteten i ärendehanteringen finns en Ecos-grupp i förvaltningen (Ecos är namnet på 
ärendehanteringssystemet). Ärendehanteringssystemet behöver moderniseras och upphandling av ett 
nytt system eller en uppgradering av Ecos kommer att genomföras under 2017/2018. Under 2016 har 
arbete med kvalitetsäkring av data i nuvarande system fortskridit inför en kommande konvertering. 

Antalet diarieförda ärenden har ökat något jämfört med föregående år, medan antalet händelser (poster 
i ett ärende) har minskat. Ökningen av antalet ärenden kan hänföras till en stabilare personalsituation på 
förvaltningen under senare delen av året. Vad beträffar minskningen av antalet händelser är det svårare 
att se någon orsak, troligen handlar det om karaktären på de ärenden som varit aktuella under året. 

4.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

768 770 800 764 

Antal inspektioner 790 854 700 863 

Antal revisioner 80 79 200 94 

Antal delegationsbeslut 300 306 200 359 

Klagomål 58 51 50 53 

Registrering 103 106 100 116 

Den sista december 2016 fanns det 764 verksamheter och 796 livsmedelsanläggningar totalt i 
kommunen. 

Fram till sista december 2016 har avdelningen för livsmedelskontroll tagit emot 53 klagomålsärenden 
och gjort totalt 957 kontrollbesök, varav 863 inspektioner och 94 revisioner. Antalet kontrollbesök 
ligger på ungefär samma nivå som 2015 men antal revisioner ligger på väsentlig högre nivå. 
Genomförande av revisionerna tar nästan dubbelt så mycket tid som vanliga inspektioner. Antalet 
kontroller totalt blev något lägre än planerat under 2016. Under året har fler verksamheter registrerats 
jämfört med tidigare åren och fler delegationsbeslut har fattats (gäller även sanktionsbeslut). Under 
större delen av 2016 har avdelningen för livsmedelskontroll haft betydande problem med 
underbemanning. 
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4.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal delegationsbeslut   700 721 

Antal inspektioner och 
personliga möten miljötillsyn 

  450 174 

Antal inspektioner och 
personliga möten enskilda 
avlopp 

  150 202 

Antal inspektioner och 
personliga möten hälsoskydd 

  100 37 

Antal kundkontakter 
miljötillsyn 

4 844 4 883 5 000 4 295 

Antal kundkontakter enskilda 
avlopp 

2 224 2 502 2 000 2 802 

Antal kundkontakter 
hälsoskydd 

1 413 1 611 1 500 1 581 

Antalet delegationsbeslut ligger i nivå med budget. 

Antalet inspektioner inom miljötillsyn och hälsoskydd ligger under jämfört med budget på grund av 
personalbrist - hög personalomsättning med vakanser som följd. 

Verksamhetsmåtten för kundkontakter infördes 2014. Orsaken till att detta mått infördes är att det 
tidigare måttet "antal inspektioner" inte visar hela sanningen inom miljötillsynsområdet. Kundkontakter 
via telefon, e-post eller besök på kontoret ersätter i flera fall tillsynsbesök ute i fält. Kundkontakterna 
för miljötillsyn nådde nästan upp till budgeterad nivå. Antalet kundkontakter, både på hälsoskydd och 
avlopp, var fler än budgeterat. 

4.4 Miljökommunikation 

4.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Konsumentkontakter 4 375 1 545 3 000 2 391 

Informationsaktiviteter. 78 33 100 45 

Under 2015 har totalt 2391 kontakter tagits inom konsumentrådgivningen mot 1 545 föregående år. 
Frågorna rör huvudsakligen tv, telefoni och internet, men boende, hantverkstjänster och bilärenden är 
även frekvent förekommande. Sedan Konsumentverket startade sin tjänst "Hallå Konsument" har 
karaktären på ärendena förändrats men mängden har inte minskat. De ärenden som kommer in till 
Konsument rådgivningen idag tenderar att vara mer komplexa än tidigare. 

Mängden konsumentkontakter är helt och hållet beroende på hur många konsumentrådgivare som 
finns tillgängliga för telefonrådgivning och besök. Under första halvan av 2016 var en av tjänsterna 
vakanta och året har ägnats både åt rekrytering och introduktion. 
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Under informationsaktiviteter redovisas 45 kontakter. Kontakterna består av föreläsningar, deltagande i 
mässor, workshops och seminarier. 

4.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Rådgivningskontakter - 319 300 428 

Energi- och klimatrådgivning har löpande skett till enskilda boråsare och företag via besök, telefon och 
e-post. Under hela 2015 och delar av  har energi- och klimatrådgivningen arbetat uppsökande mot 
företag som omfattas av ett EU-direktiv (EPBD2) med syfte att fasa ut fossil olja samt följa upp 
energideklarationer (EPBD2). 

I mars anordnades aktiviteter i Orangeriet i samband med Earth Hour. Stadsparken var nedsläkt och 
aktiviterna samordnades med ett löparevent för att uppmärksamma klimatfrågan. Energi- och 
klimatrådgivningen deltog även i en rad aktiviteter under Kretsloppsveckan. 

I oktober 2015 startades ett projekt kring hållbart resande bland företagen i Viared. Projektet syftar till 
att kartlägga resor till, från och i tjänsten samt att identifiera och inspirera till nya lösningar. Projektet 
avslutas i juni 2016 och är ett samarbete mellan Borås Stad, VGR och företagen i Viared. 

Hållbar Utveckling Väst (HUV) är regional utvecklingsledare för Energi- och klimatrådgivningen i 
Västra Götalandsregionen och agerar på uppdrag av bl.a. Energimyndigheten. Borås har under året 
aktivt deltagit i nätverksträffar och utbildningar anordnade av HUV inom energi- och klimatområdet. 

4.5 Personal 

Verksamhetsmått 

 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 

Personalvolym (1 november) 

Antal anställda 49 57 58 

- kvinnor 38 46 45 

- män 12 11 13 

Antal heltidsanställda 49 51 54 

- kvinnor 37 41 41 

- män 12 10 13 

Antal deltidsanställda 3 6 4 

- kvinnor 3 5 4 

- män 0 1 0 

Antal tillsvidareanställda 48 54 51 

- kvinnor 36 44 38 

- män 12 10 13 

Antal visstidsanställda 4 3 7 

- kvinnor 0 2 7 
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Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 

- män 4 1 0 

Lönekostnad (tkr, exkl. personalomkostnader) 16 722 18 316 18 023 

Frånvaro 

Sjukfrånvaro (%) 4,0 5,7 6,2 

- kvinnor 3,0 6,1 7,6 

- män 4,5 4,1 1,4 

4.6 Administration 

4.6.1 Ekonomisk rådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Klientkontakter 1 723 1 592 2 500 2 072 

Förhandlingsärenden 353 418 450 489 

Informationsaktiviteter 47 20 45 46 

Totalt har 2 072 kontakter tagits med den ekonomiska rådgivningen i form av telefonsamtal, e-post och 
besök jämfört med 1 592 året innan, en ökning med ca 500. Att vi inte nått upp till verksamhetens 
målsättning på 2500 beror till stor del på att den nya förändrade skuldsaneringslagen inte togs i bruk 
förrän 1 november 2016. Skulle den tagits i bruk tidigare under året hade det fått som konsekvens att 
trycket på rådgivningen ökat och därmed också antalet kontakter. Både antalet förhandlingsärenden och 
informationsaktiviteter överstiger budgeterad nivå. 

4.7 Egen organisation 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Andel personer som har 
heltidsanställningar. 

93,5 89,5 95 94,1 

Enhet: % 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Inkomna synpunkter 2016 till Miljö- och konsumentnämnden 
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0836) 
 

Sammanfattning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. 
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott 
bemötande. Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering startats via ett formulär på webbplatsen boras.se. En 
sammanfattning av inkomna synpunkter ska redovisas till ansvarig nämnd. 
 
Det har under 2016 inkommit 10 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 10 
synpunkter som fördelats inom förvaltningen var det 4 förslag, 5 klagomål och 1 fråga. 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit 
möjligt beaktats för framtiden. 
 

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

Ärendet 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. 
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott 
bemötande. Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering startats via ett formulär på webbplatsen boras.se. Alla synpunkter 
kan lämnas anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter 
anges. Inom två arbetsdagar ska en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in 
och vem som tar hand om den. I de fall återkoppling önskas ska detta ske inom tio 
arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en eventuell åtgärd är gjord. 
 
En sammanfattning av inkomna synpunkter ska redovisas till ansvarig nämnd. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Det har under 2016 inkommit 10 synpunkter till Miljöförvaltningen. Synpunkterna har 
blivit fördelade internt på Miljöförvaltningen. 6 av synpunktslämnarna ville ha 
återkoppling. Synpunkterna fördelades på avdelningarna enligt följande: 
 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
skriv 

Dnr 
skriv 

 
 
5 till Miljökommunikation – 4 förslag på verksamhet i Orangeriet och 1 klagomål på 
fysisk miljö som avsåg problem med duvor. 
 
5 till Miljötillsyn – 4 klagomål varav 4 på fysisk miljö som avsåg bullernivån vid Action 
Run, avfallshantering vid Dalsjöforsmotet, biltvätt på garageplats samt eldning i 
villaområde och 1 fråga gällande information om höns i trädgården. 
  
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit 
möjligt beaktats för framtiden. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, 
samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot 
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas 
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska 
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2016 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljökommunikation 5 Förslag 

Miljötillsyn 5 Klagomål 

Totalt för förvaltningen 10  

Det har under 2016 inkommit 10 synpunkter till Miljöförvaltningen. Synpunkterna har blivit fördelade 
internt på Miljöförvaltningen. 6 av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
på avdelningarna enligt följande: 

5 till Miljökommunikation – 4 förslag på verksamhet i Orangeriet och 1 klagomål på fysisk miljö som 
avsåg problem med duvor. 

5 till Miljötillsyn – 4 klagomål varav 4 på fysisk miljö som avsåg bullernivån vid Action Run, 
avfallshantering vid Dalsjöforsmotet, biltvätt på garageplats samt eldning i villaområde och 1 fråga 
gällande information om höns i trädgården. 
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm H2 
2016 

Fråga H2 
2016 

Förslag H2 
2016 

Klagomål 
H2 2016 

Totalt H2 
2016 

Bemötande      

Fysisk miljö 0 0 4 5 9 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 0 0 0 0 0 

Totalt 0 1 4 5 10 

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

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2016 

10 0 10 

6 Synpunktsrutinen 
 Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med bekräftelse någon dag till en av de sex 
som ville ha återkoppling. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Kontrollplan för livsmedel 2017 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden antecknar förvaltningens redovisning till protokollet. 
 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden fastställde den 31 januari 2017 § 5 nämndbudget för 
2017 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning. 
 
Kontrollplanen för 2017 ska ses som ett komplement till denna med en mer utförlig 
beskrivning av planeringen för 2017 samt en allmän beskrivning av hur kontroll-
arbetet är upplagt. Bakgrunden är att livsmedelslagstiftningen ställer krav på 
dokumentation av nämndens kontrollarbete. 
 

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad, 
inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer 
om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare eller planeringen för varje 
livsmedelsinspektör. Denna löpande arbetsplanering sker inom förvaltningens 
avdelning för Livsmedelskontroll. 

Agneta Sander Zygmunt Cieslak 
Miljöchef Avdelningschef 
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1  Sammanfattning  
 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs 
på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 från den 29 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedels-
lagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 
 
Syftet med denna kontrollplan är att ge en beskrivning av hur den offentliga kontrollen som 
Miljöförvaltningen ansvarar för är organiserad, inriktningen av kontrollarbetet och hur det 
genomförs. Planen innehåller inte detaljer om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedels-
företagare. Den löpande arbetsplaneringen sker inom avdelningen för livsmedelskontroll.  
 
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad är behörig myndighet för kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på 
de anläggningar som kommuner är kontrollansvariga för enligt 23 § livsmedelsförordningen. 
Ansvaret innefattar bl.a. kontroll av dricksvatten, hygien och märkning. Livsmedelslagstiftningen 
inom nämndens ansvarsområde omfattar cirka 200 olika EG-förordningar och nationella lagar, 
förordningar och föreskrifter. I arbetsuppgifterna inom kontrollen ingår revisioner, inspektioner 
och provtagningar samt handläggning av ärenden vid registrering och riskklassning. Avdelningen 
jobbar med utredningar vid misstanke om matförgiftning och handlägger händelsestyrda ärenden 
samt är bollplank för kommunens livsmedelsföretag och svarar på frågor från allmänheten. Vi har 
en skyldighet att årligen rapportera uppgifter till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om 
sanktioner, avgifter och åtalsanmälningar.  
 
Nämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 800 livsmedelsanläggningar. 
Dessa är framför allt storhushållskök såsom skol-, vård- och omsorgskök, men även restauranger, 
mindre industrier, grossister samt butiker av olika slag. Kontrollen utförs av ca sex årsarbetare. 
Planerad kontroll och kontroll som utförs till följd av att anläggningar uppvisat brister (extra 
offentlig kontroll) samt prövning och registrering av livsmedelsanläggning är avgiftsfinansierad. 
 
Kontrolltiden är baserad på riskklassning av anläggningarna. Varje år fastställs en kontrollplan för 
den operativa kontroll som Miljöförvaltningen och dess inspektörer ska utföra. Planen syftar till 
att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som övergripande 
arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och 
rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.  
 
Planen för 2017 innebär i korthet: 
 

• Registrering av livsmedelsanläggningar vid nyetableringar och ägarbyten. I samband med 
registreringen kommer revisioner på de flesta anläggningar att göras.  

• Samtliga anläggningar med kontrolltid mellan 3-5 timmar ska få ett kontrollbesök under 
året. Hälften av anläggningarna med 5 timmars kontrolltid får två besök under året. 

• Samtliga anläggningar med kontrolltid mellan 6-8 timmar ska få två kontrollbesök under 
året. 

• Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under året. 

• Samtliga anläggningar i erfarenhetsklass C kommer att kontrolleras under året enlig 
fastställda kontrolltider. 

• Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök under året 
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• En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök under året. 

 

Vid varje kontrollbesök ska fokus ligga på de särskilda risker som finns i just den anläggningstyp 
som besöks. 
 
Prioriteringen sker som hittills utifrån riskklassningen. Anläggningar med högst riskklass 
prioriteras högst. 
 
Under 2017 läggs kontrollen både bransch- och områdesvis. Under året kommer flera projekt att 
genomföras där bl.a. provtagning på olika livsmedel kan vara aktuell. En plan finns för varje 
inplanerat projekt. Sammanfattning efter avslutade projekt kommer att presenteras löpande för 
nämnden.  
 
Kontroll av dricksvattenanläggningar och livsmedelsindustrier planeras separat och genomförs av 
två inspektörer. 
 
 
2  Mål för den offentliga kontrollen  

2.1 Kontrollplan 
Den myndighet som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel bör upprätta 
en kontrollplan i vilken varje enskild livsmedelsföretagare kan identifieras. Denna kontrollplan 
bör omfatta aktuellt verksamhetsår samt en flerårig plan (tre-fem år).  
 
Upprättande av kontrollplanen bör grundas på: 
 

- klarlagda risker i samband med livsmedelsverksamheten enligt modell för riskklassning, 

- erfarenheter, information och tidigare resultat av livsmedelföretagarnas efterlevnad av 
livsmedelslagstiftningen samt  

- befintliga resurser för livsmedelskontroll inom myndigheten.  

 
Vid upprättande av kontrollplan kan fastställd kontrolltid fördelas på kontrollmetoderna revision, 
inspektion och provtagning av livsmedel. Av verksamhetsplan bör det framgå vilka revisioner, 
inspektioner och kontrollområden som är planerade att genomföras samt det antal prover som är 
planerade att analyseras. Vissa kontroller utförs dock utanför planeringen och kallas 
händelsestyrda. Det kan handla om olika uppdrag som en kontrollmyndighet kan få från t.ex. 
Livsmedelsverket under året. 
 
Utöver detta bör planen innehålla information om utbildning för kontrollpersonalen, samt ge 
utrymme för oförutsedda händelser som kan påverka kontrollbehovet, t.ex. matförgiftnings-
utbrott. Lämpligen fastställer myndigheten kontrollplanen vid årets början.  
 
I Miljöförvaltningens verksamhet sker planeringen och uppföljningen av kontrollen i flera steg, 
vilket beskrivs under avsnitt 8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen. 
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2.2  Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet  
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan anger strategiska mål och prioriteringar för 
den offentliga kontrollen för perioden 2017–2020. Målet med den nationella kontrollplanen är att 
säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas 
intressen. Planen är ett vägledande dokument för kontrollmyndigheterna, om inget annat framgår 
av annan reglering. Planen har utarbetats av myndigheterna gemensamt. Planen har tagits fram i 
enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll i livsmedelskedjan. 
Planen ger också en beskrivning av det svenska kontrollsystemet genom hela livsmedelskedjan. 
Planen omfattar livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsa och djurskydd samt 
kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter. 
 
Mål och inriktning för kontrollen i livsmedelskedjan  
Sedan 1 januari 2017 finns nya övergripande nationella mål för alla myndigheter i hela kedjan. 
 

• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och 
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt. 

• De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig 
smittorisk. 

• Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som 
underlättar deras eget ansvarstagande. 

• De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, 
inklusive beredskap. 

 
Gemensamma effektmål 
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts. 
Effektmålen utgår från fyra fokusområden: säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska 
risker och information i livsmedelskedjan. 
 

• För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och 
mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. 

• Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobacter, listeria, 
ehec/vtec och norovirus. 

• Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och 
mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

• Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan 
säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 
 

Den nationella Kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan 
och tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 
länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting och Generalläkaren gemensamt. Planen 
uppdateras varje år.  
 
De strategiska och operativa mål för livsmedelskontrollen som ska uppfyllas mellan 2017-2020 
bifogas som en bilaga 1 till kontrollplanen. 
 
I Borås kommer vi att arbeta med följande mål under åren 2017-2020: 
 

- Mål 5:     
Under 2017 genomför vi kontroller på restauranger som serverar rätter av malet/ hackat kött 
(exempelvis hamburgare och råbiff). Kontrollen omfattar hantering av faran Ehec. Målet med 
kontrollen är att faran elimineras eller risken att orsaka sjukdom reduceras till en acceptabel nivå. 
Restauranger som serverar rätterna råa till medium rare (halv råa) kommer särskilt beaktas.  
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- Mål 6:  
Under 2018 genomför vi kontroller på anläggningar som tillverkar tårtor, bakelser, smörgåstårtor, 
smörgåsar och sallader så att de hanterar faran norovirus så att faran elimineras eller reduceras till 
en acceptabel nivå. I målet avses norovirus som riskerar att överföras från personal vid hantering 
av livsmedlen.  
 

- Mål 7:  
Under 2017 genomför vi kontroller som omfattar frågor kring tungmetaller och mykotoxin i 
spannmål. Detta för att säkerställa att halterna av kadmium, arsenik och ochratoxin A i ingående 
råvaror understiger gällande gränsvärden. Under 2018 görs uppföljning och eventuell provtagning 
på spannmål. 
 

- Mål 8: 
Under 2017 genomför vi kartläggning och enklare kontroller hos grossister och importörer som 
hanterar russin och pistaschmandlar. Efter kartläggningen gör vi mer omfattande kontroller 
under 2018 hos de verksamheter som hanterar dessa. Detta för att verifiera att företagarna 
säkerställer att halterna av aflatoxin samt ochratoxin A (för russin) understiger gällande 
gränsvärden. 
   

- Mål 10: 
Under 2017 genomför vi kontroller vid alla anläggningar i tidigare led (huvudkontor och import- 
örer) som släpper ut fiskoljebaserade kosttillskott på marknaden. Detta för att verifiera att 
företagarna säkerställer att halterna av kvicksilver samt dioxin och PCB understiger gällande 
gränsvärden. Under 2018 gör vi uppföljning och eventuell provtagning på produkter. 
 

- Mål 12:  
Under 2017 kartlägger vi verksamheter som torkar spannmål. Detta för att verifiera att 
företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i 
spannmålen. Under 2018 gör vi uppföljning och eventuell provtagning på produkter. 
 

- Mål 13:  
Under 2017, 2018 och 2019 genomför vi kontroller på anläggningar i tidigare led (tillverkning och 
import) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att de uppgifter 
som anges i ingrediensförteckningarna stämmer med tillsatta ingredienser (minst fyra produkter 
per anläggning granskas).  
  

- Mål 14:  
Under 2017 genomför vi kontroller på anläggningar i tidigare led (tillverkare och importörer/ 
mäklare/ huvudkontor) som släpper ut färdigförpackade bageri- och/eller chokladvaror på 
marknaden och som utformar/översätter märkning samt märker/förpackar. Detta för att 
verifiera att informationen i märkningen gällande mjölk och hasselnöt som ingrediens är korrekt.  
 

- Mål 15:  
Under 2018 genomför vi kontroll på detaljhandelsanläggningar (butiker) på området livsmedels- 
information med påstående om svenska ägg. Detta för att verifiera äggens ursprung och flöde i 
livsmedelskedjan. 
 

- Mål 16:  
Under 2017, 2018 och 2019 genomför vi kontroller på anläggningar i tidigare handelsled 
(importörer, grossister, mäklare, styckning) av livsmedelsinformation med påstående om svenskt 
nöt-, lamm- eller kycklingkött. Detta för att verifiera köttets ursprung och flöde i 
livsmedelskedjan. 
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2.3  Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet  
Miljö- och konsumentnämnden i Borås har följande mål för livsmedelskontrollen under 2017:  
 

• Samtliga anläggningar med kontrolltid 3-5 timmar ska få ett kontrollbesök under året. 
Hälften av anläggningarna med 5 timmars kontrolltid får två besök under året. 

• Samtliga anläggningar med kontrolltid 6-8 timmar ska få två kontrollbesök under året. 

• Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under året. 

• Samtliga anläggningar i erfarenhetsklass C kommer att kontrolleras under året enlig 
fastställda kontrolltider. 

• Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök under året 

• En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök under året. 

 
Prioriteringen sker som hittills utifrån riskklassningen, objekt med högst riskklass prioriteras 
högst. 
 
 
3  Behörighet och ansvar  

3.1  Behörig central myndighet  
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige, enligt 
18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).  

3.2  Behörig lokal myndighet  
Miljö- och konsumentnämnden i Borås är, enligt 11 § i Livsmedelslagen (2006:804) och 
Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd, behörig myndighet för kontrollen i 
kommunen.  

3.3  Ansvarsfördelning mellan myndigheterna  
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 § i 
Livsmedelsförordningen (2006:813).  

3.4  Ansvarsfördelning inom den lokala myndigheten  
Ansvarsfördelningen inom myndigheten beskrivs i organisationsschema och i delegations- och 
arbetsordning. Gällande delegationsordning beslutades av Miljö- och konsumentnämnden 
2015-12-15, § 182. Inriktningen i den är att så långt som möjligt delegera beslutanderätten för att 
få en väl fungerande och effektiv verksamhet. Beslut ska kunna tas utan onödiga dröjsmål och de 
anställdas sakkunskaper ska tas tillvara på ett ändamålsenligt sätt. Tillsynsmyndigheten ska kunna 
ge en god service och snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller förhindra 
skador på människor, djur och natur. 
 
Delegationsordningen är utformad så att nämnden delegerar beslutanderätten till 
förvaltningschefen, som i sin tur tar beslut om vidaredelegation till namngivna medarbetare 
utifrån arbetsuppgifter, kompetens etc. 
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4  Samordning  

4.1  Samordning mellan behöriga myndigheter  
- Godkännandenummer för animalieanläggningar fördelas av Livsmedelsverket. I dagsläget 

har Miljö- och konsumentnämnden i Borås inga animalieanläggningar som tillsynsobjekt.  

- Matförgiftningsutredningar sker i samarbete mellan kommunen, smittskyddsläkare, 
Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket. Även andra kommuner kan 
involveras i utredningen.  

- RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) vidarebefordras från Livsmedelsverket 
till berörd kommun. Uppföljning genomförs av Livsmedelsverket.  

- I Sjuhäradsregionen (8 kommuner) finns ett forum för samverkan. Inom ramen för detta 
hålls möten på handläggarnivå fyra gånger per år.  

- Varje år deltar handläggare i de länsmöten där representanter från Länsstyrelsen, 
Livsmedelsverket och länets kommuner deltar. Sedan 2013 har Miljösamverkan i Västra 
Götaland i samarbete med Länsstyrelsen ansvaret för samordning av länsmötena. 

- Samverkansmöten (LivsLevande) på verksamhets/chefs/handläggarnivå hålls mellan 
kommunerna Borås, Örebro, Uppsala, Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, 
Norrköping och Västerås.  

- Nationellt samverkansmöte på chefsnivå (LivsSamverkan Sverige) med representanter 
från ett antal kommuner, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen samt Sveriges Kommuner och 
Landsting hålls fyra gånger per år.  

- Livsmedelsverket genomför normerande kontroller.  

- Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet.  

- Revisioner av livsmedelskontrollen sker även mellan olika kommuner. 

4.2  Samordning inom behörig lokal myndighet  
Avdelning för livsmedelskontroll är en av fem avdelningar på Miljöförvaltningen och jobbar med 
livsmedelskontroll inklusive dricksvatten. Samordning av verksamheten sker genom olika typer av 
möten och personliga samtal i kombination med skrivna rutiner inom ramen för kvalitetsarbetet 
med ursprung i bl.a. vägledningar, kontrollhandböcker och liknande från Livsmedelsverket. 
Nedan sker en uppräkning av de samordnande arbetssätt samt möten och samtal som sker. 
 

- Avdelningsmöten (APT) – gäller samtliga medarbetare på avdelningen. Gemensamma och 
övergripande frågor som rör kontrollen och avdelningen behandlas.  
Ansvarig: Avdelningschef 

- Medarbetarsamtal mellan medarbetare och avdelningschef hålls en gång per år. Samtalet 
är en möjlighet att följa upp och utveckla varje medarbetare individuellt.  
Ansvarig: Avdelningschef 

- Samsynen inom kontroll, omvärldsbevakning, arbetsrutiner etc. sker löpande på 
avdelningen.   
Ansvarig: Alla på avdelningen. 

4.3  Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen  
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad delegerar inte någon uppgift inom ansvarsområdet 
livsmedelskontroll till andra myndigheter eller organisationer. 
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5  Befogenheter och resurser för kontrollen  

5.1  Kontrollmyndighetens befogenheter  
Miljö- och konsumentnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i 
Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen (2006:813).  
 
Enligt 20 § Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar 
och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. För åtgärder vid bristande efterlevnad, 
sanktioner o. dyl., se avsnitt 7.  

Livsmedelslagstiftningen 
Fyra EG-förordningar om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet tillämpas inom EU 
fr.o.m. den 1 januari 2006. Det är dels två förordningar om hygien som riktar sig till företagen, 
förordning (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, dels två förordningar om kontroll som 
riktar sig till kontrollmyndigheterna, förordning (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 854/2004.  
 
Informationsförordningen (1169/2011) 
Informationsförordningen är en sammanslagning av två tidigare EU-direktiv om märkning och 
näringsvärdesdeklaration. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om 
livsmedelsinformation kompletterar reglerna i informationsförordningen. Denna lagstiftning 
vänder sig till alla livsmedelsföretagare. Det finns två huvudsyften med livsmedelslagstiftningen: 
 

- att skydda konsumenten från livsmedel som är otjänliga eller skadliga för hälsan,  
- att märkningen ska ge konsumenten tillräcklig information för att kunna göra egna och 

säkra val. 
 
Märkning, reklam och presentation av livsmedel får inte vilseleda konsumenten.  
 
Följande är nytt i informationsförordningen: 

- Krav på viss teckenstorlek 
Minsta tillåtna teckenstorlek är 1,2 mm på stora och 0,9 mm på små förpackningar (små 
= största ytan är mindre än 80 cm2). 

- Ursprungsmärkning för kött från fler djurslag 
Ange ursprung för färskt, kylt eller fryst kött av gris, får, get och fjäderfä. Obligatoriskt 
från 1 april 2015. 

- Allergener ska anges tydligare 
Det är nu obligatoriskt för livsmedelsföretagare att i märkningen framhäva ingredienser 
från allergenlistan. Framhävningen kan exempelvis göras med fet text, VERSALER 
eller kursiv text. 

- Infrysningsdatum för kött och fisk 
Ett livsmedel som varit nedfryst, men som säljs upptinat, ska märkas med "upptinat" 
samt datum för infrysning. 

- Obligatorisk näringsdeklaration i märkningen för de allra flesta livsmedel 
Obligatoriskt från och med den 13 december 2016. Näringsdeklarationen ska innehålla: 
energivärde, mängden av fett, mättat fett, kolhydrat, sockerarter, protein och salt. 

- Information om oförpackade livsmedel 
Även restauranger, serveringar och alla andra som säljer oförpackade produkter måste 
kunna upplysa kunden om vilka allergener som ingår. De allmänna reglerna om 
livsmedelsinformation ska tillämpas från och med den 13 december 2014. 

- Vilka är allergenerna? 
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Ett ämne i födan som någon är allergisk mot kallas allergen. Människor kan vara 
allergiska eller överkänsliga mot många olika födoämnen. I lagstiftningen finns en lista på 
de allra vanligaste allergenerna och det är dessa man alltid måste informera om. 

- Hur ska informationen ges? 
Allergeninformation och övrig livsmedelsinformation för livsmedel som inte är 
färdigförpackade, får antingen ges skriftligt eller muntligt. Om informationen ges muntligt 
om innehållet i rätterna ska det alltid finnas en särskild upplysning till konsumenten om 
att informationen finns att få. Ges informationen skriftligt kan det exempelvis ske på en 
skylt i närheten av livsmedlet, i menyer eller i en skrift som följer med livsmedlet. 

 
Hygien- och kontrollförordningarna bygger på den grund som lades i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. 
Denna förordning fastställer de grundläggande krav som gäller för all livsmedelshantering; främst 
krav på livsmedelssäkerhet, skyldigheter för livsmedelsföretagare att uppfylla kraven i livsmedels-
lagstiftningen och att kontrollera att dessa krav uppfylls samt krav på spårbarhet.  
 
Hygien- och kontrollförordningarna är inriktade på de mål som ska uppnås och de ger därför 
företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. I vissa fall är de nya reglerna flexibla 
och kan anpassas efter lokala förutsättningar, t.ex. fortsatt användning av traditionella metoder.  
 
Det finns också flera EG-förordningar som innehåller regler på avgränsade områden. Exempel 
på sådana är bekämpningsmedelsrester, främmande ämnen såsom bly och mykotoxiner, aromer, 
ekologisk produktion, ägg, kyckling, mjölk, vin, sprit, märkning av nötkött, geografiska 
beteckningar och ursprungsbeteckningar. 
 
EG-förordningarna gäller direkt i alla medlemsstater utan att omformas till nationell lagstiftning.  
 
Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) kompletterar EG-förordningarna. Den innehåller 
bl.a. regler om kontroll, avgifter, straff och överklagande. Regeringen har gett ut en förteckning 
över de EG-förordningar som kompletterar livsmedelslagens bestämmelser.  
 
Den svenska livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) talar bl.a. om vilken myndighet som ska 
kontrollera olika slags anläggningar. Den ger också Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter 
om offentlig kontroll.  
Livsmedelsverkets föreskrifter grundar sig ofta på EG-direktiv, eller också kompletterar de EG-
förordningar. Bara några få föreskrifter saknar denna anknytning.  
 
Livsmedelsverket ger vidare ut bl.a. vägledningar och kontrollhandböcker som är riktade till 
kontrollmyndigheterna. Vägledningarna ska ses som komplement till gällande förordningar, 
nationell lagstiftning och eventuella vägledningar från kommissionen för att ge ytterligare stöd i 
tolkningen av lagstiftningen. Vägledningarna är inte rättsligt bindande. 
Avsikten är också att riktlinjer ska utarbetas och spridas av branschorganisationer. Bransch-
riktlinjer är branschens egen beskrivning av hur företagarna kan uppnå kraven i livsmedels-
lagstiftningen. 
 

5.2  Kontrollpersonal och utrustning  
Avdelning för livsmedelskontroll har sex årsarbetare för att utföra kontroll enligt EG-
förordningar och den nationella livsmedelslagstiftningen. Varje årsarbetare förutsätts utföra 
kontroll motsvarande 1 050 timmar per år. Enligt riskklassningen och övrig kontroll ska vi utföra 
cirka 7 855 timmar planerad och oplanerad kontroll under ett år samt täcka upp behovet för extra 
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offentlig kontroll, registreringar, revisioner av nya anläggningar, omvärldsanalys samt 
myndighetens skyldighet att ge råd och information.  
 
Centralt på Miljöförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena administration, personal, 
ekonomi, IT, juridik och kommunikation.  
 
Kyl- och frysutrymme finns för förvaring av prover och provtagningsutrustning vid eventuella 
beslag. Vid beslag av större partier måste utrymme hyras (beroende av beslaget kontaktas 
lämpliga företag eller större butiker, inga bindande avtal finns dock). Utrymme för förvaring av 
skyddskläder finns. Termometrar, kameror, ATP-mätare, ficklampor och annan utrustning finns. 
Tvättmöjlighet av arbetskläder finns på plats. 

Opartiskhet och jäv 
I regeringsformens första kapitel, som handlar om statsskickets grunder, anges ett antal 
grundläggande principer för hur myndigheter ska utöva sin verksamhet. Det handlar bl.a. om 
opartiskhet, saklighet, likhet inför lagen, legalitet och människors lika värde. Principerna syftar 
ytterst till att garantera den enskildes rättssäkerhet. I regeringsformen finns vidare bestämmelsen 
om att t.ex. kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan myndighet inte får ingripa i den 
myndighetsutövning som är ålagd en kontrollmyndighet.  
 
I förvaltningslagen finns flera bestämmelser som syftar till att tillvarata allmänhetens intressen, 
bl.a. om myndigheters serviceskyldighet.  
 
I kommunallagen finns bestämmelser om att en kommunal nämnd inte får utöva i lag eller 
författning föreskriven tillsyn över verksamhet som nämnden själv bedriver. I Borås Stads 
organisation, med en renodlad Miljö- och konsumentnämnd, finns inga sådana dubbla roller 
inbyggda.  
 
Bestämmelser om jäv för förtroendevalda i kommunala nämnder och för de anställda i 
kommunen finns i 6 kap. 25 § kommunallagen.  
 
De bestämmelser som gäller vid myndighetsutövning finns i avsnittet ”Förvaltningsrättslig 
lathund” i Miljöförvaltningens ledningssystem. Information om dessa, med särskild tonvikt på 
jävsreglerna, ges till såväl förtroendevalda som anställda i samband med introduktion. 
 
Förvaltningen har också skriftliga rutiner för hur vi hanterar jävs- och/eller mutsituationer.  

5.3  Finansiering av kontrollen  
Kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras genom avgifter. Årlig kontrollavgift tas ut från 
kontrollobjekten för att finansiera den planerade kontrollen. Avgiftens storlek baseras på 
kontrollbehov och fastställd timtaxa. Kontrollbehovet fastställs med hjälp av Livsmedelsverkets 
vägledning: Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Avgift för 
extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 
882/2004.  

Avgifter och finansiering 
Skyldigheten för en livsmedelsföretagare att betala en årlig avgift (och för kontrollmyndigheten 
att ta ut den) är reglerad i en särskild förordning (SFS 2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel. Förordningen lägger också fast principen om att den offentliga kontrollen 
ska finansieras av avgifter. Timtaxan är beräknad enligt principerna i förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll. Kommunen har dock skyldighet att även svara för allmän 
information och rådgivning, men denna verksamhet ska skattefinansieras. 
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Kommunfullmäktige i Borås har fastställt en taxa (KF 2016-11-23- -24, § 282) för Miljö- och 
konsumentnämndens verksamhet med offentlig kontroll av livsmedel. Avgifterna bygger på ett 
system med fasta årsavgifter som är beslutade utifrån en bedömning av det antal kontrolltimmar 
som verksamheten ska ha enligt Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning och en timtaxa. 
Kommunfullmäktige i Borås har delegerat till Miljö- och konsumentnämnden att inför varje 
kalenderår indexuppräkna timtaxan. För 2017 är timtaxan fastställd till 1 244 kronor per timme. 
Detta innebär inte att varje livsmedelsanläggning med nödvändighet varje år får exakt det antal 
timmar som är beslutade, utan det kan bli mer ett år och mindre nästa. Men över en lite längre 
period ska alla livsmedelsföretag få kontrollinsatser som motsvarar de fastställda timmarna.  
 
Genom erfarenhetsinklassning kan årliga kontrollavgifter justeras uppåt eller nedåt med hänsyn 
till livsmedelsföretagarens efterlevnad av regelverket. Vidare kan företagaren även debiteras extra 
avgifter för eventuella kostnader till följd av extra kontroller eller provtagningar. 
 
Avgiftsfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen kommer att redovisas som ett nyckeltal i 
Miljö- och konsumentnämndens budget och bokslut.  

5.4  Kompetenskrav och utbildning  
Kontrollmyndigheten ska ha tillgång till för uppgiften kvalificerad och erfaren personal i 
tillräckligt antal. Samtliga livsmedelsinspektörer vid Miljöförvaltningen har en för kontrollupp-
giften relevant högskoleutbildning och man deltar kontinuerligt i olika typer av fortbildningar 
kring exempelvis bemötande, kommunikation, kontrollmetodik och lagstiftning. 
 
En kompetensanalys avseende livsmedelsanläggningar i kommunen kontra tillgänglig kompetens 
hos personalen har genomförts under hösten 2016 i samband med utvecklingssamtal. Varje 
medarbetare på avdelningen för livsmedelskontroll ansvarar för att dokumentera utbildning, 
kurser etc. i ett personligt kompetensregister. Avdelningschef ansvarar för planering av 
utbildningsinsatser för alla på avdelningen. 
 
 
6  Organisation och utförande av kontrollen  

6.1  Borås Stads organisation 
I Borås Stads organisation fullgörs kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
av Miljö- och konsumentnämnden. Detta framgår av det av Kommunfullmäktige fastställda 
reglementet för nämnden. Av detta följer att det är nämnden som är behörig kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagen.  

Miljöförvaltningens organisation 
Miljöförvaltningen är en förvaltning som är underställd Miljö- och konsumentnämnden. Inom 
förvaltningen finns fem verksamhetsavdelningar: Livsmedelskontroll, Miljötillsyn, Miljöstrategisk 
avdelning, Budget- och skuldrådgivning samt Verksamhetsstöd. På varje avdelning leds arbetet av 
en avdelningschef.  
Avdelningscheferna är ansvariga inför förvaltningschefen som har det yttersta ansvaret för 
verksamheten gentemot Miljö- och konsumentnämnden. 

Resurser för livsmedelskontrollen  
Registerhållning och ärendehantering 
Lagstiftningen ställer krav på att Miljö- och konsumentnämnden håller register över de 
livsmedelsanläggningar som man har kontrollansvar för. Miljöförvaltningen arbetar med ärende-
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hanteringssystemet ECOS som är ett integrerat system för diarieföring och registrering av objekt. 
Till ECOS finns ett stort antal word-mallar för skrivelser, beslut etc. kopplade och de färdiga 
dokumenten lagras också i systemet kopplade till ärende eller objekt.  
 
Användarmanualer för ECOS finns i förvaltningens ledningssystem.  

6.2  Registrering av kontrollobjekt  
Kontrollobjekten är cirka 800 och finns i en databas i vårt ärendehanteringssystem ECOS. Vi 
publicerar inte någon lista på verksamheterna på vår webbplats. Däremot publicerar vi de två 
senaste årens inspektioner eller de två senaste inspektionerna om tillsyn inte bedrivs årligen.  
 
Krav för godkännande respektive registrering finns bl.a. i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2005:20) om livsmedelshygien. Livsmedelsverkets vägledningar används som stöd i arbetet. 
Registerkontroll sker löpande i och med fakturautskick och i samband med kontrollbesök.  

Registrering  
Alla anläggningar i ett livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten. 
Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det är livsmedelsföretagaren som 
ansvarar för att lämna in en anmälan om registrering av sin anläggning till Miljö- och 
konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan 
anmälan om registrering skett eller beslut om godkännande fattats. 

Godkännande 
Miljöförvaltningen i Borås har inte delegationen att godkänna animaliska anläggningar. De 
anläggningar som ska godkännas av kontrollmyndigheten (Livsmedelsverket) är i huvudsak 
anläggningar där animaliska livsmedel hanteras. Dessa anläggningar ska dessutom tilldelas ett 
identifikationsnummer. I Borås Stad finns det ett antal animalieanläggningar där Livsmedels-
verket är kontrollmyndighet. Under 2016 godkändes inga anläggningar av Miljö- och 
konsumentnämnden i Borås.  

Vilka anläggningar som omfattas av krav på godkännande anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 
853/2004. Kontrollmyndigheten får endast godkänna en livsmedelsanläggning om livsmedels-
företagaren har visat att anläggningen uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen. Detta 
innebär att bedömningen, utöver lokalernas lämplighet, uppbyggnad och utrustning, även ska 
omfatta ett system för egenkontroll för verksamheten. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att se 
till att anläggningen uppfyller erforderliga krav vid en godkännandeprövning.  

6.3  Prioriteringar inom kontrollområdet - riskbaserad kontroll  
Prioritering av kontrollobjekt görs genom risk- och erfarenhetsklassning där Livsmedelsverkets 
vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid” används.  

Behovsutredning 
Behovsutredningen för livsmedelskontrollen grundar sig på förhållandena vid årsskiftet 
2016/2017.  För 2017 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för 
respektive livsmedelsverksamhet fastställda kontrolltiden som utgångspunkt.  
I följande tabell redovisas antal verksamheter utifrån kontrolltimmar och en bedömning av 
resursbehovet för uppdrag, övrig kontroll samt information och rådgivning: 
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Kategori 
kontrolltimmar 

Ambition/ 
Inriktning  

Antal 
anlägg 

Tillsyns-
intervall 

Timmar/ 
anlägg. 

Resursb. 
timmar 

Antal 
besök 

0,5 Löpande 5 Varje år 0,5 2,5 1 

1 ” 149 ” 1 149 50 

1,5 ” 12 ” 1,5 18 6 

2 ” 132 ” 2 264 66 

2,5 ” 5 ” 2,5 12,5 3 

3 ” 130 ” 3 390 130 

3,5 ” 25 ” 3,5 87,5 25 

4 ” 34 ” 4 136 34 

4,5 ” 10 ” 4,5 45 10 

5 ” 84 ” 5 420 126 

5,5 ” 15 ” 5,5 82,5 22 

6 ” 29 ” 6 174 58 

6,5 ” - ” - - - 

7 ” 76 ” 7 532 152 

7,5 ” 10 ” 7,5 75 20 

8 ” 10 ” 8 80 20 

9 ” 2 ” 9 18 6 

10 ” 2 ” 10 20 6 

10,5 ” 12 ” 10,5 126 36 

11 ” 28 ” 11 308 84 

12 ” 25 ” 12 300 75 

50 ” 1 ” 50 50 4 

Delsumma  796   3290 934 

Restid Ej debiterbar tid    1 000  

Uppdrag Fettavskiljare Debiterbar tid 1  600 600  

Registrering Händelsestyrd 
debiterbar tid 

100  1 100  

Revision av nya 
verksamheter 

” 100  6 600  

Extra offentlig kontroll, 
inkl. befog. klagomål  

” 70  2 140  

Klagomål obefogat Ej debiterbar tid    200  

Omvärldsbevakning, 
rådgivning, remisser, 
information etc.  

Händelsestyrd 
ej debiterbar tid  

   1 900  

Delsumma     4540  

Totalt antal timmar     7830  

Antal årsarbetare 7830/1050    7,45  
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Jämfört med läget vid föregående årsskifte 2015/2016 innebär detta en utökning av 
personalbehovet från 6,5 till 7,4 (7 830 kontroll- och händelsestyrda timmar/1 050 
timmar/tjänst). Utökningen av personalbehovet beror på ett annat sätt att räkna som visar det 
faktiska behovet av kontrollpersonal. 
Tillgängliga personalresurser under 2017 är 6,9 tjänster. 
Utöver dessa 7,4 tjänsterna finns det en tjänst som avdelningschef för avdelningen. 
 
Utredningen är en schablon som bygger på beslutade kontrolltider per objekt.  

Verksamhetsinriktning/Tillsynsplan 2017 
Under år 2017 kommer vi att prioritera kontroller på redlighet/märkning, infrastruktur, lokaler 
och utrustning, råvaror och förpackningsmaterial, rengöring och desinfektion, temperatur m.m.  
 
Som stöd vid inspektionerna är bransch- och verksamhetsanpassade checklistor framtagna för 
varje objektsgrupp. Dessa är baserade på kontrollpunkterna i Livsmedelsvekets rapporterings-
formulär. 
 
På uppdrag av Borås Energi och Miljö AB kommer avdelningen för livsmedelskontroll att under 
åren 2015-2017 kartlägga fettavskiljare hos livsmedelsföretagen. Uppdraget kommer att 
genomföras i samband med ordinarie livsmedelskontroller. 
 
Under 2017 kommer flera projekt att genomföras där bl.a. provtagning på olika livsmedel kan bli 
aktuell. Vi kommer även att utföra rengöringskontroller med ATP-mätare. 
 
Prioriteringen sker som hittills utifrån riskklassningen, d.v.s. objekt med högst riskklass prioriteras 
först.  
 
MVGs (Miljösamverkan Västra Götaland) projekt 
Förvaltningen kommer att delta i årets projekt som är framtaget av Miljösamverkan Västra 
Götaland. Inriktningen på projektet är redlighet av kött. 
 
SVAs (Statens Veterinärmedicinska anstalt) projekt 
Provtagning av färskt kött från nöt- och fläskkött för förekomst av Escherichia coli resistenta mot 
antibiotika ur grupperna cefalosporiner och karbapenemer – så kallad ESBL-resistens. Ingår som 
en del av SVARM-programmet vilket omfattar Sveriges åtagande att övervaka 
antibiotikaresistenta bakterier från djur och livsmedel i enlighet med Zoonosdirektivet. 
 
Andra händelsestyrda projekt kan bli aktuella under året. 
 
Information till företag 
Avdelningen för livsmedelskontroll kommer även under 2017 att utveckla formerna för 
information och rådgivning till verksamhetsutövare för att öka kunskaperna om 
livsmedelshantering och vilka krav som gäller. Detta kommer vi att göra genom uppdaterad 
hemsida med aktuell information och länkar till olika myndigheter bl.a. Livsmedelsverket. Under 
2017 kommer representanter för avdelningen att delta i en workshop och informationsmötena 
om företagsklimatet som anordnas av Borås Stad. Detta kommer att genomföras som en dialog 
mellan företag, tjänstemän och politiker.  
 

Långsiktig planering av kontrollen för åren 2016-2019 
Den långsiktiga planeringen av livsmedelskontrollen för åren 2016-2019 baseras på femton 
kontrollområden i Livsmedelsverkets rapporteringsformulär. Vissa kontrollområden är 
återkommande under alla åren. 
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De kontrollområden som är aktuella under 2017 framgår av nedanstående tabell.  
Projekt i olika former omfattas inte av denna planering. Inspektionsinriktning bestäms årligen. 
 
Kontrollområden vid inspektioner under åren 2016 - 2019 

Kontrollområden 2016 2017 2018 2019 

Infrastruktur, lokaler och utrustning X X X X 

Råvaror och förpackningsmaterial X    

Säker hantering, lagring och transport  X   

Hantering och förvaring av avfall    X + ABP 

Skadedjursbekämpning    X 

Rengöring och desinfektion X X X X 

Vattenkvalitet  X   

Temperatur X X X X 

Personlig hygien   X  

Utbildning   X  

HACCP – baserade förfaranden X X X X 

Information X X X X 

Spårbarhet X X X X 

Mikrobiologiska kriterier  
(EG 2073/2005) 

Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov 

Övriga krav Löpande Löpande Löpande Löpande 

 

6.4  Rutiner för utförande av kontroll  
Som grund ligger vägledningar och kontrollhandböcker framtagna av Livsmedelsverket. Vid 
kontrollerna används checklistor baserade på kontrollpunkter i Livsmedelsverkets rapporterings-
formulär som är framtagna för varje objektsgrupp. 
 
I Miljöförvaltningens ledningssystem samt i ECOS finns det styrdokument, processbeskrivning 
samt mallar för olika typer av beslut och liknande. Utöver det finns också blankettset med mallar 
för förbud som kan fyllas i på plats vid inspektionstillfället. I ett fåtal fall finns interna rutiner för 
arbetets utförande då vägledningar och andra dokument från Livsmedelsverket inte anses vara 
tillräckliga. Dessa finns i databaser som samtliga inspektörer har tillgång till.  
 
Arbetssättet vid kontroller är en blandning av föranmälda revisioner och oanmälda inspektioner. 
Vid klagomål och utredning av misstänkta matförgiftningar är kontrollen oftast oanmäld. 
Dessutom genomförs olika typer av projekt. Provtagning som kontrollmetod används på en del 
specifika objekt samt vid vissa projekt.  
 
Under året kan ett antal mindre projekt som är anpassade till aktuella händelser i samhället göras. 
Viss beredskap och resurser för till exempel provtagningar utöver de planerade finns i budget för 
2017. 

Offentlig kontroll av livsmedel 
Allmänt 
Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen i alla 
led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. De behöriga myndigheter som 
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utför offentlig kontroll ska vara effektiva och opartiska. Det får inte finnas någon intressekonflikt 
för den personal som utför den offentliga kontrollen och inte heller för de som ansvarar för den. 
Myndigheterna ska ha tillgång till för ändamålet tillräckligt antal, väl kvalificerad och erfaren 
personal samt lämpliga utrymmen och utrustning.  
 
Offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning/oanmäld utom i samband med revision och 
liknande fall då det krävs att livsmedelsföretagaren underrättas i förväg.  
 
Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att säkerställa en likriktad 
och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter och övervakningssystem bör vara väldokumenterade, 
t.ex. genom kontrollplan, vägledningar, instruktioner och rutiner samt andra hjälpmedel i form av 
t.ex. checklistor.  
 
Vid överträdelser av kraven i lagstiftningen ska nödvändiga sanktioner vidtas av myndigheten, 
som ska ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företaget tidigare visat prov på 
bristande efterlevnad (artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004). 

Kontrollmetoder 
Miljöförvaltningen använder i sitt arbete inom offentlig kontroll tre kontrollmetoder; revision, 
inspektion samt provtagning. Revisioner och inspektioner dokumenteras genom 
kontrollrapporter som återkopplas till livsmedelsföretagaren.  
 
Revision 
Kontrollmetod där livsmedelsföretagen ska underrättas i förväg. Utvalda kontrollområden som är 
specifika för företaget ska gås igenom i samband med revisionen i ett eller flera steg.  
 
Vid revision bedöms, utöver de rättsliga kraven, även livsmedelsföretagarens egna krav på 
planerade åtgärder för verksamheten. Planerade åtgärder kan utgöras av egenformulerade policys, 
normer och rutiner. Dessa kan vara såväl skriftliga som muntliga. I bedömningen ingår att reda ut 
vad som ingår i de planerade åtgärderna, t.ex. i en rutin för rengöring. Man ska stämma av om de 
planerade åtgärderna är förankrade i verksamheten och att de följs av personalen. Dessutom ska 
effekten av åtgärderna bedömas, t.ex. att det blir rent när rengöringsrutinen följs, och att målen 
med livsmedelslagstiftningen uppfylls. Det vill säga om de planerade åtgärderna innebär att 
företaget producerar säkra och redliga livsmedel.  
 
I artikel 2.6 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras revision på följande sätt: ”En systematisk 
och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och resultat från dessa 
överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt 
och är lämpliga för att nå målen.” 
 
Inspektion 
Kontrollmetod som oftast ska ske utan föranmälan. Inspektion är en av metoderna som Miljö- 
förvaltningen ska använda för att kontrollera att kraven i lagstiftningen efterlevs och att målen 
med lagstiftningen uppfylls. Det som granskas är resultatet av företagarens system för egen-
kontroll, t.ex. ”Blev det rent när rengöringsrutinerna följdes?”, eller ”Är märkningen korrekt?” 
Vid en inspektion kontrolleras utvalda områden. En inspektion kan vara en del av en revision. 
 
Provtagning 
Kontrollmetod där prover från olika produktionsområden tas, oftast för bakteriologisk och/eller 
kemisk undersökning. Rengöringstest utförs med ATP-mätare.  
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6.5  Provtagning och analys  
AK Lab AB i Borås samt Alcontrol AB i Linköping används som laboratorier för livsmedels-
analyser. I specialfall kan andra ackrediterade laboratorier anlitas. 
  
Provtagning sker inom ramen för offentlig kontroll, dels som en del i läns- eller riksprojekt, dels i 
egna projekt eller klagomålsutredningar. Provhantering sker med av laboratoriet tillhandahållen 
utrustning och enligt deras riktlinjer för varje typ av prov. 

6.6  Rapportering av kontrollresultat  
Kontrollresultat rapporteras årligen till Livsmedelsverket enligt krav i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter. Statistik till 
den årliga rapporteringen hämtas ur databasen i verksamhetssystemet ECOS. Underlag för 
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) rapporteras omgående till Livsmedelsverket.  
 
I tertiala uppföljningsrapporter och årsrapport redogör Miljöförvaltningen för utfallet av 
kontrollarbetet; dels måluppfyllnad för nyckeltal dels mer generella bedömningar av kontrollen.  

6.7  Öppenhet i kontrollen  
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (1949:105). I korthet innebär detta att alla myndigheter 
är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant 
register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som 
kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas 
vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga 
och sekretessbelagda handlingar.  
 
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän 
handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa 
handlingar kan dock innehålla uppgifter som kan vara sekretessbelagda. Detta ska prövas av 
myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. 
 
Som ett led i arbetet med att åstadkomma en öppenhet i livsmedelskontrollen presenterar 
Miljöförvaltningen resultat från utförda inspektioner på Borås Stads webbplats. 
 
 
7  Sanktioner - åtgärder vid bristande efterlevnad  
Till grund ligger Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner i livsmedelslagstiftningen. För att 
säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas i rätt omfattning sker en ständig dialog och utveckling av 
kompetensen hos inspektörerna. Genom uppföljning av antal och typ av sanktioner får vi en bild 
av hur det ser ut och kan genom detta se trender som vi kan gå in och styra. Inspektörer stämmer 
av med kollegor eller avdelningschef innan beslut fattas och skickas vidare. 

Sanktioner 
Livsmedelslagstiftningen innehåller både administrativa och straffrättsliga sanktioner. 
 
Administrativa sanktioner 
Denna typ av sanktioner kan användas av de behöriga kontrollmyndigheterna på livsmedels-
området. Miljö- och konsumentnämnden kan förbjuda eller förelägga livsmedelsföretagare att 
vidta vissa åtgärder, eventuellt förenat med vite. I artikel 54 i kontrollförordning 882/2004 anges 
vilka åtgärder en myndighet kan vidta vid bristande efterlevnad. Myndigheten kan t.ex. förbjuda 
eller begränsa utsläppande på marknaden av livsmedel, tillfälligt avbryta driften i en anläggning 
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eller återkalla en anläggnings godkännande. Myndighetens beslut om vilken åtgärd som ska vidtas 
ska dock stå i proportion till bristens art och till hur företagaren tidigare betett sig. 
 
Straffrättsliga sanktioner 
Straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella när en åklagare, oftast efter anmälan från en kontroll-
myndighet, beslutar att väcka åtal för brott mot livsmedelslagstiftningen. I den nya livsmedels-
lagen har, till skillnad från tidigare, fängelsestraff tagits bort ur straffskalan. Brott mot livsmedels-
lagstiftningen, även mot förbud och villkor i EG-förordningar, kan numera endast bestraffas med 
böter. Miljö- och konsumentnämnden ska som kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen verka 
för att brott mot livsmedelslagstiftningen beivras. 
 
 
8  Uppföljning och utvärdering av kontrollen  

8.1  Uppföljning  
Uppföljning görs löpande på avdelningsmötena hur vi följer planeringen under året. 
Avdelningschefen gör uppföljningar varje tertial för att bedöma var avdelningen befinner sig 
gentemot planeringen. Kortare avstämningar görs månadsvis. Till hjälp finns det ett 
verktyg/program - Stratsys som används i Borås Stad.  
Saminspektioner förekommer och avdelningschefen följer med vid enstaka tillfällen. Därutöver 
sker samsynsdiskussioner både inom förvaltningen och med andra kommuner vid olika tillfällen.  
 
Allmän uppföljning av måluppfyllnad avseende kontrollverksamheten, utförda kontroller och 
ekonomiskt läge sker tre gånger per år på avdelnings- och förvaltningsnivå.  

Verksamhetsplanering och uppföljning  
På Miljöförvaltningen sker verksamhetsplanering och uppföljning i flera steg och på olika nivåer: 
 

- Budgetprocessen i kommunen där Kommunfullmäktige fastställer nämndens budgetram 
och nämnden i sin tur en mer detaljerad budget för verksamheten.  

- Årlig kontrollplan/budget som antas av nämnden. Denna följs upp tertialvis under året. 
Verksamhetsåret sammanfattas dessutom i årsredovisningen. 

- Detaljerad planering av kontrollarbetet sker på förvaltningens avdelning för 
livsmedelskontroll. På denna nivå finns planeringen per kontrollobjekt och handläggare. 
Uppföljningen sker kontinuerligt på avdelningen med avdelningschefen som ansvarig. 

8.2  Revisioner  
Länsstyrelsen och Livsmedelsverket utför extern revision av den lokala livsmedelskontrollen.  

8.3  Utvärdering  
Utvärdering av kontrollen sker i samband med tertialuppföljning och årsrapporter. Varje månad 
följs verksamheten upp av avdelningschefen. 
  
Kundundersökningar i form av telefonintervjuer och webbenkäter sker vartannat år i samarbete 
med undersökningsföretag och några andra kommuner av Borås storlek.  
 
Under 2013-2014 har kontrollpersonal delat ut en enkät i samband med utförda kontroller till ca 
150 livsmedelsverksamheter. Områden som vi ville ha svar på var: bemötande, förståelse av den 
besökta verksamheten, handläggningstider, hur lätt det är att komma i kontakt med oss samt om 
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informationen från oss är lätt att förstå. Resultaten från enkäten var positivt och har 
sammanfattats samt presenterats för nämnden. 
 
Under 2016 har en kundundersökning (NKI) genomförts hos bl.a. livsmedelsföretagen av en 
utomstående part. Livsmedelskontroll har fått bra betyg av sina kunder på bland annat 
kommunikation och bemötande.  
 
Avvikelsehantering och genomgång av kundernas klagomål/synpunkter samt synpunkter från 
allmänheten är en annan form av utvärdering som granskas av både avdelningscheferna och 
ledningsgruppen. 
 
 
9  Beredskap 
Beredskapsplaner för staden och förvaltningen finns och är publicerade på intranätet.  
Beredskapsplan som berör Miljöförvaltningen finns i förvaltningens ledningssystem. 
 
I kris- och beredskapssituationer är en professionell kommunikation en avgörande faktor. Bland 
annat innebär det att våra budskap behöver formuleras på ett klart och lättförståeligt sätt samt att 
vi alltid måste vara säkra på vilken organisation som ansvarar för problemet och därigenom har 
informationsansvaret.  
 
 
10  Flerårig nationell kontrollplan  
I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (2017-2020) beskrivs hur den offentliga 
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. Kontrollplanen finns 
bland annat på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se. 
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Myndighetsmål för operativa förutsättningar  
 

MÅLSÄTTNING:  Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden 

av bestämmelser som syftar till att förhindra, undanröja eller re-

ducera hälsorisker. Kontrollen utförs också för att säkerställa 

god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen 

(märkning och annan konsumentinformation).  

Den offentliga kontrollen är effektiv
1
 (har effekt) och riskbase-

rad, den utförs regelbundet och innefattar alla relevanta krav i 

lagstiftningen i livsmedelskedjans alla delar. 

 

Myndighetsmålen beskriver vissa operativa förutsättningar för en fungerande livsme-

delskontroll. De operativa målen som följer ska läsas och tillämpas med myndighetsmå-

len som bakgrund. 

 

MYNDIGHETSMÅL A:  Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrol-

len inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig om-

fattning. 

MYNDIGHETSMÅL B:  Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med 

fokus på de största hälsoriskerna och på det som på ett avgö-

rande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna. 

MYNDIGHETSMÅL C:  Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka 

avvikelser och bedöma dess risker. 

MYNDIGHETSMÅL D:  Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som 

är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom de områden 

man kontrollerar. 

MYNDIGHETSMÅL E:  Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvän-

diga så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas 

inom utsatt tid samt följer sedan upp (verifierar) att avvikel-

ser åtgärdas. 

                                                             
1 Ett grundkrav på kontrollen är att den är effektiv. Effektiv i detta sammanhang är en översättning av engelskans  

effectiveness, som innebär förmågan att skapa en viss effekt eller nå ett visst mål. Mer om detta 

http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/79/effektiv-kontroll 
 

http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/79/effektiv-kontroll
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Operativa mål - säkert dricksvatten 
 

MÅLSÄTTNING:  För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna 

orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet 

minska. 

 

OPERATIVT MÅL 1:  Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid 

alla större anläggningar för produktion av dricksvatten
2
 (> 1000 

m
3
/ dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anlägg-

ningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus 

och parasiter) i råvattnet. 

OPERATIVT MÅL 2: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid 

alla större anläggningar för produktion av dricksvatten
3
 (> 1000 

m
3
/ dygn) för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beak-

tats i faroanalysen (HACCP).                    

OPERATIVT MÅL 3:    Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid  

                                      större distributionsanläggningar
4
 (> 1000 m

3 
/dygn) för att be- 

                                      döma om ändamålsenliga rutiner finns för läcklagning och annat 

                                      reparationsarbete för att minimera risken för att mikrobiologiskt 

                                      förorenat vatten når konsumenterna. 

 

  

                                                             
2 kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster 
3 kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster 
4 kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster 

 

 

10 

11 

12 

 

(EFFEKTMÅL) 
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Operativa mål - mikrobiologiska risker 
 

MÅLSÄTTNING:  Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på  

campylobacter, listeria, Ehec och norovirus. 

 

OPERATIVT MÅL 4:    Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid  

                                      alla fiskanläggningar godkända enligt (EG) nr 853/2004 med 

                                      produktion av kallrökt och gravad fisk. Detta för att bedöma 

                                      företagarnas åtgärder för att eliminera eller reducera före- 

                                      komsten av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller 

                                      livsmedelssäkerhetskriterierna i förordning (EG) nr 2073/2005. 

                 

OPERATIVT MÅL 5:  Senast den 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna utfört 

kontroll av att 500 restauranger som serverar rätter av malet/ 

hackat kött (exempelvis hamburgare och råbiff) hanterar faran 

Ehec så att faran elimineras eller risken att orsaka sjukdom re-

duceras till en acceptabel nivå. Restauranger som serverar rät-

terna råa till medium rare ska särskilt beaktas. 

OPERATIVT MÅL 6:   Senast den 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna utfört  

                                     kontroll av att 1500 anläggningar, som tillverkar tårtor, bakelser, 

                                     smörgåstårtor, smörgåsar och sallader, hanterar faran  

                                     norovirus så att faran elimineras eller reduceras till en acceptabel  

                                     nivå. I målet avses norovirus som riskerar att överföras från  

                                     personal vid hantering av livsmedlen. 

 

 

Operativa mål - kemiska risker 
 

MÅLSÄTTNING:  Minska de negativa hälsoeffekterna till följd av miljöförorening-

ar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedels-

kedjan. 

 

OPERATIVT MÅL 7:  Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid 

alla kvarnar (spannmål och ris). Detta för att verifiera att företa-

garna säkerställer att halterna av kadmium, arsenik (ris) och 

ochratoxin A i ingående råvaror understiger gällande gränsvär-

den.                

(EFFEKTMÅL) 

(EFFEKTMÅL) 
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OPERATIVT MÅL 8:  Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid 

minst 30 anläggningar i tidigare handelsled (huvudkontor, gros-

sister, importörer) från vilka det släpps ut russin och/eller pi-

staschmandlar på marknaden. Detta för att verifiera att företa-

garna säkerställer att halterna av aflatoxin samt ochratoxin A 

(för russin) understiger gällande gränsvärden.  

OPERATIVT MÅL 9:   Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid  

                                      alla anläggningar som producerar/låter legotillverka   

                                      spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn (välling- 

                                      pulver, grötpulver samt färdigberedd välling och gröt). Detta för  

                                     att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium, 

                                     arsenik (risbaserade produkter) och mykotoxiner understiger 

                                     gällande gränsvärden för dessa livsmedel. 

OPERATIVT MÅL 10:  Senast den 31 december 2018 ska offentlig kontroll ha utförts 

                                      vid alla anläggningar i tidigare led (huvudkontor och import-   

                                      örer) som släpper ut fiskoljebaserade kosttillskott på marknaden.  

                                      Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av  

                                      kvicksilver samt dioxin och PCB understiger gällande gräns- 

                                      värden. 

OPERATIVT MÅL 11:  Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll med avse-

ende på spårbarhet ha utförts vid anläggningar som är första-

handsmottagare av Östersjölax. För minst 25 partier ska varor-

nas flöde följas framåt i livsmedelskedjan till detaljhandelsledet.  

OPERATIVT MÅL 12:  Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll ha utförts 

vid 250 anläggningar som torkar spannmål för livsmedelsända-

mål, för att verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för 

att förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i spannmå-

len. 
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Operativa mål - säkerställa information i 

livsmedelskedjan 
 

MÅLSÄTTNING:  Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsme-

delskedjan. 

 

OPERATIVT MÅL 13:  Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid 

minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och 1250 an-

läggningar i tidigare led (tillverkning och import) som utformar 

märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att de 

uppgifter som anges i ingrediensförteckningarna stämmer med 

tillsatta ingredienser (minst fyra produkter per anläggning 

granskas).  

OPERATIVT MÅL 14:  Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid 

minst 200 anläggningar i tidigare led (tillverkare och importö-

rer/ mäklare/ huvudkontor) som släpper ut färdigförpackade ba-

geri- och/eller chokladvaror på marknaden och som utformar/ 

översätter märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifi-

era att informationen i märkningen gällande mjölk och hasselnöt 

som ingrediens är korrekt. 

OPERATIVT MÅL 15: Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid 

                                      minst 100 detaljhandelsanläggningar (butiker) av livsmedels- 

                                      information med påstående om svenska ägg. Detta för att  

                                      verifiera äggens ursprung och flöde i livsmedelskedjan. 

                                       

OPERATIVT MÅL 16: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid 

                                      minst 300 anläggningar i tidigare handelsled (importörer,  

                                      grossister, mäklare, styckning) av livsmedelsinformation med  

                                      påstående om svenskt nöt-, lamm- eller kycklingkött. Detta för 

                                      att verifiera köttets ursprung och flöde i livsmedelskedjan. 

                                         

OPERATIVT MÅL 17: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid  

                                      minst 50 anläggningar som levererar ekologiska livsmedel  

                                      (frukt, grönsaker eller kött), som följd av offentlig upphandling.  

                                      Detta för att verifiera uppgiften om att livsmedlen kommer från 

                                      ekologisk produktion.   

 

(EFFEKTMÅL) 
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Datum 
2017-02-08 

Dnr 
2017-0211 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder 
Verksamhetsutövare:  516 96 APLARED 

Fastighet:   

Sammanfattning 
     har lämnas in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta 
biodling med två nya samhällen på fastigheten   och till det krävande utrustning. 
Sökande ansöker om ett bidrag på upp till 29 000 kronor. 

Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar sökandes ansökan med beloppet 10 000 
kronor för anskaffande av utrustning, iordningställande och utplacering av två 
bisamhällen. 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom 2 år 
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna 
inte utförs. 

Bikuporna ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst 5 år. Anmälan om 
projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 5 
000 kronor vid projektets start och 5 000 kronor efter projektets slutredovisning. 

Ärendet 
     har lämnas in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta 
biodling med två nya samhällen på fastigheten     och till det krävande utrustning. 
Sökande ansöker om ett bidrag på upp till 29 000 kronor. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 
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Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och 
det lokala miljömålet att odlingslandskapet ska hållas levande för att skydda biologiska 
värden och kulturmiljön. I Aplaredstrakten finns ett delvis småbrutet odlingslandskap. 
Inom två kilometer återfinns ett flertal områden med värden utpekade i Borås Stads 
naturdatabas även om aktuell fastighet ligger utanför dessa. Arbetsgruppen för 
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnamnden att bevilja ansökan 
med 10 000 kronor för anskaffande och iordningställande av bisamhällen. 

Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i den storleksordningen. Bidrag för 
biodling är att se som startbidrag för att komma igång med verksamheten. Därför kan 
det vara rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor. 

Upplysning 
Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen. 

Agneta Sander Anna Ljunggren 
Miljöchef Kommunbiolog 

Bilaga 
Karta 

Beslut skickas till 
Sökande 
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Ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
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Projektbeskrivning 

BORÅS STAD 
Miljö- och konsumentnämnden 

Dnr 

Person•/organlHtlonsnurnmer  
Poslnummor lort 
5'/15'9',C /1//4 .. ed

m

:
k>  

Mobilnummer ,

Bifoga en kort beskrivning av projektet, högst en A4-sida. Beskrivningen bör innehålla en beskrivning av 
syftet. vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Här kan även sådana åtgärder som 
ingår i projektet men som sökanden inte söker bidrag för ingå om det behövs för att redovisa helheten med 
projektet. Beskriv också hur projektet bidrar till naturvård. 

Åtgärder och kostnader 
Planerade åtgärder beskrivs. Åtgärderna ska uttryckas i siffror så långt det är möjligt (antal, areal, löpmeter 
etc). Exempel: 500 m stängsel, 3 ha restaurerad betesmark, 10 st hamlade träd, 1 ha anlagd damm osv. 

Åtgärd Åtgärd Total kostnad Planeras 
nummer (kr) Genomförd 

(år och månad) 

1 � ":i<:::, C: It.ta}, 10 l t nf,:kl<;;:,or J.Oöo --/?-oj-- - - I 

/7 - of 2 It� (� l.t, liv--.. 5000 

3 u (.)(J s/-o/Jl, '? ( { ku(J t) < 6C>ö0 11 {}) 
4 i''!),;+-

I ./ �' I 
lo, �c ,,�hall e V'\. t;OöO 1)-0� 

5 lloVllU1�sS).uoc � '?J O(X.,; ; 7 -{)Y 
6 {:j, reds�c;p ·-/' Skyc/4tlr)cil '!> öOö It os-

' V 

7 

Summa ').'1000 
Ansökt bidrag 
Här anges beräknad egen arbetsinsats (timmar, som värderas till 200 kr/tim), egen kontantinsats (kr), sökt 
bidragsbelopp (kr), totalkostnad (kr) och om man sökt eller fått bidrag till samma projekt från annan (kr). 

Egen arbetsinsats Egen kontantlnsats Sökt bidrag (kr) Total kostnad (kr) Bidrag från annan 
(timmar) (kr) (kr) 

'10 210()l> 

[RJ Jag har inte/avser inte att söka bidrag till samma åtgärd från annan instans, t.ex Länsstyrelsen.

Miljöförvaltningen 

FAX 

1(2) 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

SES0KSADRES$ 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E·POST 
mllJo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 033·35 30 25 
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Tidsplan 
Här anges planerad starttid och sluttid för projektet 

fiPrt'l - C?k f /4-CJI 7-

Område 
Fastighetsbeteckning och/eller annan avgränsning anges. Karta bifogas. På kartan bör yttergränserna 
framgå för det eller det som kommer att beröras av åtgärder inom projektet. 

 ?a
l,? 

r011,lec.,

Ansökan kan göras när som helst under året 

Bilagor 
Beskrivning av projektet 
Karta över område som ansökan avser 

firmatecknare 

17 {}(' !'5 

N 

Personuppglftslagen (PuL) (SFS 1998:204) 

Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggnlngsrutlnerna av ärendet. Vid frågor eller om 
du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta Miljöförvaltningen på tel. 033-35 30 00. 



Att bli biodlare. 

BORÅS STAD 
Miljö- och konsumentnämnden

2017 -01- 1 8 

Dnr 
---------

Mitt intresse för bin har ökat de senaste åren. Det har bidragit till att 

jag har genomgått en biodlarkurs i Rångedala. Binas hälsa och hot 

mot deras överlevnad är en viktig angelägenhet för alla. 

Utan pollineringen får vi inga frukter eller bär och det vill jag inte vara 

utan. 

Jag ska bygga 2st trågkupor till en början och sedan köpa 

uppstaplingskupor med tillbehör till trågkuporna. Jag skall köpa 2st 

bisamhällen, biredskap, skyddsdräkt och honungsslunga. Det behövs 

också byggas ett rum för hanteringen av honungen. 

Vh 



fastigheten 

Bilaga Karta

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:20000
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Dnr 
2016-3339 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om tillstånd för avvattning av tidigare oljelager 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen (M3774-16, R9) 
Verksamhetsutövare: SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, 

Box 670, 751 28 UPPSALA 
Fastighet: Råslätt 1:10, 1:15, 1:31 och 1:66 i Borås kommun 

Sammanfattning 
På fastigheten Råslätt 1:10 och 1:31 har svenska staten genom Sveriges Oljelager 
bedrivit beredskapslagring av dieselbrännolja i en bergrumsanläggning. Verksamheten 
var aktiv mellan 1976 och 1996, varefter lagringen avslutades. Anläggningen tömdes 
och efterbehandlades mellan 1996 och 1998. Efter det har bergrummet sakta men 
säkert fyllts på med grundvatten. 
Sveriges Geologiska undersökningar (SGU) har fått statens uppdrag att säkerställa att 
det inte sker oljeläckage från de avslutade oljelager som finns i Sverige. Med anledning 
av detta har SGU ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att få avvattna det 
befintliga bergrummet på Råslätt. Ansökan omfattar tillstånd till vattenverksamhet 
samt miljöfarlig verksamhet i form av utsläpp av vatten till Jordbrobäcken som så 
småningom mynnar i Lillån. Mark- och miljödomstolen ger nu Miljö- och 
konsumentnämnden i Borås möjlighet att lämna synpunkter på ärendet innan 
domstolen fattar beslut. Nämndens synpunkter ska vara Mark- och miljödomstolen 
till handa senast den 10 mars 2017.   

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden i Borås tillstyrker ansökan om tillstånd till beskrivna 
åtgärder och lämnar följande synpunkter på ärendet: 

• Vid anläggning av avvattningsanläggningen ska Naturvårdsverkets allmänna
råd om buller från byggarbetsplatser beaktas (NFS 2004:15).

• Vid genomförande av arbetsmoment som kan medföra grumling ska hänsyn
tas till att Lillån och dess biflöden fungerar som reproduktionslokaler för
öring. Arbeten som kan påverka öringen negativt ska förläggas till lämpliga
tidpunkter på året och genomföras på så sätt att arbetet inverkar så lite som
möjligt på fiskens olika utvecklingsfaser.

• Alla arbeten som utförs i samband med nedläggning av ledningar och andra
relaterade arbeten ska utföras på så sätt att vegetation, strandbankar och
botten av bäcken i största möjliga mån behålls intakta.
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• För utsläppet av dräneringsvatten från bergrummet ska ett kontrollprogram 
finnas, vilket ska omfatta återkommande provtagning och analys av oljeindex 
på vattnet. Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Om den föreslagna utsläppsgränsen (1 mg/l) överskrids 
ska utsläppet stoppas så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att minska 
vattnets innehåll av petroleumrester. 

• Vid ett eventuellt överskridande av gränsvärdet eller i samband med andra 
tillbud som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön ska 
tillsynsmyndigheten kontaktas så snart det är möjligt. 

Ärendet 
På fastigheten Råslätt 1:10 och 1:31 har svenska staten genom Sveriges Oljelager 
bedrivit beredskapslagring av dieselbrännolja i en bergrumsanläggning. Verksamheten 
var aktiv mellan 1976 och 1996, varefter lagringen avslutades. Anläggningen tömdes 
och efterbehandlades mellan 1996 och 1998. Efter det har bergrummet sakta men 
säkert fyllts på med grundvatten. 

Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) har fått statens uppdrag att säkerställa att 
det inte sker oljeläckage från de avslutade oljelager som finns i Sverige. Med anledning 
av detta har SGU nu ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att få avvattna det 
befintliga bergrummet på Råslätt. Ansökan omfattar tillstånd till vattenverksamhet 
samt miljöfarlig verksamhet i form av utsläpp av vatten till Jordbrobäcken. Som 
underlag till ansökan har det tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och 
en miljöriskbedömning. Länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet för 
ärendet/verksamheten) har gjort bedömningen att verksamheten inte kommer att 
medföra ”betydande miljöpåverkan”. 

Anledningen till att bergrum där det förvarats petroleumprodukter behöver avvattnas 
är att det trots ordentlig tömning alltid finns rester av petroleum kvar i sprickor och 
hålrum som är svåra att rengöra. När vatten (genom naturlig inströmning) samlas i 
bergrummet följer kvarvarande rester med tillbaka in i hålrummet. Oljan lägger sig så 
småningom på vattenytan och kan vid behov skrapas av eller sugas upp från ytan 
(något som bland annat genomförts under oljelagrets avslutningsfas). En mycket liten 
del olja finns kvar i vattnet i form av mikrodroppar. Om vattnet tillåts fylla upp hela 
bergrummet uppstår det omvända, att vattnet trycker ut eventuella produktrester 
genom sprickorna och ut i den omgivande miljön. För att undvika detta har SGU 
ansökt om att få installera ett rörsystem med en pump som ska se till att 
vattennivåerna i bergrummet hålls på en sådan nivå att risken för att petroleumrester 
pressas ut blir minimal. 

Urpumpningen kommer att genomföras på så sätt att det under de första åren 
pumpas ut mycket mer vatten än det kommer in. När vattenytan i bergrummet har 
sänkts till en acceptabel nivå sker utpumpning med ungefär samma hastighet som 
vatten tränger in i hålrummet. Genom detta förfarande säkerställer SGU att vatten 
inte tränger ut okontrollerat genom sprickor i bergväggarna. Vattnet ska sugas upp ur 
bergrummet på en nivå som alltid ska vara minst 4 meter under vattenytan, detta för 
att produktrester som finns på vattenytan inte ska följa med ut i recipienten. 
Konstruktionen är tänkt att fungera på samma sätt som en enklare oljeavskiljare. 
Utloppet planeras bli i Jordbrobäcken, där utsläppet ska ske under vattenytan, genom 
en bädd av singel. Bäddens funktion är framför allt att säkerställa att vattnet inte 
grumlas vid utpumpning. Pumpningen ska pågå så länge det behövs för att säkerställa 



 
Sida 
3(3) 

Datum 
2017-02-10 

Dnr 
2016-3339 

 

att petroleumrester inte läcker ut i omgivningen och därför yrkar SGU på att 
tillståndet inte ska tidsbegränsas. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen gör bedömningen, utifrån inlämnat material, att avvattningens 
fördelar överväger de nackdelar som anläggningsarbetet eventuellt kan medföra. Det 
viktigaste i sammanhanget är att minimera den risk för spridning av oljeprodukter till 
omgivande miljö som uppstår om bergrummet helt fylls med vatten.  

Miljöförvaltningen anser att det under avvattningens genomförande ska finnas ett 
genomarbetat kontrollprogram som säkerställer att systemet fungerar och att 
provtagning och analyser genomförs med jämna mellanrum och på ett korrekt sätt. 
Syftet ska vara att genom kontroll och underhåll säkerställa att påverkan på 
recipienten blir minimal.  

Om föreslaget gränsvärde för petroleum, 1mg/l mätt som oljeindex, överskrids ska 
pumpningen stoppas och åtgärder vidtas för att minska produktens påverkan på 
miljön i bäcken. När halterna åter är acceptabla kan pumpningen sedan påbörjas igen. 

Vid överskridet gränsvärde eller annat tillbud som kan påverka miljön eller 
människors hälsa ska tillsynsmyndigheten kontaktas så snart det är möjligt. 

Eftersom området ligger nära bostäder (180 m) är det viktigt att hänsyn tas till de 
boende genom att arbetet utförs dagtid, vardagar samt att Naturvårdsverkets råd om 
buller från byggarbetsplatser beaktas. 

 
 

Agneta Sander Sofia Lindvall 
Miljöchef Miljöinspektör 
 
 

Beslut skickas till 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
Box 1070, 462 28 Vänersborg eller 
mmd.vanersborg@dom.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss – Promemoria om nationellt förbud 
mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som 
är avsedda att sköljas av 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0143 
 

Sammanfattning 
Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av Regeringen att undersöka och 
i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder för att begränsa förekomsten av mikroplaster 
i kosmetiska produkter. De redovisade i januari 2016 en rapport från 
regeringsuppdraget (KemI Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot 
mikroplaster i kosmetiska produkter”1). Miljö-och energidepartementet har nu 
omarbetat förslaget. Ändringarna innebär att det föreslagna förbudet får en något 
annan omfattning än Kemikalieinspektionens förslag. 
 
Syftet med det föreslagna förbudet är att begränsa tillförsel av plastpartiklar till sjöar 
och hav. 
 
Förslaget i promemorian skiljer sig från Kemikalieinspektionens förslag genom 
tydligare definitioner och en något ökad omfattning och strängare dispenskrav från 
förbudet. 
 
Miljöförvaltningen tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag till nationellt 
förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag till 
nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas 
av. 
 

Ärendet 
Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av Regeringen att undersöka och 
i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder för att begränsa förekomsten av mikroplaster 
i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket fick samtidigt ett bredare uppdrag att 
utreda åtgärder för att minska utsläppen av mikroplast från övriga källor. 
 
Kemikalieinspektionen redovisade i januari 2016 en rapport från regeringsuppdraget 
(KemI Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska 
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produkter”1). I rapporten föreslog Kemikalieinspektionen ett förbud mot mikrokorn 
av plast i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. Kemikalieinspektionen 
betonade i rapporten att förslaget bör ses som en av flera åtgärder för att minska 
utsläppen av mikroplaster. 
 
Borås Stad var en av remissinstanserna som Kemikalieinspektionens rapport 
remitterades till (Dnr 2016/KS0148). Miljöförvaltningen tillstyrkte 
Kemikalieinspektionens förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i 
kosmetiska produkter i vårt yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016-460). 
 
Huvuddelen av remissinstanserna var positiva till förslaget. Flera remissinstanser var 
emellertid kritiska till att förbudet bara gällde dels kosmetiska produkter som sköljs 
av, dels mikroplaster som tillsätts för att ha en exfolierande eller rengörande effekt. 
Kritik framfördes också mot förslaget att ge Kemikalieinspektionen ett bemyndigande 
att medge undantag för mikroplaster som bryts ned i akvatiska miljöer eller i 
avloppsreningsverk. 
 
Miljö-och energidepartementet har nu omarbetat förslaget. Ändringarna innebär att 
det föreslagna förbudet får en något annan omfattning än Kemikalieinspektionens 
förslag. 
 
Syftet med det föreslagna förbudet är att begränsa tillförsel av plastpartiklar till sjöar 
och hav. Det finns många källor till utsläpp av plastpartiklar. Plastpartiklar som härrör 
från kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av utgör endast en liten del av 
den totala mängd plast som hamnar i sjöar och hav. Naturvårdsverket arbetar för 
närvarande med att identifiera viktigare källor till utsläpp av mikropartiklar av plast i 
havet och att prioritera vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att minska 
utsläppen. Verket ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017. 
Kemikalieinspektionen har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att undersöka 
och i lämpliga fall föreslå nationella begränsningar eller andra åtgärder för att minska 
utsläppen till avloppssystemen av plastpartiklar i kemiska produkter, inklusive 
kosmetiska produkter som inte är avsedda att sköljas av.  
 
Det kan bli aktuellt att vidta åtgärder för att förhindra utsläpp av plastpartiklar även 
från andra källor. De bestämmelser som nu tas fram bör därför ha en sådan 
utformning att ordval och ordförklaringar som väljs kan användas vid behov av nya 
bestämmelser som syftar till att förhindra tillförsel av plastpartiklar till sjöar och hav. 
Ordval och ordförklaringar bör vidare så långt det är möjligt överensstämma med 
sådana i annan lagstiftning som har samma syfte. 
 
Förslaget i promemorian skiljer sig från Kemikalieinspektionens förslag på följande 
sätt: 
 

• Ordet ”plastpartiklar” används istället för ”mikrokorn av plast”. Tidigare 
kunde det tolkas som att plastpartiklar mindre än en mikrometer (s.k. 
nanoplaster) inte räknades med. Ordet ”plastpartiklar” omfattar även 
plastpartiklar i nanostorlek vilket bl.a. förhindrar en oönskad 
produktutveckling mot mindre partiklar. 

 
• Ordet ”plast” ges samma innebörd som ordet har i förordningen (2016:1041) 

om plastbärkassar istället för den innebörd som Kemikalieinspektionen har 
föreslagit. Innebörden i förordningen är i sin tur hämtad från ett EU-direktiv 
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och syftet med både direktivet och förordningen om plastbärkassar är att 
förhindra tillförsel av plast till hav, sjöar och vattendrag. Den nu föreslagna 
definitionen av ”plast” omfattar också fler material och den viktigaste 
skillnaden är att naturligt förekommande polymerer såsom t.ex. stärkelse, 
cellulosa och naturgummi omfattas. 

 
• Det har tydliggjorts att tandkräm med plastpartiklar också omfattas av 

förbudet. Det var i det tidigare förslaget otydligt eftersom tandkräm 
rekommenderas att inte sköljas av utan istället spottas ut och att syftet med 
partiklarna i tandkrämen är polerande, vilket inte heller fanns med i det 
tidigare förslaget från Kemikalieinspektionen. 

 
• Bemyndigandet till Kemikalieinspektionen att meddela föreskrifter om 

undantag från förbudet eller i det enskilda fallet ge dispens från förbudet 
gäller bara naturligt förekommande polymerer som inte innebär någon risk för 
skada på människors hälsa eller miljön. Tidigare kunde även syntetiska 
polymerer omfattas och det var otydligt vad som krävdes för att de inte skulle 
innebära någon risk för skada på människors hälsa eller miljön. 
 

• Miljötillsynsförordningen (2011:13) ändras på så sätt att 
Kemikalieinspektionen och kommunerna får ansvaret för tillsynen över att 
förbudet följs. Det är i dagsläget Kemikalieinspektionen och kommunerna 
som har ansvaret för tillsynen över sådana regler om kosmetiska produkter 
som syftar till att skydda miljön, men Miljötillsynsförordningen måste ändras 
för att även gälla de bestämmelser som har lämnats med stöd av 15 kap. 
miljöbalken. 
 

Förbudet ligger i stort sett i linje med branschens egna, frivilliga åtagande och 
merkostnaderna för företagen kommer således att bli begränsade. 
 
Tidpunkten för ikraftträdande föreslås bli den 1 januari 2018. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Ändringarna i förslaget gör att fler storlekar av plastpartiklar och därmed fler 
produkter omfattas. Fler produkter omfattas även eftersom det blir tydligare att 
tandkräm räknas in i förbudet. Möjligheten till undantag eller dispens från förbudet 
har också skärpts. Allt detta bidrar till att fler plastpartiklar hindras från att nå våra 
vattendrag, sjöar och hav. 
 
Syftet med förbudet är att förhindra tillförsel av plast till hav, sjöar och vattendrag 
och det är bra att definitionen av ”plast” får samma innebörd som i annan redan 
befintlig lagstiftning med samma syfte och att ordval och ordförklaringar som väljs 
vid behov kan användas i nya bestämmelser. Eftersom det finns många källor till 
utsläpp av plastpartiklar och man tittar på andra områden som kan behöva åtgärder 
kan det framöver komma ytterligare lagstiftning inom området. 
 
Att kommunen får en del av ansvaret för tillsynen över att förbudet följs kan öka 
resursbehovet på förvaltningen, men tillsynen kan avgiftsfinansieras enligt 
kommunens gällande taxa. 
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ett nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att 
sköljas av bidrar till att fler plastpartiklar hindras från att nå våra vattendrag, sjöar och 
hav vilket är mycket positivt. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
Förbudet innebär att kommunen får ett ökat tillsynsansvar, men kan enligt den 
kommunala taxan ta betalt för denna tillsyn. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
 
 
 
 

Agneta Sander Carin Christensen 
Miljöchef Miljöinspektör 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Miljö- och energidepartementet 
Rättssekretariatet 
 

   

 

 

  
 

Remiss – förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som 
är avsedda att sköljas av 

Bakgrund 
Regeringen gav i januari 2015 Kemikalieinspektionen i uppdrag att under-
söka och i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder, och om det bedömdes 
nödvändigt, nationella begränsningar för mikroplaster i kosmetika. Natur-
vårdsverket fick samtidigt ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att 
minska utsläppen av mikroplast från övriga källor. 

Kemikalieinspektionen redovisade i januari 2016 en rapport från regerings-
uppdraget (KemI Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikro-
plaster i kosmetiska produkter”1). I rapporten föreslog Kemikalieinspek-
tionen ett förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter som är 
avsedda att sköljas av. Kemikalieinspektionen betonade i rapporten att 
förslaget bör ses som en av flera åtgärder för att minska utsläppen av 
mikroplaster.  

Kemikalieinspektionens förslag har remitterats. Huvuddelen av remiss-
instanserna var positiva till förslaget. Flera remissinstanser var emellertid 
kritiska till att förbudet bara gällde dels kosmetiska produkter som sköljs av, 
dels mikroplaster som tillsätts för att ha en exfolierande eller rengörande 
effekt. Kritik framfördes också mot förslaget att ge Kemikalieinspektionen 
ett bemyndigande att medge undantag för mikroplaster som bryts ned i 
akvatiska miljöer eller i avloppsreningsverk. 

                                                
1 http://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-2-16-forslag-till-nationellt-forbud-mot-mikrokorn-av-plast-i-
kosmetiska-produkter.pdf 
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Miljö-och energidepartementet har omarbetat förslaget. Ändringarna innebär 
att det föreslagna förbudet får en något annan omfattning än Kemikaliein-
spektionens förslag. 

Promemorians förslag 

Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som  

1. innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, skrub-
bande eller polerande effekt, och  

2. är avsedd att avlägsnas eller spottas ut efter att den används på hud, hår, 
slemhinnor eller tänder.  

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet 
samt i enskilda fall besluta om dispens för sådana kosmetiska produkter som 
innehåller plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer 
och som inte innebär någon risk för skada på miljön. 

Kemikalieinspektionen och kommunerna får ansvaret för tillsynen över att 
förbudet efterlevs. 

Förslaget i promemorian skiljer sig från Kemikalieinspektionens förslag på 
följande sätt: 

• ordet ”plastpartiklar” används istället för ”mikrokorn av plast”, 
• ordet ”plast” ges samma innebörd som ordet har i förordningen 

(2016:1041) om plastbärkassar istället för den innebörd som Kemikalie-
inspektionen har föreslagit, 

• det tydliggörs att tandkräm omfattas av förbudet,  
• bemyndigandet till Kemikalieinspektionen att meddela föreskrifter om 

undantag från förbudet eller i det enskilda fallet ge dispens från förbudet 
gäller bara naturligt förekommande polymerer som inte innebär någon 
risk för skada på människors hälsa eller miljön, och 

• miljötillsynsförordningen (2011:13) ändras på så sätt att Kemikalie-
inspektionen och kommunerna får ansvaret för tillsynen över att för-
budet efterlevs. 

Författningsförslag finns i bilaga 1 och bilaga 2. 
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Närmare om förslaget 

Utgångspunkter 

Syftet med det föreslagna förbudet är att begränsa tillförsel av plastpartiklar 
till sjöar och hav. Det finns många källor till utsläpp av plastpartiklar. 
Plastpartiklar som härrör från kosmetiska produkter som är avsedda att sköl-
jas av utgör endast en liten del av den totala mängd plast som hamnar i sjöar 
och hav. Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att identifiera vikti-
gare källor till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet och att prioritera 
vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att minska utsläppen. Ver-
ket ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017. Kemikalieinspektionen 
har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att undersöka och i lämpliga fall 
föreslå nationella begränsningar eller andra åtgärder för att minska utsläppen 
till avloppssystemen av plastpartiklar i kemiska produkter, inklusive kosme-
tiska produkter som inte är avsedda att sköljas av.  

Det kan bli aktuellt att vidta åtgärder för att förhindra utsläpp av plastpartik-
lar även från andra källor. De bestämmelser som nu tas fram bör därför ha 
en sådan utformning att ordval och ordförklaringar som väljs kan användas 
vid behov av nya bestämmelser som syftar till att förhindra tillförsel av plast-
partiklar till sjöar och hav. Ordval och ordförklaringar bör vidare så långt det 
är möjligt överensstämma med sådana i annan lagstiftning som har samma 
syfte. 

Plastpartiklar 

I Kemikalieinspektionens förslag används ”mikrokorn av plast”. Med 
”mikrokorn av plast” avses i Kemikalieinspektionens förslag ”avsiktligt 
tillsatta partiklar av plast i fast form som tillsätts för att ge en exfolierande 
eller rengörande effekt, som är mindre än 5 millimeter och som är olösliga i 
vatten”.  

Kemikalieinspektionens förslag innehåller inte någon nedre storleksgräns för 
partiklarna. Ordet ”mikrokorn” kan dock uppfattas som att det bara om-
fattar partiklar som mäts på mikrometerskalan, dvs. plastpartiklar som är en 
mikrometer eller större. Det innebär att det är oklart om ordet ”mikrokorn” 
omfattar plastpartiklar som är mindre än en mikrometer, s.k. nanoplaster. 
Frågan om nedre storleksgräns berörs inte i Kemikalieinspektionens rapport 
och kommenteras inte heller av remissinstanserna.  
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Plastpartiklar som är avsedda att ha en rengörande, exfolierande eller pole-
rande verkan bedöms vara en mikrometer eller större. Partiklar av plast som 
tillsätts kosmetiska produkter i andra syften kan dock vara mindre än en 
mikrometer. För att förhindra en oönskad produktutveckling och för att 
ordval och ordförklaringar ska vara användbara även för eventuella kom-
mande bestämmelser bör ordet ”plastpartiklar” användas i förbudet. Ordet 
”plastpartiklar” bör avse partiklar av plast i fast form som är mindre än 
5 millimeter i någon dimension och som är olösliga i vatten. 

Ordet ”plastpartiklar” omfattar även plastpartiklar i nanostorlek. Den nedre 
storleksgränsen för en plastpartikel sammanfaller därmed med den nedre 
storleksgränsen för en nanopartikel.  

Definition av plast  

I Kemikalieinspektionens förslag avses med plast ett ”syntetiskt material till-
verkat genom att genom en kemisk reaktion sammanbinda monomerer till 
kovalent bundna organiska polymerkedjor som kan processas till olika fasta 
former som behåller sin huvudsakliga form när konsumenten använder 
dem”. 

I den nyligen beslutade förordningen (2016:1041) om plastbärkassar avses 
med plast  

”en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG 
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 

93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen”.  

Innebörden av ordet ”plast” i förordningen om plastbärkassar är i sin tur 
hämtad från Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 
29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar. Direktivet samt förordningen om 
plastbärkassar har samma syfte som den reglering som nu föreslås, dvs. att 
förhindra tillförsel av plast till hav, sjöar och vattendrag. Det är därför lämp-
ligt att innebörden av ”plast” i det nu föreslagna förbudet överensstämmer 
med den innebörd ordet har i direktivet och förordningen om plastbärkassar. 
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Den nu föreslagna definitionen av ”plast” omfattar fler material än den 
definition som finns i Kemikalieinspektionens förslag. Den viktigaste 
skillnaden är att naturligt förekommande polymerer omfattas. Kemikalie-
inspektionens förslag omfattar bara syntetiska polymerer. Naturligt före-
kommande polymerer är t.ex. stärkelse, cellulosa och naturgummi. 

Definition av tillhandahålla på marknaden  

Förbudet föreslås gälla tillhandahållande på den svenska marknaden. Med 
tillhandahålla på marknaden avses varje tillhandahållande i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbruk-
ning eller användning i Sverige. Förbudet omfattar därmed tillhandahållande 
för distribution i Sverige samt försäljning till grossister och konsumenter i 
Sverige.  

Tandkräm  

Läkemedelsverket har i sitt remissyttrande över Kemikalieinspektionens för-
slag påpekat att det finns rekommendationer om att man inte bör skölja 
munnen efter tandborstning samt att syftet med att tillsätta plastpartiklar i 
tandkräm är att tandkrämen ska vara polerande, inte exfolierande eller 
rengörande. Enligt Läkemedelsverket är det därför oklart om tandkräm som 
innehåller plastpartiklar omfattas av Kemikalieinspektionens förslag till 
förbud.  

Förbudet bör omfatta tandkräm som innehåller plastpartiklar eftersom det 
mesta av tandkrämen spottas ut och hamnar i avloppsvattnet. För att förtyd-
liga att förbudet även omfattar tandkräm har den av Kemikalieinspektionen 
föreslagna definitionen av ”kosmetisk produkt som är avsedd att sköljas av” 
arbetats in i förbudsbestämmelsen. Dessutom har orden ”spottas ut”, ”tän-
der” och ”polerande verkan” lagts till. Förbudet föreslås följaktligen gälla 
kosmetiska produkter, i den mening som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, som  

1. innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, 
skrubbande eller polerande verkan och som  

2. är avsedda att avlägsnas eller spottas ut efter att de används på hud, hår, 
slemhinnor eller tänder. 
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Undantag från förbudet 

Kemikalieinspektionen föreslog att myndigheten skulle få ett bemyndigande 
att meddela föreskrifter och ge dispens i enskilda fall för mikrokorn av plast 
som bryts ned snabbt i akvatisk miljö och i avloppsreningsverk och därmed i 
låg grad bidrar till exponering av fasta plastpartiklar för miljön. Kemikaliein-
spektionens förslag kritiserades av flera remissinstanser, huvudsakligen på 
grund av att det i nuläget saknas standarder för att bedöma nedbrytbarheten 
av plastpartiklar i akvatiska miljöer. Några remissinstanser påpekade också 
att det är oklart vad som avses med ”snabbt” och att det saknas kunskap om 
vad som är en acceptabel tid för nedbrytning.  

Det är endast plastpartiklar som är olösliga i vatten som omfattas av det nu 
föreslagna förbudet. Det ligger i sakens natur att en plastpartikel som är 
olöslig i vatten inte lätt bryts ned i vatten. Det krävs alltså mer än kontakt 
med vatten för att partiklarna ska brytas ned, t.ex. förekomsten av vissa 
bakterier i vattnet eller kemisk behandling i reningsverken. Även om plast-
partiklar kan brytas ned i vatten till följd av sådana faktorer ger dock en kon-
tinuerlig tillförsel av plastpartiklar till vattnet en konstant koncentration av 
plast i vattenmiljön som kan innebära en belastning för reningsverken och 
vara skadlig för miljön. Mot denna bakgrund och med beaktande av remiss-
instansernas synpunkter om svårigheter att bedöma vad som är ”snabbt” är 
det inte lämpligt att undanta plastpartiklar som bryts ned snabbt i en akvatisk 
miljö och i avloppsreningsverk från förbudet.  

Det bör dock finnas en möjlighet att undanta plastpartiklar som består av 
naturligt förekommande polymer från förbudet om användningen inte 
medför någon risk för skada på miljön. Naturligt förekommande polymerer 
behöver inte nödvändigtvis vara lätt nedbrytbara men kan vara det. T.ex. 
anses vanlig cellulosa vara nedbrytbar. Cellulosans kemi kan dock förändras 
under tillverkningen så att den nya strukturen är svårare att bryta ned. Om 
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer kan an-
vändas i kosmetiska produkter utan risk för skada på miljön måste därför 
avgöras från fall till fall.  

Kemikalieinspektionen bör ges ett bemyndigade att meddela föreskrifter om 
undantag eller besluta om dispens från förbudet i enskilda fall om det är visat 
att en plastpartikel som består av naturligt förekommande polymerer inte 
utgör någon risk för skada på miljön.  
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Tillsyn 
Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna utövar tillsyn över 
att bestämmelserna om kemiska produkter i 14 kap. miljöbalken följs, se 
2 kap. 21, 30, 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).  

Kosmetiska produkter är en särskild typ av kemiska produkter. Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter 
(kosmetikaförordningen) innehåller regler om kosmetiska produkter som 
syftar till att skydda människors hälsa. Läkemedelsverket har ansvar för till-
synen över kosmetikaförordningen (se 2 kap. 23 § miljötillsynsförordningen) 
och ansvarar därmed för tillsynen över bestämmelser om kosmetiska pro-
dukter som syftar till att skydda människors hälsa.  

Den tillsyn som Läkemedelsverket utövar över kosmetiska produkter är 
undantagen från Kemikalieinspektionens tillsynsansvar. I praktiken betyder 
det att Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsynen över bestämmelser om 
kosmetiska produkter som har meddelats med stöd av 14 kap. miljöbalken 
och som syftar till att skydda miljön (och endast primärleverantörers ut-
släppande på marknaden av sådana produkter, se 2 kap. 21 § miljötillsynsför-
ordningen). Kommunerna har ansvaret för tillsynen över utsläppande på 
marknaden av kosmetiska produkter i grossist- och detaljistledet och den 
tillsynen omfattar både regler i kosmetikaförordningen och regler som syftar 
till skydda miljön (se 2 kap. 31 § miljötillsynsförordningen).  

Miljötillsynsförordningen pekar inte ut någon myndighet som ansvarig för 
tillsynen över bestämmelser om förbud mot utsläppande på marknaden av 
kemiska produkter som har meddelats med stöd av 15 kap. För att möjlig-
göra tillsyn över sådana bestämmelser måste miljötillsynsförordningen 
ändras.  

Det är lämpligt att de tillsynmyndigheter som idag utövar tillsyn över sådana 
regler om kosmetiska produkter som syftar till att skydda miljön också ut-
övar tillsyn över det nu föreslagna förbudet. Det innebär att Kemikaliein-
spektionen och kommunerna bör få ansvaret att utöva tillsyn över bestäm-
melser om förbud mot utsläppande på marknaden av kemiska produkter 
som har meddelats med stöd av 15 kap. miljöbalken.  

Författningsförslag finns i bilaga 2. 
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Ikraftträdande 
För att regeringen ska kunna införa förbudet krävs ett nytt bemyndigande 
om avfallsförebyggande åtgärder i 15 kap. miljöbalken. Regeringen har re-
mitterat ett förslag som innebär att regeringen eller den myndighet regering-
en bestämmer får meddela föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder (dnr 
M2016/01154/Ke). Förslaget bereds nu inom Regeringskansliet. En propo-
sition planeras till våren 2017. Under förutsättning att riksdagen beslutar 
propositionen kommer bemyndigandet att träda i kraft den 1 augusti 2017. 

Förbudet bör träda i kraft den 1 januari 2018. Detta datum överensstämmer 
med Kemikalieinspektionens förslag. Förordningen om ändring i miljötill-
synsförordningen bör träda i kraft samma dag. 

Konsekvensbeskrivning 
De företag som berörs av förbudet är främst tillverkare av kosmetiska pro-
dukter. Kemiskt-Tekniska Leverantörsförbundet har enligt uppgift på sin 
hemsida elva medlemsföretag som bedriver tillverkning i Sverige. Det kan 
finnas ytterligare företag som bedriver tillverkning av kosmetiska produkter i 
Sverige och som inte är medlemmar i Kemiskt-Tekniska Leverantörsförbun-
det. Utöver svenska företag berörs även utländska tillverkare som säljer pro-
dukter i Sverige av förslaget.  

Det pågår ett frivilligt arbete både på global nivå och i Sverige med att fasa 
ut plastpartiklar i kosmetika. I praktiken berörs därför endast företag som 
inte har åtagit sig att frivilligt fasa ut användningen av plastpartiklar i 
kosmetika.  

Till skillnad mot Kemikalieinspektionens förslag omfattar detta förslag även 
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer. Det kan 
finnas några enstaka produkter på den svenska marknaden som innehåller 
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer, t.ex. cellu-
losa. De företag som tillverkar dessa produkter berörs av förslaget, såvida 
inte plastpartiklarna kommer att omfattas av en föreskrift om undantag.  

Miljökonsekvenser 

Förbudet väntas medföra en minskning av tillflödet av plastpartiklar till sjöar 
och hav. Detta väntas i sin tur medföra en minskning av negativa effekter för 
djurlivet i vattendrag, sjöar och hav.  
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Företagens administrativa kostnader p.g.a. särreglering 

Kemikalieinspektionen har i sin rapport från regeringsuppdraget (KemI 
Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska 
produkter”) bedömt företagens administrativa kostnader på grund av en na-
tionell särreglering på följande sätt. För företag som ingår i internationella 
koncerner innebär nationella regler oftast en merkostnad. I typfallet kan 
företaget dela upp en viss produkt i två olika produkter (med delvis olika 
innehåll) för att kunna efterleva särregler på en viss marknad. Detta innebär 
dock att företagets administrativa kostnader, lagerkostnader och eventuella 
produktionskostnader ökar.  

De administrativa kostnaderna minskar om fler länder inför förbud mot 
mikroplaster i kosmetiska produkter. I dagsläget har USA ett förbud mot 
mikroplaster. Frankrike har i oktober 2016 anmält ett nationellt förbud mot 
plastpartiklar i kosmetika till kommissionen. Storbritannien har nyligen 
påbörjat ett offentligt samråd om ett förslag till liknande förbud. Även Irland 
överväger att införa ett förbud. Det är alltså sannolikt att fler länder kommer 
att förbjuda plastpartiklar i kosmetiska produkter vilket väntas minska 
företagens administrativa kostnader.  

Det pågår en global kampanj mot plastpartiklar i kosmetika ”Beat the Micro-
bead”. Mer än 100 tillverkare som är verksamma på den globala marknaden 
har åtagit sig att fasa ut användningen av plastpartiklar som tillsätts för att ha 
en rengörande eller exfolierande effekt i kosmetiska produkter som är av-
sedda att sköljas av. På den svenska marknaden finns redan en frivillig över-
enskommelse med specialregler som en majoritet av de svenska företagen 
följer. Endast de företag som inte frivilligt har åtagit sig att fasa ut använd-
ningen kommer således att få höjda administrativa kostnader vid ett förbud. 

De tillverkande företagens omställningskostnader 

För ett företag uppstår olika omställningskostnader när en viss ingrediens i 
en produkt ska ersättas av en annan ingrediens. Enligt kosmetikaförordning-
en ska produkterna vara säkra för människors hälsa vid normal användning 
och företaget måste därför göra en säkerhetsbedömning samt stabilitets- och 
kontamineringsstudier. Den nya ingrediensens egenskaper måste testas i 
blandningen efter bytet så att produkten når upp till de säkerhets- och kvali-
tetskrav som ställs på den. Vidare måste nya innehållsförteckningar tas fram. 
Alla dessa kostnader är engångskostnader. Hur stora kostnaderna blir per 
produkt beror på hur komplicerat bytet av ingrediens är och hur omfattande 
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kvalitetstest företaget genomför. Kemikalieinspektionen har i Rapport 2/16 
bedömt att ett mer omfattande arbete kan resultera i flera hundra tusen 
kronor i ökade kostnader per produkt, medan ett mindre arbete kanske 
endast innebär kostnader på några tiotal tusen kronor.  

Omställningskostnaderna utgör dock en engångskostnad och berör endast 
de företag som inte redan har genomför detta arbete på frivillig väg. Det rör 
sig sannolikt endast om en handfull företag i Sverige.  

Kemikalieinspektionen genomförde en butiksinvestering under 2015 och 
konstaterade då att 54 av totalt 90 granskade produkter inte innehöll mikro-
plaster (Se Kemikalieinspektionens Rapport 2/16, sid 40). Kemikalieinspek-
tionens slutsats av studien är att det finns gott om substitut som kan använ-
das i stället för plastpartiklar i de aktuella produkterna. 

Påverkan på innovation och produktutveckling 

Förbudet kommer att hämma produktutvecklingen av nya användnings-
områden för plast i kosmetiska produkter. Istället kommer förbudet verka 
innovationsdrivande för lösningar på naturliga material som inte är skadliga 
för miljön.  

Hur påverkar substitutens kostnader varornas pris? 

Plast, till exempel polyetenplast, är ett billigt material. En övergång till andra 
material blir i många fall dyrare. Plastpartiklar utgör dock i regel endast 1–10 pro-
cent av produkternas totala volym. Alternativ till plast kan kosta mellan 0 
och 100 kronor mer per kilo. Även om priset på råvaran skulle höjas med 
100 kronor per kilo så skulle det endast motsvara en kostnadsökning på 0,2–
2 kronor för en produkt på 200 cl som innehåller 1–10 procent 
plastpartiklar. 

Påverkan på företagens konkurrenskraft 

Eftersom förbudet påverkar samtliga företag som tillhandahåller de aktuella 
produkterna på marknaden i Sverige snedvrids inte konkurrensen mellan 
företagen. Tvärtom kan företagen få en konkurrensfördel på den globala 
marknaden i ett senare skede för det fall fler länder väljer att förbjuda plast-
partiklar i kosmetiska produkter.  
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Ett nationellt förbud minskar snedvridningen av konkurrensen för företag 
på den svenska marknaden jämfört med en situation där vissa följer en 
frivillig överenskommelse medan vissa företag inte gör det.  

Påverkan på myndigheters och kommuners kostnader 

Kemikalieinspektionen får ökade kostnader för tillsyn av förbudet. Tillsynen 
underlättas av att kosmetiska produkters innehållsförteckning ska finnas på 
förpackningen samt att antalet produkter som berörs av förbudet är relativt 
begränsat och att utbudet är likartat över hela landet. Kemikalieinspektionen 
får också ökade kostnader till följd av handläggning av dispensansökningar 
samt för framtagande av föreskrifter om undantag. 

Kemikalieinspektionens kostnad för att handlägga en dispensansökan uppgår 
till mellan 10 000 och 15 000 kronor. Det går idag inte att säga hur många 
dispensansökningar som skulle komma in årligen men Kemikalieinspek-
tionen bedömer att det kommer att röra sig om mycket få då det redan finns 
gott om substitut som inte är polymerer.  

Även kommunerna bedriver tillsyn över kosmetiska produkter och får ökade 
kostnader för tillsyn av förbudet. Kommunerna får dock ta ut en avgift för 
sin tillsyn i enlighet med föreskrifter som kommunfullmäktige har beslutat 
(27 kap. 1 § miljöbalken). Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kostna-
derna för verksamhet enligt miljöbalken (se prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516).  

Kemikalieinspektionens beslut om nekad dispens kan överklagas till mark- 
och miljödomstolen. Måltillströmningen vid mark- och miljödomstolarna 
kan komma att öka något till följd av förbudet och domstolarna kan få ökade 
kostnader till följd av detta. Eftersom dispenser endast kan komma ifråga för 
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer och eftersom 
det bara finns ett fåtal sådana uppskattas dispensmöjligheten endast resultera 
i något mål per år vid domstolen. Ett överklagat dispensmål kan komma att 
handla om plastpartiklarnas nedbrytbarhet i vatten eller reningsverk men 
bedöms inte vara betungande för domstolen i jämförelse med andra mål-
typer som domstolarna handlägger.  

Beslut om förelägganden som meddelas av Kemikalieinspektionen inom 
ramen för tillsynen kan också komma att överklagas till mark- och miljö-
domstolen. Detsamma gäller beslut om föreläggande som kommunala 
nämnder har fattat inom ramen för tillsynen, vilka kan överklagas till länssty-
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relserna och därefter kan överklagas till mark- och miljödomstolarna. Mål 
som rör överklagande av beslut om föreläggande på kemikalieområdet är inte 
vanligt förekommande vid mark- och miljödomstolarna idag. Om sådana 
mål kommer att öka till följd av det nu föreslagna förbudet beror till viss del 
på hur aktiva tillsynsmyndigheterna är i sin tillsyn på området från 2018 då 
förbudet föreslås träda i kraft och framåt. Tillsyn över kosmetiska produk-
ters miljöeffekter utgör dock en mycket liten del av den tillsyn som kommu-
nala nämnder bedriver på miljöområdet. Sannolikt kommer därför mål-
tillströmningen vid mark- och miljödomstolarna endast öka marginellt med 
anledning av förbudet. Till följd härav kan kostnaderna för domstolarna öka 
marginellt. 

Behov av särskilda hänsyn till små företag 

Små företag kan ha svårare att hantera regler. Särskild hänsyn bör därför tas 
till dem. Små företag har inte lika utbyggd omvärldsbevakning som större 
företag och kan behöva en längre period för att nås av information om de 
nya reglerna. Det är därför viktigt att information om förbudet riktas till 
berörda företag innan förordningen träder i kraft.  

En kommunikationsinsats kan genomföras av Kemikalieinspektionen i sam-
arbete med Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har genom sin tillsyn av 
företag som tillverkar och säljer kosmetiska produkter redan upparbetade 
kanaler för att nå ut till berörda aktörer. 

Tidpunkten för ikraftträdande 

Tidpunkten för ikraftträdande föreslås bli den 1 januari 2018. Detta datum 
har valts för att tidpunkten inte ska innebära något problem för de företag 
som har utfäst att de ska fasa ut mikroplaster senast år 2017. 
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    Bilaga 1 

 
 
Författningsförslag 

Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud mm i vissa fall i 
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 

Plastpartiklar i kosmetiska produkter 
 

4 §    I 4 a–4b §§ avses med  
kosmetisk produkt: en kosmetisk produkt i den mening som avses i artikel 

2.1 a) i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om 
kosmetiska produkter, 

tillhandahålla på marknaden: varje tillhandahållande i samband med kommer-
siell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller 
användning i Sverige, 

plast: en polymer, i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra 
ämnen, 

plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än 5 millimeter i 
någon dimension och som är olösliga i vatten.  

 

4 a §    Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk pro-
dukt som  

1. innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, 
skrubbande eller polerande effekt, och 

2. är avsedd att avlägsnas eller spottas ut efter att den används på hud, hår, 
slemhinnor eller tänder.  
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4 b §    Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i 
det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 4 a § för kosmetiska produkter 
som innehåller plastpartiklar 

1. som består av naturligt förekommande polymerer, och  
2. som inte innebär någon risk för skada på miljön. 
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 Bilaga 2

Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 

2 kap. fördelning av den operativa tillsynen 

19 §    I 20–35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om  
1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.

miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel, 
6. avfall och avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. miljöbalken,
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den

31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel, 
8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av 
direktiv 79/117/EEG, 

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den
17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,  

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den
14 juni 2006 om transport av avfall, 

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, 
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,  

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, 
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13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den
16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,  

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den
21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, 

15. förordning (EG) nr 1223/2009,
16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den

22  maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocid-
produkter, 

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den
4  juli 2012 om import och export av farliga kemikalier, och 

18. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den
20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG. 

21 a §    Kemikalieinspektionen har ifråga om föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 15 kap. xx § miljöbalken om förbud mot utsläppande på mark-
naden av kemiska produkter, ansvar för tillsynen i fråga om primärleveran-
törers utsläppande på marknaden.  

22 §    Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 § 
tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om 

1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, som
inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller bilagan till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har före-
skrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken, 

3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 §
första stycket 3, 

4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsa-
kats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har till-
synsansvaret för, 

5. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i
andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleveran-
törers utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket och 21 a §, och 
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6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade
ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 
1005/2009.  

32 §   Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss verk-
samhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 1 kap. 19 och 
20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara för tillsynen över verk-
samheten när det gäller 

1. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som an-
ges i 19 § 7–9, 11–14 och 16–17 i fråga om 

a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska orga-
nismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, och 

b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekni-
ska organismer och varor,  

2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs,
och  

3. att föreskrifter meddelade med stöd av 15 kap. xx § om förbud mot ut-
släppande på marknaden av kemiska produkter följs av andra än primär-
leverantörer. 

Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som 
Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för 
enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §. 



JANUARIDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2016-003558 20170102 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Rydboholm 1:476 Roger Johansson

2015-001791 20170102 Beslut om att avsluta ärende Avlopp, ansökan WC Självared 1:14 Peter Engström

2016-002277 20170102 Yttrande över detaljplan, granskning Planering, detaljplan för Centrum, Östen 
1, (BT-huset)

Borås Tidning AB Östen 1 Pia Aspegren

2016-000131 20170103 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Vaxskivlingen 6 Sevil Selimov

2016-002758 20170103 Föreläggande Miljötillsyn, klagomål på tippning av avfall 
i anläggningsändamål

Vasshalla 1:11 Johannes Stolt

2016-000131 20170104 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Vaxskivlingen 6 Sevil Selimov

2016-002561 20170104 Föreläggande om personlig hygien Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Linda Karlsson

2016-002561 20170104 Föreläggande om märkning Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Linda Karlsson

2016-002421 20170105 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på lukt m.m Strutsen 5 Sevil Selimov

2016-003421 20170109  Tillstånd för WC till minireningsverk, WSB 
Clean

Avlopp, ansökan WC Blixnabb 1:1 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003419 20170109 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Nagelskivlingen 10 Anna Hedén

2015-002741 20170109 Beslut om avvisning av överklagande av 
miljösanktionsavgift

Avlopp, tillsyn, inventering 2015 Lönnhult 1:6 Johannes Stolt

2017-000004 20170109 Tillstånd inom vattenskyddsområde för 
värmepumpsanläggning

Värmepump, installation Gårda 1:76 Roger Johansson

2016-003433 20170109 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Tummarp 1:66 Anna Hedén

2017-000005 20170109 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Backabo 2:38 Roger Johansson

2016-003430 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Luna 8 Christina Källberg

2016-003416 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Sjustjärnorna 1 Christina Källberg

2016-003432 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Bråthult 1:55 Christina Källberg

2016-003417 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Virvelvindens förskola Kräftan 2 Christina Källberg

2016-003442 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Lärkan 13 Christina Källberg

2016-003431 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Cedern 12 Christina Källberg

2016-003468 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Juno 9 Christina Källberg

2016-003427 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Norrby Bingo Semele 6 Christina Källberg
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2016-003429 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Nordtorps Förskola Nordtorp 1:20 Anna Hedén

2016-003514 20170110 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Minerva 1 Christina Källberg

2017-000075 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Valhall 12 Annelie Gustafsson

2016-003453 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Juno 9 Anna Andréasson

2013-003240 20170111 Föreläggande om återställande av 
strandområde

Miljötillsyn, strandskydd Lönnhult 1:6 Johannes Stolt

2017-000074 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Falskog 1:15 Annelie Gustafsson

2016-003407 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Solrosen 1 Linda Karlsson

2016-003408 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Armbåga 3 Linda Karlsson

2016-003471 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Skräddaren 3 Linda Karlsson

2016-003497 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Sjögårdens förskola Viared 5:1 Linda Karlsson

2016-003500 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Björkgårdens Förskola Räveskalla 1:437 Linda Karlsson

2015-002741 20170111 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 
bostadshus

Avlopp, tillsyn, inventering 2015 Lönnhult 1:6 Jennie Schürer von Waldheim

2017-000077 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Priorn 6 Annelie Gustafsson

2017-000070 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Råslätt 2:1 Annelie Gustafsson

2017-000076 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Borås Simarena Lundby 1:7 Annelie Gustafsson

2017-000078 20170111 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift City Gross Borås Filtret 6 Annelie Gustafsson

2016-003466 20170112 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Solhem 1 Annelie Gustafsson

2016-003347 20170112  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Arås 1:3 Johannes Stolt

2016-003452 20170112 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Orion 8 Annelie Gustafsson

2017-000032 20170113 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Hedared 3:24 Roger Johansson

2016-003444 20170113 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Burger King (3015) Vindbron 3 Thomas Vidholm

2017-000025 20170113 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhults-Ön 2:1 Roger Johansson

2016-003415 20170113 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Transås 2:5 Thomas Vidholm

2016-003445 20170113 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Kinnarumma 3:15 Thomas Vidholm

2016-002859 20170113 Föreläggande till avloppsanordning för BDT Avlopp, ansökan WC Bua 1:2 Sevil Selimov
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2017-000103 20170113 Föreläggande om skyddsåtgärder (BDT-
avlopp)

Avlopp, anmälan/ansökan BDT Mjöshult 1:128 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003506 20170113 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Fristadskolan Fristads Prästgård 
1:101

Thomas Vidholm

2017-000026 20170114 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Asklanda 1:91 Roger Johansson

2017-000099 20170114 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sandared 1:326 Roger Johansson

2016-003478 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Perseus 3 Maryam Kasehchi

2016-003418 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Midas 14 Maryam Kasehchi

2016-003470 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Annelund 2 Maryam Kasehchi

2016-003474 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Scandic Hotel AB (Plaza), ref 
8402601

Balder 6 Maryam Kasehchi

2016-003502 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Vale 1 Maryam Kasehchi

2016-003503 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Flundran 4 Maryam Kasehchi

2016-003476 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Almgårdens förskola Maskinisten 3 Maryam Kasehchi

2016-003557 20170116 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Lönnåsen 1:11 Jenny Leonardsson

2016-003472 20170116 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Triton 2 Maryam Kasehchi

2017-000003 20170117 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Bytorp 1:19 Roger Johansson

2016-002760 20170117 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Flädern 4 Evelina Öhman

2017-000062 20170117 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Ljushults-Hulu 1:2 Roger Johansson

2017-000102 20170117 Tillstånd för vacuumtoalett till sluten tank Avlopp, ansökan WC Halla 1:62 Peter Engström

2017-000098 20170117 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lindebergshult 1:250 Roger Johansson

2016-003314 20170118 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Byttorpsgården Förskola Byttorpsklint 1 Evelina Öhman

2016-002187 20170118 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revison Slätskivlingen 6 Evelina Öhman

2016-002460 20170118 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Viskarhult 19:1 Evelina Öhman

2016-003255 20170118  Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Sandared 1:482 Sevil Selimov

2017-000150 20170118 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Pomona 9 Jennie Schürer von Waldheim

2017-000140 20170119 Yttrande över förhandsbesked Bygglov, remiss Råstorp 1:2 Jenny Leonardsson

2017-000133 20170119 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Myrås 3:3 Roger Johansson
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2016-003553 20170120 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Juno 9 Annelie Gustafsson

2017-000045 20170120 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Remus 3 Annelie Gustafsson

2016-003548 20170120 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Carolus 6 Annelie Gustafsson

2016-003489 20170123 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Trandö 1 Annelie Gustafsson

2016-002970 20170123 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lövaskog 2:23 Jennie Schürer von Waldheim

2017-000091 20170124 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, information om ny verksamhet Getängen 22 Rikard Almgren

2017-000118 20170124 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Spinnaren 10 Annelie Gustafsson

2016-003463 20170125 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Vindtrycket 1 Thomas Vidholm

2017-000060 20170125 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Ammarp 1:7 Roger Johansson

2017-000154 20170125 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Halla 1:73 Jenny Leonardsson

2017-000046 20170126 Information, ingen öppnade vid inspektion Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Ramnås 1 Christina Källberg

2017-000282 20170126  Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Kypered 1:31 Johannes Stolt

2017-000280 20170126 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Svarvhult 1:9 Roger Johansson

2017-000166 20170126 Tillstånd inom vattenskyddsområde för 
Öresjö

Mijlötillsyn, ansökan om tillstånd inom 
Öresjö vattenskyddsområde

Ventilen 3 Johannes Stolt

2017-000254 20170126 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Gingri-Äspered 1:5 Roger Johansson

2016-003341 20170127 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hedared 2:10 Jennie Schürer von Waldheim

2017-000293 20170127 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundastenen 12 Roger Johansson

2016-003148 20170127 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Fristads Hed 1:69 Evelina Öhman

2016-003295 20170127 Förbud vid vite rengöring Livsmedelskontroll, revision Mjölskivlingen 12 Linda Karlsson

2016-003295 20170127 Förbud vid vite att använda viss utrustning Livsmedelskontroll, revision Mjölskivlingen 12 Christina Källberg

2016-003295 20170127 Förbud vid vite lokaler Livsmedelskontroll, revision Mjölskivlingen 12 Linda Karlsson

2016-003295 20170130 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, revision Mjölskivlingen 12 Linda Karlsson

2017-000333 20170130 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sandared 1:291 Roger Johansson

2017-000332 20170130  Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Enekulla 1:12 Johannes Stolt

2017-000334 20170130 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Vattnet 4 Roger Johansson
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2013-003112 20170130  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Seglora 3:12 Johannes Stolt

2016-001621 20170131 Tillstånd inom vattenskyddsområde för 
Öresjö

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom 
Öresjö vattenskyddsområde

Laryd 1:6 Johannes Stolt
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  PROTOKOLLSUTDRAG 
  Sammanträdesdag 
  2017-01-26 

§ 14    2016/KS0767 299
Orangeriet 2.0
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 8, sid B 298)

Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och diskussioner 
med berörda förvaltningar och verksamheter med syfte att göra en omprövning av 
användandet av Orangeriet.  

Orangeriet skapades för att vara en central mötesplats för boråsarna och ska 
fortsätta vara det. Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att skapa en 
kreativ mötesplats/verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna. 
Orangeriet ska vara öppet dagligen, även helger, och minst en kväll i veckan med 
programverksamhet som har sin grund i ”Borås 2025” med hållbarhet (social, 
ekologisk och ekonomisk) i fokus. 

Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett programråd, 
där Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå av representanter 
från förvaltningar och bolag och ska representera verksamhetsidén. Programrådet 
ansvarar för den långsiktiga planeringen och vilka teman och frågeställningar som 
ska aktualiseras. I programrådet bör förutom samverkande förvaltningar även rep-
resentanter från den idéburna sektorn finnas.   

Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 605 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan 
utvecklas och bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens 
förslag redovisas för Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017. 

Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017. 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie 
Fridén (C), Kerstin Hermansson (C) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för 
Annette Carlsons yrkande att Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag 
till hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas utifrån ovan angivna 
förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen senast 
den 31 mars 2017. 
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017. 

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons 
yrkande förutom att meningen ”Ett sätt skulle kunna vara att ett socialt 
företag, detta får prövas av Kulturnämnden” stryks. 



  2017-01-26      2 
 

Kommunfullmäktige 
 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och 
dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen". 
 
Omröstning, se voteringslista nr 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 35, 3 avstår, ordförandens 
utslagsröst avgör: 
 
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och 
bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för Kommun-
styrelsen senast den 31 mars 2017. 
 
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017.  
 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Anna Svalander (L), Morgan 
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD), 
Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette 
Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kerstin Hermansson (C), 
Hamid Fard (L), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), 
Sten Lundgren (SD), Cecilia Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund 
(M), Mikael Wickberg (M), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), David 
Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Amanda Wiktorsson (M), Urban Svenkvist 
(M), Björn Qvarnström (SD), Thor Öhrn (SD),  Oliver Öberg (M), Dennis 
Jernkrook (M), Stina Medelius (M), Patrik Hållpås (SD) och Philip Silfverklinga 
(SD). 
  
Vid protokollet 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari 2017 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
Ulrik Nilsson (M)  Leila Pekkala (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 



 
 
 
 

Voteringslista nr. 1 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 januari 2017 klockan 18:59:24. 
14. Orangeriet 2.0 (Nr 8) 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         
Ulrik Nilsson                            (M)        1:a                                                  X       
Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                 X         
Anna Svalander                           (L)        3:e                                                  X       
Morgan Hjalmarsson                       (L)        2:a                                                  X       
Annette Carlson                          (M)        3:e                                                  X       
Ulf Sjösten                              (M)        1:a                                                  X       
Patric Silfverklinga                     (SD)       1:a                                                  X       
Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         
Ulf Olsson                               (S)        2:a                                                 X         
Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         
Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         
Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         
Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         
Hans Gustavsson                          (KD)       1:a                                                   X     
Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                  X       
Patric Cerny                             (L)        2:a                                                  X       
Björn Bergqvist                          (M)        3:e                                                  X       
Anette Nordström                         (M)        2:a                                                  X       
Marie Fridén                             (M)        3:e                                                  X       
Leif Häggblom                            (SD)       3:e                                                  X       
Kjell Hjalmarsson                        (MP)       2:a                                                 X         
Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         
Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         
Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         
Fredrich Legnemark                       (V)        1:a                                                 X         
Tommy Josefsson                          (V)        1:a                                                 X         
Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a                                                   X     
Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                  X       
Hamid Fard                               (L)        1:a                                                  X       
Anna Christensen                         (M)        2:a                                                  X       
Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                  X       
Pirita Isegran                           (M)        1:a                                                  X       
Sten Lundgren                            (SD)       1:a                                                  X       
Mosa Roshanghias                         (MP)       2:a                                                 X         
Anja Liikalouma                          (S)        1:a                                                 X         
Lena Palmén                              (S)        1:a                                                 X         
Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         
Anne Rapinoja                            (V)        2:a        Pari Mahinpour                           X         
Sofia Andersson                          (V)        3:e                                                 X         
Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       3:e        Ingela Hallgren                            X     
Cecilia Andersson                        (C)        1:a                                                  X       
Lotta Preijde                            (L)        3:e                                                  X       
Nils-Åke Björklund                       (M)        3:e                                                  X       
Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e        Mikael Wickberg                           X       
Pertti Merstrand                         (SD)       2:a                                                  X       
Crister Spets                            (SD)       2:a                                                  X       
Anna Kjellberg                           (MP)       1:a        Hanna Werner                             X         
Micael Svensson                          (S)        1:a                                                 X         
Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         

Transport: 23 24 3 0 0 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Transport: 23 24 3 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         
Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         
David Hårsmar                            (C)        3:e                                                  X       
Lars-Gunnar Comén                        (M)        1:a                                                  X       
Ismail Bublic                            (M)        2:a        Amanda Wiktorsson                         X       
Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                  X       
Björn Qvarnström                         (SD)       1:a                                                  X       
Tony Strandgård                          (SD)       3:e        Thor Öhrn                                 X       
Hanna Bernholdsson                       (MP)       3:e                                                 X         
Sara Andersson                           (S)        1:a                                                 X         
Per Carlsson                             (S)        3:e                                                 X         
Anethe Tolfsson                          (S)        2:a!                                                X         
Sofia Bohlin                             (S)        2:a                                                 X         
Oliver Öberg                             (M)        1:a                                                  X       
Dennis Jernkrook                         (M)        2:a                                                  X       
Stina Medelius                           (M)        2:a                                                  X       
Andreas Bäckman                          (SD)       3:e        Patrik Hållpås                            X       
Philip Silfverklinga                     (SD)       2:a                                                  X       
Robert Sandberg                          (S)        2:a                                                 X         
Mohamed Kossir                           (S)        3:e                                                 X         
Mohamed Ben Maaouia                      (S)        1:a                                                 X         
Johan Dahlberg                           (S)        3:e                                                 X         
Anna Klaar                               (S)        1:a                                                 X         

SUMMA: 35 35 3 0 0 
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Säker och Trygg kommun 
 
Bakgrund  
 
Kommunen har utvecklat goda arbetsformer för främjande, förebyggande och trygg-
hetskapande arbete. Stadsdelsnämndernas lokala arbete har varit framgångsrikt och 
har utgått ifrån invånarnas perspektiv inom geografiska ansvarsområden. 
 
En kartläggning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genomför-
des under 2016 för att säkerställa att allt gott arbete följer med in i den nya organisat-
ionen med centrala facknämnder 2017. Vid dialogmöten som genomförts med med-
arbetare och chefer inför ny organisation 2017 har framförts att facknämnder kan bli 
ett hinder eller ge sämre förutsättningar för samverkan och samarbete. I princip alla 
nämnder är berörda av dessa frågor och det är viktigt med ett kommungemensamt 
arbete men också någon nämnd som tar ett kommunövergripande ansvar.  
Kommunstyrelsen föreslås ta ett helhetsgrepp om stadens främjande, förebyggande 
och trygghetsskapande arbete, "Säker och trygg kommun".  
 
Arbetsformer 2017 
 
Det finns ett förslag hur det främjande, förebyggande och trygghetskapande arbetet 
kan se ut från 2017, se bifogad organisationsskiss. Den nya organisationen ersätter 
den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsofrågor, ett centralt och tre lokala 
brottsförebyggande råd, vilka verkat på stadsdelsnivå. För att omfatta hela stadens 
trygghetsskapande arbete inkluderar den nya organisationen jämfört med den gamla 
även ”nya” förvaltningar och därmed nya arbetsområden, vilka saknats i den tidigare 
organisationen. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med ut-
gångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Kommunstyrelsen följer 
upp arbetsformen efter ett år. 
 
Strategisk utvecklingsgrupp 
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp föreslås för att säkerställa det 
kommungemensamma arbetet. Syftet är att gruppen arbetar med ett längre perspektiv 
när det gäller främjande, förebyggande och trygghetsskapande frågor samt tydliggör-
prioriterade områden. Ett antal nämnder har i den nya organisationen fått ett särskilt 
samarbetsuppdrag. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få 
nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten. Den strategiska utvecklings-
gruppen ses som ett forum där även dessa uppdrag kan återkopplas. Deltagare i den 
strategiska utvecklingsgruppen är berörda nämnders presidier(eller andra ledamöter), 
berörda förvaltningschefer samt kommunens viktigaste externa samverkansparter.  
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Den strategiska utvecklingsgruppen träffas två heldagar/år. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att samordna arbetet kopplat till den strategiska utvecklingsgruppen. 
 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
CKS kommer att stödja arbetet Säker och Trygg kommun inom olika områden på alla 
tre nivåer. Det kan handla om inhämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och 
mellan samverkansgrupperna. CKS kommer att producera strategiska och operativa 
underlag till det främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbetet. En viktig 
uppgift för CKS är att agera ”hängränna” vars syfte är att motverka ”stuprörseffek-
ter” i det brottsförebyggande arbetet. 
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en 
viktig uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad, vilket lätt spretar i en såpass stor stad. Arbetet ska bygga på in-
vånarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. Fritids- och folkhälsonämnden 
har uppdraget att samordna det brottsförebyggande rådet.  
 
Samverkansgrupper 
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av diverse insatser. Det finns 
en samordnande nämnd/förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att 
samordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter. Syftet med samver-
kansgrupperna är att identifiera behov och skapa kontakt- och samverkansytor med 
andra för att tillsammans nå längre i det trygghetskapande och brottsförebyggande 
arbetet än vad respektive förvaltning kan åstadkomma var för sig. Samverkansgrup-
perna är viktiga för att förhindra ”stuprörseffekten” i den nya organisationen. Att 
skapa trygghet för medborgarna är allas ansvar och kan bara nås genom samverkan 
inom samt utanför kommunens verksamheter.   
 
Samverkansområden: 
 
Lokal samverkan 
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande 
grupper: Lokala områdesnätverk, lokala nätverk för barn och unga 10-16 år samt orts-
råd. Dessa nätverk/ortsråd utgår från geografiska områden och syftar till att öka infly-
tandet, tryggheten och samhörigheten hos invånarna i Borås Stad. De skapar en hel-
hetssyn kring de boendes situation och erbjuder erfarenhets och informationsutbyte 
om den aktuella situationen på respektive område. Konkreta insatser är trygghets-
vandringar, Människan bakom uniformen (MBU) och grannsamverkan. 
 
Barn och unga i riskzon 
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i risk-
zon. Inriktningen är det individuella perspektivet och bygger på samverkan med be-
rörda aktörer för att gemensamt förhindra och hjälpa barn och unga som hamnat i 
riskzonen, exempelvis genom insatser som SSPF och Västbus. Fältarbetet ingår här.  
 
Trygg och säker vård- och omsorg 
Vård- och äldrenämnden kommer i sin nya organisation ha en förebyggande enhet, 
vilken blir en bärande och viktig samordningsfunktion i det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet för äldre. Området är nytt inom Brå-arbetet, och exempel 
på konkreta insatser är suicidprevention och schyssta relationer. 
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Arbete och utbildning 
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning med såväl gene-
rella insatser som feriearbete och riktad samverkan som KRAMI. Även arbetet med 
våld i nära relationer utgår härifrån.  
 
Trygga miljöer  
Genom trygghetsmätningar och dialoger med invånare framkommer att trafiksituat-
ionen på många områden i Borås bidrar till otrygga miljöer. Tekniska nämnden för en 
dialog med invånare och andra berörda parter angående trafiksituationen, för att öka 
tryggheten och göra våra bostadsområden säkrare. De har inom ramen för det trygg-
hetsskapande och brottsförebyggande arbetet uppdraget att samordna arbetet med 
den fysiska miljön i Borås Stad ur ett trygghetsperspektiv. Här ingår även Borås rent 
och snyggt. 
 
Kommunikation 
Det arbete som utförs i de olika samverkansområdena måste kommuniceras på ett 
genomtänkt sätt. Dels måste kommunikationen fungera internt för att motverka stup-
rör, dels måste invånarna få kunskap om de insatser som pågår. Att utåt berätta om 
de positiva insatserna är också ett sätt för Borås Stad att aktivt stärka bilden av den 
kommunala organisationen. Varje verksamhet har enligt Kommunikationspolicyn 
ansvar för sin egen kommunikation, men Kommunstyrelsen ska ge stöd i att ta fram 
planer för kommunikationen samt följa upp den.     
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 

- Anta föreslagna arbetsformer för Säker och trygg kommun samt rekommendera öv-
riga berörda nämnder att arbeta utifrån de föreslagna arbetsformerna. 

 
- Kommunalråden för programområde 2 och 3 är Kommunstyrelsens representanter i 

den strategiska utvecklingsgruppen. 
 

- Kommunalrådet Malin Carlsson utses till ordförande i den strategiska utvecklingsgruppen. 
 

 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
   Svante Stomberg 

Kommunchef 



Samverkansgrupper  
för konkreta insatser 

Barn och unga i riskzon 
Samordning: , Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Trygg och säker vård och 
omsorg 
Samordning: Vård- och 
äldrenämnden 

Arbete och utbildning 
Samordning: 
Arbetslivsnämnden 

Trygga miljöer 
Samordning: Tekniska 
nämnden 

Lokal samverkan 
Samordning: Fritid- och 
folkhälsonämnden 

Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå) 

Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och 
välfärd. 
Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra 
möten/år 
Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov 
och fattar gemensamma beslut i det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  
Styrande dokument: 
Samverkansöverenskommelsen med Polisen och 
Välfärdsbokslutet 
Medverkande: Verksamhetschefer eller liknande som 
har mandat att fatta beslut från: 
Stadsledningskansliet, Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen, Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, 
Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund och AB Bostäder.   
 

Säker och trygg kommun  
Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år 
Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning. 
Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen 
Medverkande: Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden (presidier och förvaltningschefer), Polisen, Västra 
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder. 

Nätverk 10-16 år 

Lokala områdesnätverk 

Ortsråd 

Centrum för 
kunskap och 
säkerhet 
Syfte: Stöd och 
rådgivning i samtliga 
nivåer  
Medverkande: CKS och 
samarbets- och 
samverkansaktörer 
internt och externt. 


	1. Föredragningslista MKN 170221
	6.5 Verksamhetsplan administration 2017
	6.5.1 Bilaga verksamhetsplan 2017

	6.7 Riskanalys för Miljö- och konsumentnämnden
	6.7.1 Uppföljning Intern kontroll 2015

	7.1 Årsredovisning för 2016
	7.2 Synpunktshantering jan-dec2016
	7.2.1 Inkomna synpunkter jan-dec2016

	8.1 Kontrollplan för Livsmedel
	8.1.1 Kontrollplan för livsmedel 2017
	8.1.2 Operativ plan för livsmedel

	10.1 Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
	10.1.1 Ansökan
	10.1.2 Bilaga karta

	11.1 Yttrande till Mark- och miljödomstolen
	11.1.1 Remiss Ansökan 
	11.1.2 Bilaga 1 yttrande från länsstyrelsen

	11.2 Remiss –  förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter
	11.2.1 Promemoria

	13.1 Delegationslista januari 2017
	13.2.aProtokollsutdrag Orangeriet
	13.2.b Säker och trygg kommun
	13.2.b.1 Bilaga säker och trygg kommun




