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7.2 Plan för kompetensförsörjning 2017-2019
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Godkänna
Agneta Sander
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Livsmedelskontroll
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Agneta Sander

10.2 Remiss: Regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2017-2020
Ecos: 2017-1488

Godkänna
Susanne Möller Arneborg

10.3 Underrättelse om granskning för Detaljplan:
Regementet, Osdal 3:4, Borås Stad
Ecos: 2017-1777

Godkänna
Johanna Johansson

10.4 Detaljplan Saturnus 14 m.fl.
Ecos: 2017-1817

Godkänna
Pia Aspegren
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Godkänna
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1 Miljö- och konsumentnämnden
1.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

Politisk
verksamhet

1 018

424

411

13

Versamhetsstö
d

6 734

2 806

2 800

6

Livsmedelskont
roll

1 285

535

-578

1 113

-300

Miljötillsyn

3 559

1 483

475

1 008

-400

Miljöstrategiska

5 783

2 410

2 940

-530

200

Orangeriet

4 103

1 710

733

977

Buget- och
skuldrådgivning

3 218

1 341

1 527

-186

25 700

10 709

8 308

2 401

Totalt

-500

Miljö- och konsumentnämnden redovisar en positiv avvikelse på cirka 2 400 tkr efter maj månad.
Nämnden prognostiserar idag en negativ avvikelse mot årsbudget på 500 tkr.
Flertalet vakanta tjänster och en del frånvaro gör att nämnden i maj redovisar en positiv avvikelse inom
personalbudgeten med drygt 2 700 tkr. Personalkostnaderna förväntas öka under hösten då en del av
personalbudgeten utgörs av medel för kompetensutveckling vilken kommer att genomföras under
hösten. Vidare har en del tjänster som varit vakanta under våren tillsatts nyligen medan en del kommer
att tillsättas efter sommaren.
Materialkostnaderna följer periodiserad budget. Tjänstekostnaderna redovisar en positiv avvikelse på
drygt 700 tkr mot periodiserad budget.

1.1.1 Politisk verksamhet
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

Nettoutfall

0

0

0

0

Kostnader

-1 018

-424

-411

13

Resultat

-1 018

-424

-411

13

0

0

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

1.1.2 Verksamhetsstöd
Verksamhetens nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Intäkter

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

235

98

42

-56

Kostnader

-6 969

-2 904

-2 842

62

Resultat

-6 734

-2 806

-2 800

6

0

0

Verksamhetsstöd följer budget med en marginell avvikelse mot periodiserad budget efter maj månad.
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse på 400 tkr efter maj månad inom personalbudgeten som
främst beror på att tjänsten som IT och kvalitetssamordnare ännu inte är tillsatt. Tjänstekostnaderna
redovisar en negativ avvikelse på 323 tkr mot budget på grund av att omfördelning av gemensamma
kostnader såsom telefoni och hyra inom förvaltningen inte skett fullt ut ännu. Avdelningens
materialkostnader följer i princip periodiserad budget medan intäkterna inte riktigt når upp till
budgeterade volymer ännu.
Prognosen för helåret är att verksamheten klarar att hålla sin budget.

1.1.3 Livsmedelskontroll
Verksamheternas nettokostnader
Nämndbudg
et

Periodiserad
nettobudget

6 895

2 873

3 822

949

Kostnader

-8 180

-3 408

-3 244

164

Resultat

-1 285

-535

578

1 113

Tkr
Intäkter

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret
-300

-300

Livsmedelskontroll uppvisar en positiv avvikelse på drygt 1 100 tkr mot periodiserad budget.
Avdelningens årsintäkter inkom till del under februari och har troligtvis inte periodiserats fullt ut vilket
lett till en stor positiv avvikelse på intäktssidan. Samtliga kostnadsslag följer periodiserad budget med
smärre positiva avvikelser.
Bedömningen är att avdelningen inte kommer att hålla sin budget då Tillståndsenheten inte bedöms nå
upp till budgeterad nivå avseende intäkter.
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1.1.4 Miljötillsyn
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Intäkter
Kostnader
Resultat

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

7 400

3 083

2 401

-682

-1 200

-10 959

-4 566

-2 876

1 690

800

-3 559

-1 483

-475

1 008

-400

Miljötillsyn uppvisar en positiv avvikelse mot periodiserad budget på drygt 1 000 tkr efter maj månad.
Avdelningen redovisar en negativ avvikelse nästan 700 tkr inom intäkter mot periodiserad budget.
Delar av avdelningens årsintäkter har inkommit. Avdelningen redovisar en positiv avvikelse mot
periodiserad budget inom personal på cirka 1 400 tkr samt tjänster på 300 tkr . Avvikelserna beror på
personalfrånvaro samt att vissa förvaltningsgemensamma kostnader ännu inte omfördelats fullt ut.
Avdelningen bedöms inte hålla tilldelad budget. Avvikelse prognostiseras för såväl intäkter som
personalkostnader.

1.1.5 Miljöstrategiska
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

2 988

1 245

377

-868

-200

Kostnader

-8 771

-3 655

-3 317

338

400

Resultat

-5 783

-2 410

-2 940

-530

200

Miljöstrategiska avdelningen redovisar en negativ avvikelse på 530 tkr mot periodiserad budget efter
maj månad.
Avdelningen har ännu inte erhållit budgeterade statsbidrag och övriga ersättningar för sin verksamhet.
Merparten, men inte alla, intäkter beräknas inkomma senare under året. Det är intäkterna för såld
konsumentvägledning som inte når upp till budgeterad nivå.
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom personalbudgeten på 338 tkr vilket härrör dels från att
en tjänst felaktigt belastar Orangeriet vilket kommer att korrigeras och dels från personalfrånvaro.
Materialkostnader följer budget medan tjänstekostnaderna är något lägre än budgeterat på grund av att
gemensamma kostnader inte fullt ut har fördelats till avdelningen ännu.
Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget för personal på 400 tkr
och en negativ avvikelse för intäkter på 200 tkr .
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1.1.6 Orangeriet
Verksamhetens nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Intäkter

Periodiserad
nettobudget

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

Nettoutfall

0

0

0

0

Kostnader

-4 103

-1 710

-733

977

Resultat

-4 103

-1 710

-733

977

Verksamheten i Orangeriet redovisar en positiv budgetavvikelse på nästan 1 000 tkr efter maj månad.
Det är avsaknad av verksamhet i Orangeriet som skapar den positiva avvikelsen mot kostnadsbudgeten.
Utfallet har felaktigt belastats med en tjänst som hör till Miljöstrategiska vilket kommer att korrigeras
och därmed kommer utfallet att minska. Det kommer dock att tillkomma kostnader för bland annat
flytt av verksamhetens material och möbler.
Nämnden utgår från att budgetmedlen för de första 5 månaderna tillfaller Miljö- och
konsumentnämnden medan Kulturnämnden förfogar över budgetmedlen för månaderna juni - dec då
de har ansvaret för verksamheten.

1.1.7 Budget- och skuldrådgivning
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

1 336

557

164

-393

-100

Kostnader

-4 554

-1 898

-1 690

208

100

Resultat

-3 218

-1 341

-1 526

-185

0

Budget- och skuldrådgivningen redovisar en negativ avvikelse mot periodiserad budget på 185 tkr efter
maj månad.
Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på närmare 400 tkr inom intäkter mot periodiserad budget
vilket beror på att avgifterna till kranskommuner debiteras kvartalsvis.
Avdelningen redovisar en mindre positiv avvikelse inom personalbudgeten på grund av frånvaro, samt
en positiv avvikelse inom tjänstekostnader då samtliga gemensamma kostnader inte omfördelats ännu.
Materialkostnaderna följer budget.
Bedömningen är att avdelningen kommer att hålla sin budget .
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10-dagars, maj 2017
Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomisk redovisning
2016

2017

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhetsstöd
Livsmedelskontroll
Miljötillsyn
Miljökstrategiska inkl. energi- och
konsumentrådgivning

Prognos
avvikelse

1 018

424

411

13

6 477

2 806

2 800

6

61

1 285

535

-578

1 113

300

599

3 559

1 483

475

1 008

400

3 048

5 783

2 410

2 940

-530

-200

4 103

1 710

733

977

3 218

1 341

1 527

-186

0

0
2 401

1 275

257
8 663

Kommunbidrag
Resultat jfr med kommunbidrag

Avvikelse

354

Buffert
Verksamhetens nettokostnader

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

3 326

Orangeriet
Budget- och skuldrådgivning

Periodiserad
nettobudget

25 700

10 709

8 308

25 700

10 708

10 708

0

-1

2 400

-8 663

500

500

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Verksamhetsmått
Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Utfall Maj 2017

Antal ärenden

2 071

1 622

1 849

Antal händelser (Ecos)

8 173

5 890

7 260

407

318

390

Antal delegationsbeslut.

Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Utfall Maj 2017

Antal livsmedelsverksamheter

738

770

790

790

Antal inspektioner

365

800

422

509

31

100

23

29

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut

163

200

109

140

Klagomål

17

50

15

20

Registrering

55

100

32

39

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Utfall Maj 2017

Antal delegationsbeslut

244

600

195

230

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn

114

300

66

72

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp

162

150

57

63

Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd

18

50

26

33

Antal kundkontakter miljötillsyn

2 439

5 000

1 720

2 091

Antal kundkontakter enskilda avlopp

1 733

2 000

745

881

635

1 500

368

623

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Utfall Maj 2017

861

3 000

1 133

Informationsaktiviteter.

24

100

26

Rådgivningskontakter

158

300

18

Antal kundkontakter hälsoskydd

Miljöstrategiska
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

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

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Utfall Maj 2017

Klientkontakter

770

3 000

1 014

1 236

Förhandlingsärenden

196

490

175

219

Informationsaktiviteter

15

50

28

35

Antalet ärenden har ökat jämfört med föregående år vilket även är trenden i övriga Sverige. Det är ett resultat av den ökade
skulsättningsgraden hos befolkningen i kombination med nya skuldsanerinslagar (nov 2016).
Det förebyggande arbetet syns inom måttet för klientkontakter där vi under våren bland annat varit och föreläst för
gymnasieungdomar och elever på Fristad folkhögskola. Ett samarbete med BREC (Boråsregionens etableringscentrum) har
påbörjats.
Konsumentverket tog vid årsskiftet 2017 fram 6 rekommendationer för kommunernas Budget- och skuldrådgivning.
Avdelningen arbetar med att se över arbetsmetoder för att klara av att leva upp till rekommendationerna som bland annat
säger att väntetiden till rådgivning inte ska vara längre än 4 veckor.

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

Dnr

2017-06-12

2017-1780

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

Miljö- och konsumentnämnden

Kompetensförsörjningsplan 2017
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens kompetensförsörjningsplan
2017.
Ärendet
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på
arbetsmarknaden gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och
proaktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och
utveckla organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och
åtgärder för att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare.
Miljöförvaltningens synpunkter
Komplexiteten inom förvaltningens alla ansvarsområden ökar i takt med den ökande
förändringstakten i samhället. Förvaltningens målgrupp är i stort sett alla
verksamheter och invånare inom Borås, i vår roll som myndighet, rådgivare och
uppdrag att bidra till hållbar utveckling.
Förvaltningen avser att rekrytera en HR-specialist under hösten 2017och att därefter
fördjupa arbetet med kompetensförsörjningen.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Bilaga 1 - Personalstatistik.xlsx
Bilaga 2 - Introduktion för nyanställda.docx
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS
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WEBBPLATS

E-POST

TELEFON
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501 80 Borås
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boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Plan för kompetensförsörjning
Miljöförvaltningen
2017-2019
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1

Vad är kompetens?
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och praktiska
kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är individens möjligheter
att förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Vilja
eller motivation, är den drivkraft som gör att individen vill använda sin kunskap och förmåga att
nå uppsatta mål.

Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en
kompetensförsörjningsplan?
Kommunalsektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en
strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för
kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens
behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt
kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta
invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med
rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland
handlar det även om att avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att
ta tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje
medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga
anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande
delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads medarbetare att
utvecklas och växa inom organisationen är en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda
arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik1.
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden
gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt för att vara en
attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla organisationens befintliga
medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder för att attrahera och rekrytera
framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas
om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och
medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver
faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett proaktivt förhållningssätt.
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika
kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter.

Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska programmet
och i de personalpolitiska riktlinjerna.

1

2

Stolta ambassadörer
Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och som står för
god service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje medarbetares kompetens är
avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. Medarbetare som är stolta
ambassadörer för Borås stad som arbetsgivare, är en förutsättning för att organisationen även i
framtiden ska kunna attrahera och rekrytera ny kompetens. Tyngdpunkten i
kompetensförsörjningsplanen bör därför vara insatser och åtgärder som främjar Borås stads
förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen
Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en treårsperiod
men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de
skickas till Stadskansliet.
Planen arbetas fram i tre steg:
1. Identifiera verksamhetens behov, d.v.s. ta fram de underlag som behövs för att kunna
göra en analys.
a) Ta fram personalstatistik (använd bilaga 1)
b) Beskriv förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
c) Gör analysen – beskriv den bild som framträder i de faktaunderlag som tagits fram.
2. Handlingsplan – vilka aktiviteter behöver vidtas för att skapa goda verksamhetsresultat;
(utgå från analysen ovan, för att kunna göra rätt prioriteringar!)
a) Attrahera
b) Rekrytera
c) Introducera
d) Behålla och utveckla
e) Avveckla och omställning
3. Verksamhetens resultat/uppföljning
a) Verksamhetens resultat kan beskrivas redan första gången planen tas fram men en
fördjupad uppföljning är möjlig först när planen tas fram för nästa period
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1. Verksamhetens behov
(inventering, analys och planering)
Kompetensförsörjningsplanen ska beskriva förvaltningens behov av kompetens på kort och lång
sikt. Planen ska bygga på en invärldsanalys där befintlig personalstruktur och kompetenskrav för
olika yrkesroller mm analyseras. Förvaltningens mål och uppdrag konkretiseras. Förväntad
utveckling beskrivs och en omvärlds analys görs. Vad är syftet med vår verksamhet? Vilka mål
och uppdrag förväntas verksamheterna nå och utföra på kort sikt (uttrycks i budget) och på lång
sikt (uttrycks i strategidokument, program och riktlinjer) Vad händer i omvärlden? (ny teknik, nya
utbildningar, titlar osv) Vilket behov av utveckling har framkommit i de individuella
utvecklingsplanerna?
Personalstatistik – se bilaga 1
I bilaga 1 redovisas diverse personalstatistik. Vi redovisar åldersspann, olika typer av frånvaro
samt löneläge. Förhoppningen var att vi även skulle redovisa personalomsättningen på
förvaltningen, dock insåg vi att det fanns problem i statistiken från personalsystemet Heroma.
Beroende på hur man kodar vid ett avslut av en anställning kan utfallet bli olika och relevant
statistik kan i detta fall inte utläsas. Dock kommer kompetensförsörjningsplanen ändå att
innehålla information om personalomsättningen på förvaltningen.
Vi har valt att göra en egen typ av gruppindelning som utgår från de yrkesgrupper som finns på
förvaltningen. Skulle vi enbart använt kodning med etikett, benämning och kategori skulle vi få
ojämförliga grupper.
Vidare går det att läsa kommentarerna till bilaga 1 i Analysen.
Vision, Förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling
Miljöförvaltningen ansvarar för att genomföra de uppdrag som kommunfullmäktige i Borås Stad
ålagt Miljö- och konsumentnämnden. 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 livsmedel, 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.
Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt med
insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändigt för mänsklighetens överlevnad på lång
sikt. Behovet av miljö- och hälsoskyddskompetens ökar också i takt med att byggandet ökar, både
hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och landsting. Förväntningarna på
tillsynsmyndigheternas handläggning har ökat successivt avseende både kvalitet och kvantitet
inom både miljöskydd och hälsoskydd. Erfarna inspektörer som arbetar med handläggning av
näringslivets ärenden rekryteras numera ofta över till näringslivet. Kommunernas
tillsynsmyndigheter är den vanligaste första arbetsplatsen för nyutexaminerade, som sedan går
vidare till kommunala bolag, stat, landsting eller till privata bolag. Detta illustraras bland annat av
att åldersspannet på kvarvarande miljöinspektörer på Miljötillsynsavdelningen är mellan 26 och
41 år.
Samtidigt pågår översyn och moderninsering av myndighetsarbete och myndighetsrollen utifrån
nationella beslut. Regeringen har därtill särskilt pekat ut miljö- och livsmedelsområdena för arbete
med digitalisering.
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Komplexiteten inom förvaltningens alla ansvarsområden ökar i takt med den ökande
förändringstakten i samhället. Förvaltningens målgrupp är i stort sett alla verksamheter och
invånare inom Borås, i vår roll som myndighet, rådgivare och uppdrag att bidra till hållbar
utveckling. Förvaltningens verksamhet påverkas därför i hög grad av att Borås Stads invånarantal
ökar årligen sedan många år.
Förvaltningen avser att rekrytera en HR-specialist under hösten 2017och att därefter fördjupa
arbetet med kompetensförsörjningen.
Analys
Analysen gör vi utifrån bilaga 1 – Personalstatistik. Eftersom förvaltningen är relativt liten, sett
till antalet medarbetare, får viss statistik stor genomslagskraft. Trots det har vi gjort en
gruppindelning för att lättare få en överblick. Värt att nämna är att antalet personer i respektive
grupp varierar.
1) Ålder
Medelåldern på förvaltningen var vid brytdatum (2017-02-01) 47,2 år, vilket kan ses som relativt
hög. Medelålder varierar mellan grupperna, från 35,9 år till 51 år.
2) Frånvaro - sjuk
Sjukfrånvaron varierar mellan grupperna och som vi nämnde inledningsvis är vi är liten
förvaltning och ett sjukfall kan då få stort genomslag för en liten personalgrupp, vilket också visar
sig i denna sjukstatistik. I två av de åtta grupperna är det en relativt hög sjukfrånvaro, då den
under 2016 uppgick till 7,5 %.
Varje månad tar HR fram sjukstatistik och analyserar då förgående månad samt hur
sjukfrånvaron sett ut det senaste året. Vi följer då upp kort- och långtidsfrånvaro och syftet är att
vi snabbt ska kunna agera om möjligheten finns. Vid vissa typer av diagnoser är det svårt för
arbetsgivaren att agera och det kan också röra sig om diagnoser som inte är arbetsrelaterade. Vi
har alltid som mål att medarbetaren ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt, åtminstone till
en viss del.
En viss sjukfrånvaro kommer alltid att finnas, men det gäller att noga analysera den för att hitta
eventuella samband mellan arbetsmiljöfaktorer, kopplingar till åldersstruktur och annat som kan
påverka.
3) Frånvaro – föräldraledighet och tillfällig vård av barn (VAB)
För tre av de åtta grupperna finns inget uttag av föräldraledighet, ser man till medelåldern för
dessa grupper varierar den mellan 40,8 och 51 och vi bedömder att man inte har barn i de åldrar
där den typen av ledighet är aktuell. För två av dessa grupper är det heller inget uttag av VAB. I
övrigt är det en variation mellan 1 % och 23,8 % för föräldralediget och motsvarande variation
för VAB är mellan 0,4 % och 2,6 %.
4) Lön
Vi konkurrera om medarbetare med både privat och offentlig verksamhet och har under 2016
tappat medarbetare som blivit erbjudna högre löner, för motsvarande tjänst i andra kommuner
eller inom privata företag. Vi har under år 2016 gjort en lönekartläggning som visar att vi för
vissa yrkesgrupper ligger under marknaden. Under 2017 års löneöversyn inom Borås Stad gjordes
en satsning på miljöhandläggare, vilket förvaltningen ser som positivt. Dock räcker det inte med
en ettårig satsning, för att komma ikapp grannkommuner eller privata företag.
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En bemanningsutredning genomfördes av förvaltningschefen under år 2016 och den innehåller
information från medarbetare som valt att sluta på förvaltningen. Från dessa medarbetare
framgår att de genom att byta arbetsgivare har fått en högre lön samt bättre förmåner. För en
person genererade bytet av arbetsgivare en löneökning på 7 000 kr i månaden för motsvarande
tjänst.
5) Personalomsättning
Som nämns ovan finns problem i statistiken från personalsystemet Heroma, när det gäller
personalomsättning för grupperna. Vi har dock ändå en bra uppfattning om antalet personer som
slutat under 2016. Vi har haft och har fortfarande svårt att rekrytera framförallt miljöinspektörer
med erfarenhet.
Under 2015 var personalomsättningen ca 20 %. Under första halvåret 2016 slutade åtta
medarbetare och ytterligare tre gick i pension. Under hösten 2016 tillkom en pensionering.
Sammantaget medför detta att den 1 jan 2017 hade ca 25 % av förvaltningens, då 61
medarbetare, varit anställda mindre än två år och ytterligare minst 25 % mindre än sex månader
på förvaltningen. I ledningsgruppen hade två av cheferna varit anställda mer än fyra år, två chefer
ett till två år och två chefer mindre än sex månader.

2. Handlingsplan
(kompetensförsörjningsprocessen - Vilka aktiviteter behöver vår förvaltning
vidta för att skapa goda verksamhetsresultat?)
Kompetens är en nödvändighet för att en organisations verksamhet ska kunna bedrivas på ett
sådant sätt att målen nås. Om relevant kompetens inte finns måste organisationen vidta åtgärder
eller initiera insatser för att säkerställa god personal- och kompetensförsörjning. Det går alltid att
förvärva mer kompetens i form av kunskap och färdigheter på både individ- och
organisationsnivå, men det bidrar bara till måluppfyllelse om kompetensen är relevant. Kärnan är
att kompetensförsörjningen ska bidra till organisationens mål!

Attrahera
För att möta framtida behov och kunna rekrytera behöver vi som arbetsgivare vara mer attraktiv.
- Tilltalande annonsering, marknadsföra arbetsplatsen och kommunen. Ha bra sökord, t.ex.
#nyttjobb #bästajobbet #energi. Det ska vara enkelt att skicka in en ansökan!
- Annonsera på LinkedIn, olika miljösidor, gröna jobb, Platsbanken, Blocket Jobb etc. Dela på
Facebook och Instagram. Många (yngre) läser inte dagstidningar längre.
- Tydligt tala om vår vision, verksamhetsidé, verksamhetsmål etc.
- Veta som ny medarbetare vad jag ”får” och vad jag ska ”bidra” med. Informera om förmåner,
t.ex. semesterväxlingen. Locka till staden, informera om pendlingsmöjligheter.
- Använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt.
- Vara tydlig med uppdraget inom respektive yrkesområde och att det är ett jobb som gör
skillnad.
- Skapa engagemang och öka inflytande. Låt medarbetarna vara med och utforma verksamheten
utifrån sin expertkunskap.
- Stötta och följa upp nya medarbetare.
- Ge chefen verktyg och möjligheter till att aktivt introducera och följa upp.
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- Skapa goda förutsättningar för en hållbar introduktion som är individuellt anpassad.
- Visa och skapa karriärmöjligheter. Öka möjligheterna att bredda eller specialisera sig och visa att
utvecklingsmöjligheter finns.
- Ge möjlighet till karriärsutveckling.
- Ta fram kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare.
- Värdera vilka arenor vi ska vara synliga på för att få möjlighet att rekrytera och locka vår
målgrupp.
- Öka medarbetarnas delaktighet i rekryteringsprocessen.
- Använda sig av medarbetarna inom verksamheten som goda ambassadörer.
- Nära samarbete med högskola/universitet.
- Underlätta lönekarriär. Lönerna ska vara individuella och prestationsbaserade.
- Tydliga lönekriterier
- Lönestruktur som är tydlig med långsiktliga och kortsiktliga mål, för att gynna både rekrytering
och behålla medarbetare.
En god arbetsmiljö är en viktig faktor både för att begränsa sjukfrånvaron och för att
medarbetaren skall kunna arbeta och utvecklas ett helt arbetsliv.
Delaktiga och engagerade medarbetare som har inflytande på sin arbetsplats blir bättre
ambassadörer för sitt arbete. Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att
medarbetaren vill stanna och utvecklas i Borås Stad.
Att förvaltningen engagerar sig och ställer ut på de mässor som har den målgruppen av
anställningsbara kompetensområden som krävs för att arbeta på vår förvaltning. Att
förvaltningen tar emot praktikanter och personer som utför examensarbete genom att låta dem
praktisera eller komma och intervjua personer på förvaltningen så att de ska få en positiv bild av
vårt arbete.

Rekrytera
Sedan 2016 arbetar förvaltningen med rekryteringsverkstyget Garuda (inköpt av Borås Stad).
Syftet är att arbeta med rekrytering på ett strukturerat och kompetensbaserat sätt. Detta för att
minimera risken för diskriminering. En del i att ytterligare kvalitetssäkra rekryteringarna är att
HR-funktionen deltagit vid samtliga rekryteringar under 2016, som rört tillsvidare anställningar.
Förvaltningen har under 2016 fått utstå stora utmaningar då många medarbetare slutat på
förvaltningen. Många av tjänsterna som utannonserats under 2016 har varit svårrekryterade pga.
löneläget.
I tidigare bemanningsutredning redovisade förvaltningschefen att Miljöförvaltningen vid
årsskiftet 2016/2017 hade ca 25 % av medarbetarna arbetat mindre än två år och ytterligare ca 25
% mindre än sex månader. Alla avdelningarna har berörts i någon mån, avdelningen för
miljötillsyn har berörts i mycket hög grad.
Miljöförvaltningen har under åren 2013-2016 tappat tio erfarna inspektörer till konsultbolag,
kommunala bolag, stat och kommuner i västra Sverige.

7

Introduktion
Under våren 2017 har förvaltningarna i stadshuskvarteret tillsatt en grupp med representanter
från bland annat HR samt kommunikation. Gruppen har haft till syfte att ta fram en gemensam
checklista för introduktion för nyanställda samt att ta fram en plan över en introduktion som är
förvaltningsövergripande.
Gruppen har även påbörjat ett arbete med att ta fram ”välkommande-material” för personer som
är nyanställda, men som inte påbörjat sin anställning. Samt material som kan användas för att
locka medarbetare att söka sig till Borås Stad.
Vid introduktion av nyanställda har närmaste chef det yttersta ansvaret för introduktionen. Med
hjälp av checklistan för introduktion kan chefen lägga upp ett introduktionsschema för den första
tiden. Om introduktionen gäller ny förvaltningschef ansvarar den administrative chefen för
introduktionen.
De mindre erfarna och de nyanställda har kompetensutvecklingsbehov inom myndighetsrollen,
att arbeta i en offentlig, ärendehantering, taxor, behovsutredningar, bemötande och nyheter inom
de olika fackområdena. För att tillgodose kompetensbehoven finns olika metoder, som alla
medför en kostnad i form av tid och/eller pengar för verksamheten - kurser, konferenser,
nätverk och att gå bredvid erfarna kollegor i den egna organisationen eller i andra kommuner.

Behålla och utveckla
Kompetensutveckling i linje med verksamhetens behov skall vara en naturlig del av
budgetprocessen.
Årliga medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare ska genomföras. En individuell
kompetensplan skall tas fram i samband med samtalet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara väl känt och behandlas på samtliga arbetsplatsträffar.
Förvaltningens chefer arbetar hälsofrämjande och proaktivt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet i SAM Stratsys.
Hållbart ledarskap som främjar utveckling av professionella medarbetare gynnar verksamheten.
Använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt samt uppmuntra vidareutbildning löpande.
Vara tydlig med uppdraget inom respektive yrkesområde och samverkan inom och mellan
förvaltningar i Borås Stad.
Skapa engagemang och öka inflytande. Låt medarbetarna vara med och utforma verksamheten
utifrån sin expertkunskap. Uppmuntra idéer att testa nya vägar och utveckla yrkesrollen.
Bra kollegor och att man trivs ihop.
Stötta och följa upp nya medarbetare. Ge chefen verktyg och möjligheter till att aktivt introducera
och följa upp. Mentorskap kan vara ett bra verktyg.
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Lön kommer alltid att vara en motiverande faktor för att behålla kompetens. I vilken grad beror
på hur förutsägbar utvecklingen/tryggheten är. Kan Borås stad redan från början peka på en
löneledande lönenivå för jämförbara yrken/erfarenheter framställs Borås stad också som en
attraktiv arbetsgivare.

Avveckla/omställning
Alla förvaltningens chefer genomför avslutningssamtal med samtliga medarbetare som slutar sin
anställning. Borås Stads blankett för avslutningssamtal används vid samtalet.
Det är viktigt att arbetsgivaren skaffar sig kunskap om varför medarbetare väljer att lämna
verksamheten. En arbetstagare som är på väg att sluta sin anställning besitter ofta viktig
information om vad som är bra eller mindre bra i verksamheten. För oss som arbetsgivare är det
ett bra verktyg för att förbättra rekrytering och personapolitiken. Det är ett instrument för
ledningen för kommande verksamhetsplanering och ligger till grund för utveckling för
kvarvarande medarbetare. Den ger möjlighet till att påverka verksamhetens utveckling och ger en
viktig förutsättning för personen som lämnar att lämna över information som verksamheten kan
ha behov och nytta av för att fortgå på bästa sätt.
Förvaltningen gör årligen en utvärdering om varför de anställda väljer att avsluta sin anställning
Vid omställning och avvecklingsbehov är det viktigt att arbetsgivaren gör ett professionellt arbete
genom att använda sig av de lagar och avtal som kan behövas. Vid ett sådant arbete behöver man
som chef HR-stöd så att lagar och avtal uppfylls och att man som chef får rätt stöd i processen så
att man som arbetsgivare tar hänsyn till de mellanmänskliga aspekterna som kan uppkomma vid
en avveckling och omställningssituation.
I nuläget har förvaltningen svårt att anställa medarbetare, framför allt miljöinspektörer, vilket
innebär att förvaltningen kan komma att behöva använda sig av möjligheten som
kommunstyrelsen beslutat om att erbjuda nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad
kompetens ett lönetillägg för anställda som fyller 66 år.

3. Verksamhetens resultat/uppföljning
För att kunna bibehålla verksamheten i enlighet med miljö- och konsumentnämndens uppdrag
från kommunfullmäktige måste förvaltningen behålla och rekrytera kompetent personal.
Miljöförvaltningen identifierade inför 2017 behov av ytterligare stödfunktioner inom kvalitet, IT
och administration, en översyn av lönestrukturen, kompetensutveckling och stöd för arbete med
grupputveckling, medarbetarskap och ledarskap. Arbetet har påbörjats.
Kompetensförsörjningsplanen ska utvärderas och följas upp 1 gång per år.
Bilagor:
Bilaga 1 – Personalstatistik
Bilaga 2 – Introduktion för nyanställda
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Tillsvidareanställda medarbetare

brytdatum 2017-02-01
Antal

1 assistenter
kvinnor
män
2 chefer
kvinnor
män
3 ek.rådgivare
kvinnor
män
4 handläggare miljöfrågor
kvinnor
män
5 handläggare tillstånd
kvinnor
män
6 handläggare konsumentfrågor
kvinnor
män
7 livsmedelsinspektörer
kvinnor
män
8 miljöinspektörer
kvinnor
män
Kommentarer
*Frånvaro är angiven i procent av kontrakterad
tid. Det går inte att dela på kön eftersom det rör
sig om
låga värden och då blir utslaget noll när man
avrundar. Därför har vi bara angivit totalen när
det gäller sjuk, VAB och FL.
** Värde för percentiler går inte alltid att få fram.
*** Pga ststistikproblem i Heroma redovisas inte
personalomsättning i ovanstående kolumn.
Beroende på hur man kodar vid ett avslut av en
anställning kan utfallet bli olika och relevant
statistik kan i detta fall inte utläsas. Dock kommer
kompetensförsörjningsplanen ändå att innehålla
information om personalomsättningen på
förvaltningen.
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0
0
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1
1
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1
1
1
0
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0
2
2
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1
1
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0
1
0
1
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2
0
0
0
0
1
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1
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Frånvaro i procent*
medelålder
sjuk
FL
VAB
51
2,5
0
50,5
54
42,2
0,4
1
40,7
44,5
49,9
2,8
0
50
49,5
42,3
7,5
14,2
42,9
39,5
40,8
0
0
40
41,5
41,3
0,4
6,2
45,5
33
38,3
1
18,9
40,5
36
35,9
7,5
23,8
35,7
36,5

brytdatum 2017-02-01
Lön**
10 prct
0

0,4

0,5

1,2

0

1,2

0,8

2,6

Personaloms.***
median
medelv. 90 prct
25300
26128
28540
25300
26183
29320
25800
25800
44500
44700
45750
45000
45166
46050
44000
44000
44300
31000
31342
32580
31000
31100
31900
31950
31950
32580
32100
32364
32700
32667
31000
31000
33713
33623
33904
33713
33713
33741
33533
33533
33813
33700
34233
35310
34500
34500
35400
33700
33700
31000
31814
33950
31500
31950
34100
31000
31000
30000
30146
30000
30489
29250
29375

Vitatlitet
Kommentarer

Tillhörde FOF 2016

INTRODUKTION
P2.1

CHECKLISTA

Dokumenttyp:

CHECKLISTA

Skapad:

2017-03-08

Fastställare:
Handläggare:
Status:

Enhetschef Info/admin
Enhetschef Info/admin
FÖR FASTSTÄLLANDE

Namn

Klicka här för att ange text.

Personnr

Klicka här för att ange text.

Användarnamn

Klicka här för att ange text.

Ansvar

Klicka här för att ange text.

Anst.dag

Klicka här för att ange datum.

Mentor

Klicka här för att ange text.

FÖRBEREDELSER

Ansvarig

Klart

Underlag för anställning till löneservice

Chef

Klicka här för att ange datum.

Information till medarbetare på MF

Chef

Klicka här för att ange datum.

Beställning av passerkort

Chef

Klicka här för att ange datum.

Namnskylt/postfack

Kundtjänst

Klicka här för att ange datum.

Telefon/anknytning

Telefoniansvarig

Klicka här för att ange datum.

Upplägg i personurval i Heroma

Chef

Klicka här för att ange datum.

Boka in tider med stödfunktioner/avdelningschefer

Chef

Klicka här för att ange datum.

Planering av/anmälan till obligatoriska utbildningar
(se checklista P2.2)

Chef

Klicka här för att ange datum.

Dator, platta, annan utrustning

IT-projektledare

Klicka här för att ange datum.

IT-projektledare

Klicka här för att ange datum.

Beställning av:
Användarkonto
E-post
Mejlgrupper
Program:
Mappar:

Program och mappar fylls i av chef

Beställning av/behörigheter i:
Agresso
YY-kod
Stratsys
Förbered konkreta arbetsuppgifter för den första tiden

Ekonomi

Chef

Klicka här för att ange datum.

Klicka här för att ange datum.

INTRODUKTION
CHECKLISTA

P2.1

SJÄLVINTRODUKTION
Länk till hemsidan ”Ny på jobbet” tillsammans med
välkomstbrev mejlas till medarbetaren. Ca 1 månad innan.

Ansvarig
Chef

Klart
Klicka här för att ange datum.

INTRODUKTION
Vecka 1
Presentation på/av arbetsplatsen
Presentation av mentor
Passerkort och nycklar
Genomgång av introduktionsplan
Genomgång av utbildningsplan
Blankett närmast anhörig
Gå igenom/boka in planerade möten
Introduktion brandskydd enligt checklista P2.3

Ansvarig

Genomfört

Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef

Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.

Information om:
Förvaltningens organisation och arbetssätt (processer)
Förvaltningens mål/verksamhetsplan/budget
Chefsöverenskommelse/medarbetaröverenskommelse
Arbetsbeskrivning
Kom o Gå, egenrapportering, lön

Chef
Chef
Chef
Chef
HR

Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.

Vecka 2 - 6
Kommunens organisation och arbetssätt
Vision 2025
Borås Stads styrdokument
Risker i verksamheten
Årshjul
Utvecklingssamtal/lönesamtal
ISO
Regler kring upphandling
Muta och bestickning
Personalpolitiska riktlinjer
Ledigheter
Samverkansavtalet
Skyddsombud
Lönerutiner
Friskvård/företagshälsovård
Intranätet
Personalförmåner
SAM-rutiner
YY-kod/ beställningar/fakturor
Agresso
Vitec
Att arbeta i offentlig förvaltning
Presentation av tekniska förvaltningar i stadshuskvarteret
Uppföljning av introduktion

Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Nämndsekr.
HR
Chef

Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
Klicka här för att ange datum.
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Datum

Dnr

2017-06-12

2017-

Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18
zygmunt.cieslak@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622)
och tobakslagen (1993:581) i Borås Stad (Dnr 705-31420-2016).
Allmänt
Den 1 januari 2017 flyttades ansvaret för alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen
(1993:581) från Fritids- och folkhälsonämnden till Miljö- och konsumentnämnden.
Mot bakgrund av detta kommer Miljö- och konsumentnämnden att svara på
Länsstyrelsens synpunkter från genomförd tillsyn den 3 och 4 oktober 2016.
Sammanfattning
Den 3 och 4 oktober 2016 genomförde Länsstyrelsen en tillsyn av Tillståndsenheten i
Borås Stad med fokus på hur ärenden handläggs och hur tillsynen utförs i enlighet
med alkohollagen och tobakslagen. Detta sammanfattades i ett beslut daterat den 6
december 2016.
Tillsynen bestod av intervjuer och akt-granskning på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, samt underlag från en tidigare utskickad enkät till tillsyn- och
tillståndshandläggare med frågor rörande verksamhetens organisation, riktlinjer,
policys, handläggning och tillsyn.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar förvaltningens åtgärdsplan som svar till
Länsstyrelsen.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Datum

Dnr

2017-06-12

2017-

Ärendet
Tillsynsplan och övergripande styrdokument
Följande avvikelse noterades i samband med tillsynen:
”I kommunen finns inga skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn inom något av
områdena”
Åtgärdsplan:
Under 2017/2018 kommer skriftliga rutiner att upprättas och läggas in i
förvaltningens ledningssystem.
Tillsyn av serveringstillstånd
Följande avvikelse noterades i samband med tillsynen:
”Låg tillsynsfrekvens”.
Åtgärdsplan:
Inför 2018 kommer Miljö- och konsumentnämnden att revidera tillsynsplanen utifrån
alkohollagens krav. En behovsutredning är framtagen för att utreda de personella
resurser som krävs för att klara tillsynen.
Länsstyrelsens aktgranskning av tillståndsprövningen
Avvikelser på rutiner, dokumentation samt arbetsmetoder noterades i samband med
revisionen.
Åtgärdsplan:
Där det behövs kommer skriftliga rutiner att upprättas och läggas in i förvaltningens
ledningssystem
Ansvarsfull alkoholservering
Följande avvikelse noterades i samband med revisionen:
”Det finns inget nämndbeslut på att man ska arbeta med metoden”
Åtgärdsplan:
Ett sådant beslut fattades på nämndens juni-sammanträde.
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Datum

Dnr

2017-06-12

2017-

Tillsyn av folkölsförsäljning
Följande avvikelse noterades i samband med revisionen:
”Låg tillsynsfrekvens”
Åtgärdsplan:
Inför 2018 kommer Miljö- och konsumentnämnden att revidera tillsynsplanen utifrån
tobakslagen. En behovsutredning är framtagen som ett led i att säkerhetsställa
personalförsörjningen.
Tillsyn av tobaksförsäljning
Följande avvikelse noterades i samband med revisionen:
”Det framgår inte av beslutet att det går att överklaga och besvärshänvisning saknas.
Åtgärdsplan:
Avvikelse har åtgärdats.
Kontrollköp
Inga kommentarer eller åtgärder.
Återkoppling från förvaltningen till nämnden
Återkoppling sker löpande på varje sammanträde i nämnden.

Agneta Sander
Miljöchef

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Bilaga
Länsstyrelsens revisionsrapport
Åtgärdsplan skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg

Beslut
2017-03-06

Samhällsavdelningen
Enheten för social hållbarhet
Jakob Kilner
Tillsynshandläggare
010-224 46 05
jakob.kilner@lansstyrelsen.se

Diarienummer
705-31420-2016
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Fritids- och folkhälsonämnden
fritidfolkhalsa@boras.se

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen
(1993:581) – Borås kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen riktar kritik på följande punkter:









Nämnden har överlåtit beslutsfattande till part utanför kommunen i
strid med 9 kap. 5 § alkohollagen.
Kommunen saknar tillsynsplan för tillsynen av folkölsförsäljning i
enlighet med 9 kap. 2 § alkohollagen.
Nämnden har inte genomfört tillsyn av alkohollagens
serveringsbestämmelser avseende serveringstillstånd i tillräcklig
utsträckning. Länsstyrelsen noterar att det här är ett beslut som tagits
av nämnden och som framgår av upprättad tillsynsplan.
Nämnden genomför inte tillsyn av folkölsförsäljning i tillräcklig
omfattning.
Nämnden genomför inte tillsyn av tobaksförsäljning i tillräcklig
omfattning.
Det saknas egenkontrollprogram enligt tobakslagen.
Vid sanktionsutredningar enligt tobakslagen informerar inte
kommunen om att beslutet kan överklagas eller lämnar en
besvärshänvisning.

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister:






Nämnden har inga upprättade rutiner avseende arbetet enligt
alkohollagen och tobakslagen.
Nämnden avslår per automatik ansökningar som blivit äldre än två
månader.
Remisshanteringen saknar tydliga rutiner och dokumentationen är
bristfällig avseende utredningar om serveringstillstånd.
Viss annan dokumentering är bristfällig avseende utredningar om
serveringstillstånd.
Dokumentationen vid tillsynen av tobakslagens
försäljningsbestämmelser är bristfällig.

Länsstyrelsen bedömer att fritids- och folkhälsonämnden i övrigt följer
lagstiftningen i de delar som har granskats.
Postadress:
Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, 403 40
Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Ver. 2016-07-04/JK

Beslut
2017-03-06

Diarienummer
705-31420-2016

Nämnden ska senast den 15 juni 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits
för att komma till rätta med de påtalade bristerna. I och med den
omorganisering som skett i kommunen är det Länsstyrelsens uppfattning att
redovisningen kan ske från den nämnd som nu ansvarar för verksamheten,
om kommunen så önskar.
Detta beslut har fattats av enhetschef Talieh Ashjari med
tillsynshandläggare Jakob Kilner som föredragande. I den slutgiltiga
handläggningen har tillsynshandläggare Lars Andersson deltagit.
Vid sin bedömning utgår Länsstyrelsen från skala:





Utan anmärkning
Brist
Kritik
Allvarlig kritik

Talieh Ashjari
Jakob Kilner
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia till:
-

Folkhälsomyndigheten
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Beslut
2017-03-06

Diarienummer
705-31420-2016

Bakgrund till tillsynen
Länsstyrelsen har på eget initiativ med stöd av 9 kap. 1 § alkohollagen och
19 a § tobakslagen genomfört tillsyn i Borås kommun den 3 och 4 oktober
2016.

Länsstyrelsens handläggning
Verksamhetstillsyn av kommunens handläggning av ärenden och tillsyn
enligt alkohollagen och tobakslagen har genomförts. Tillsynsbesöket
genomfördes av Lars Andersson och Jakob Kilner på Länsstyrelsen.
Inför besöket skickade Länsstyrelsen ut en enkät som besvarades av
kommunens tillsynshandläggare och tillståndshandläggare. Enkäten
innehåller frågor angående verksamhetens organisation, riktlinjer, policys,
handläggning samt tillsyn. Vid besöket granskade Länsstyrelsen ärenden
som handlagts i enlighet med alkohollagen och tobakslagen samt tillsyn
utförd enligt alkohollagen och tobakslagen granskades.
Vid besöket fördes diskussioner med tillsyns- och tillståndshandläggarna,
enhetschefen och vice ordförande i nämnden utifrån de svar som lämnades i
enkäten och utifrån vad som framkom vid aktgranskningen.

Redovisning av tillsynen
Kommunens organisation
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för handläggning och tillsyn enligt
alkohollagen och tobakslagen avseende serveringsbestämmelserna och
försäljning av folköl och tobak.
Enligt enkätsvaret har nämnden avsatt 240 % av en årsarbetskraft för
handläggning och tillsyn av alkohollagens serveringsbestämmelser.
För handläggning och tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning har nämnden
avsatt 150 % av en årsarbetskraft. Då ingår även kontroll av receptfria
läkemedel i uppdraget.
Nämnden har också tecknat avtal med Bollebygds och Marks kommun om
att sköta handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.
Avtalen skiljer sig något i omfattning avseende uppdragen. Resurser för
detta finns utöver vad som anges ovan.
Nämnden har under en period använt sig av s.k. konsulter i handläggningen
enligt alkohollagen för att avlasta handläggarna. Avtal finns upprättat med
bolaget som tillhandahåller konsulterna. Konsulterna ska ha jobbat mer eller
mindre självständigt och inte funnits på plats för att genomföra utredningar
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Beslut
2017-03-06

Diarienummer
705-31420-2016

och även fattat beslut på egen hand. Enligt uppgift som inkommit till
Länsstyrelsen från nämnden efter genomfört tillsynsbesök är avtalet nu
uppsagt.
Nämnden har en omfattande delegation avseende beslut enligt alkohollagen,
till exempel har handläggare rätt att bevilja stadigvarande servering till
allmänheten. Dock inte om beslutet avser avslag.
Under tillsynen har det framkommit att kommunen valt att genomföra en
omorganisering som trädde i kraft den 1 januari 2017. Omorganiseringen
innebär att den granskade verksamheten flyttats från fritids- och
folkhälsonämnden till miljö- och konsumentnämnden.
Tillsynsplan och övergripande styrdokument
I Borås Stad så finns det ett drogpolitiskt program. Av programmet framgår
att en effektiv tillsyn är en förutsättning för att minska tillgången på alkohol
och tobak. Programmet är antaget 2013 och gäller fram till och med 2016.
Vidare har kommunen riktlinjer för alkoholservering antagna av fullmäktige
2012. Riktlinjerna gäller till och med 2016. Av riktlinjerna framgår att
serveringstid beviljas som senast till kl. 02.00 i Borås. Vidare framgår att
restaurangnäring i Borås ska präglas av hög moral och god etik. I
riktlinjerna finns det ingen del som behandlar frågan om tillsyn och hur den
ska bedrivas.
Nämnden har antagit en tillsynsplan för 2016 avseende alkohollagens
serveringsbestämmelser. Planen upprättas årsvis. Planen omfattar inte
detaljhandelsförsäljning eller servering av folköl. I planen beskrivs
ambitiösa mål avseende den yttre tillsynen där olika objekt ska få olika antal
tillsynsbesök utifrån en riskklassificering. Samtidigt anges att den yttre
tillsynen ska prioriteras ned på grund av hög arbetsbelastning.
I kommunen finns inga skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn inom
något av områdena.
Tillsyn av serveringstillstånd
Nämnden använder sig utav tillsynsprotokoll vid tillsynen av alkohollagens
serveringsbestämmelser och folköl- och tobaksförsäljning.
I Borås kommun finns det 88 stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten. Det finns 18 stadigvarande serveringstillstånd till slutna
sällskap. Under 2013 till och med 2015 har 92, 87 respektive 44
tillsynsbesök genomförts. Hittills under 2016 har 31 tillsynsbesök
genomförts.
Av inlämnade dokument och vid samtal framgår att den yttre tillsynen är
nedprioriterad, vilket också visar sig i antalet genomförda tillsynsbesök.
Utfallet förklaras av framför allt två orsaker. Dels råder en hög
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705-31420-2016

arbetsbelastning vilket gör det svårt att hinna med, dels finns en uttalad
policy att nedprioritera den yttre tillsynen till fördel för handläggningen med
syfte att få ner handläggningstiderna.
Samordnad tillsyn genomförs med berörda myndigheter.
Länsstyrelsens aktgranskning av tillståndsprövningen
Länsstyrelsen har granskat fyra ärenden avseende ansökan om
serveringstillstånd.
Vid granskningen framgår att nämnden infört en rutin som innebär att om en
sökande inte inkommit med alla de handlingar som krävs i ett ärende inom
två månader avslås ansökan automatiskt. Rutinen infördes för att få ner
handläggningstiderna.
Aktgranskning, nämndens diarienummer 01-2016-00036:














Sökandens ekonomiska lämplighet har inte utretts i tillräcklig
omfattning. Remiss är inte skickad till Kronofogdemyndigheten eller
motsvarande.
Av inlämnat hyreskontrakt framgår inte att lokalerna är godkända för
restaurangverksamhet.
Det finns ingen verksamhetsbeskrivning i ärendet.
Uppgift om matutbud saknas.
Möblerad ritning saknas.
Remiss har skickats till sotaren som avstyrker ansökan.
Enligt kommunicering per den 18 mars måste sökanden prestera en
komplett ansökan inom två månader annars kommer den att avslås.
Vad som är en komplett ansökan framgår inte.
Enligt kommunicering per den 9 maj kan sökanden lämna in en ny
ansökan kostnadsfritt om det sker inom sex månader efter det att
ansökan avslagits. Kommuniceringen går ut innan beslutet är fattat.
Av samma kommunicering framgår att restaurangens kök måste vara
ett restaurangkök ”till sin karaktär”.
Besvärshänvisning saknas i ärendet trots att det rör sig om ett avslag.
Det finns inte heller angivet i beslut att det går att överklaga.
Det är oklart, men Länsstyrelsens uppfattning är att grunden för
avslaget i grund och botten är att ärendet inte är komplett då två
månader förflutit. Det anges också att sotaren uttalat att
restaurangens kök inte är anpassat för restaurangverksamhet.
Kopia på beslutet har endast skickats till Länsstyrelsen.

Ärendet är svårt att bedöma då nämnden avslagit ansökan, men endast ett
fåtal av de punkter som lyfts i avslagsbeslutet finns med ovan. Flera punkter
borde alltså funnits med i avslagsbeslutet, alternativt så har nämnden inte
tittat på dem. Länsstyrelsen välkomnar att kommunen utvecklar hur den
tänkt, särskilt i förhållande till rutinen att avslag mer eller mindre
automatiskt ges om handläggningstiden överstiger två månader.
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Aktgranskning, nämndens diarienummer 51-2016-00437:


Remissvar från miljöförvaltningen finns endast som
mailkonversation med en enskild miljöinspektör. I akten saknas ett
officiellt svar från förvaltningen.

Aktgranskning, nämndens diarienummer 2015/FF0343 702:



Remissvar från polismyndigheten saknas i akten. Finns endast en
tjänsteanteckning.
Besvärshänvisning saknas i akten. Finns endast en tjänsteanteckning.

Aktgranskning, nämndens diarienummer 52-2016-00386:


Ansökan saknas i akten.

Tillsyn av servering på särskilda boenden
Det finns inga särskilda boenden i kommunen som bedriver den här typen
av servering.
Inre tillsyn
Uppföljning av tillståndshavares ekonomiska lämplighet och personliga
vandel sker genom kreditupplysningstjänst och inhämtande av uppgifter
från Polismyndigheten.
Ansvarsfull alkoholservering
Två utbildningstillfällen hålls per år. Ett kortare på våren och ett längre på
hösten.
Dialogmöten hålls med andra berörda myndigheter.
Det finns inget nämndbeslut på att man ska arbeta med metoden.
Tillsyn av folkölsförsäljning
Nämnden använder sig utav tillsynsprotokoll vid tillsyn av
folkölsförsäljningen.
I Borås kommun finns det 67 anmälningar av folkölsförsäljning. Under
2013 till och med 2015 har 14, 27 respektive 32 tillsynsbesök genomförts.
Hittills i år har 19 tillsynsbesök genomförts.
Tillsyn av folkölsförsäljning bedrivs som ensamarbete.
Den låga tillsynsfrekvensen förklaras av en tidigare felrekrytering.
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Tillsyn av tobaksförsäljning
Nämnden använder sig utav tillsynsprotokoll vid tillsyn av
tobaksförsäljningen.
I Borås kommun finns det 115 anmälningar av tobaksförsäljning. Under
2013 till och med 2015 har 44, 65 respektive 29 tillsynsbesök genomförts.
Vidare anges att 40 besök (ca, per år) genomförts som inte registerförts som
tillsyn. Dessa besök genomförs i ett ”förebyggande” syfte.
Aktgranskning, nämndens diarienummer 08-2016-00007 (löpande vite på
grund av oriktigt märkt tobak):





Underlag (bilder) saknas i ärendet.
Detaljisten har inte lämnat in ett egenkontrollprogram, vilket inte tas
upp i beslutet.
Det framgår inte av tillsynsprotokollet om och i sådana fall med vem
man pratat med vid tillsynsbesöket.
Det framgår inte av beslutet att det går att överklaga och
besvärshänvisning saknas.

Aktgranskning, nämndens diarienummer 709-2015-FF0111
(Försäljningsförbud med anledning av försäljning till underårig):


Det framgår inte av beslutet att det går att överklaga och
besvärshänvisning saknas.

Kontrollköp
Nämnden använder sig inte utav kontrollköp i sin verksamhet.
Återkoppling från förvaltningen till nämnden
Återkoppling sker genom anmälan av delegationsbeslut, kontakter med
nämndordföranden och presidiet i enskilda ärenden och genomgångar vid
nämndsammanträden.
Myndighetssamverkan
Nämnden har en omfattande myndighetssamverkan inom alla områden med
flesta berörda myndigheterna så som Polismyndigheten, Skatteverket,
räddningstjänst, miljöförvaltning och Länsstyrelsen. Samverkan sker bland
annat genom samordnad tillsyn, kontroll av livsmedelsanläggningar och råd
och stöd.
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Kommunicering av sakuppgifter
Länsstyrelsen har kommunicerat uppgifterna i det här ärendet med nämnden
den 12 december 2016. Den 22 februari 2017 inkom nämnden med svar på
Länsstyrelsens kommunicering. Nämnden har inte haft något att tillägga.
Länsstyrelsen noterar att den inte varit tillräckligt tydlig i sin information
vad avsikten med kommunicering var och kommer därför att se över sina
rutiner inför framtida tillsynsbesök.

Länsstyrelsens bedömning
Av Länsstyrelsens granskning framgår att nämnden överlag bedriver arbetet
på ett bra sätt, men att det finns brister. Länsstyrelsen noterar att det finns en
stor kompetens bland medarbetarna och en stark vilja att följa gällande
lagbestämmelser. Ambitionen är hög och målet att säkerställa alkohollagens
och tobakslagens skyddsbestämmelser värnas.
Nämnden behöver se över sina rutiner gällande tillståndsgivningen. I sin
ambition att sänka handläggningstiderna (vilket generellt kan vara positivt)
har nämnden infört ordningen att ärenden som blivit äldre än två månader
avslås mer eller mindre per automatik. Det är inte en rättssäker ordning. Ett
beslut ska inte fattas på några andra grunder än de uppgifter som finns i
ärendet. Exakt var gränsen går för när man kan anse att ett ärende dragit ut
för länge på tiden går inte att säga. Det är en bedömning som nämnden
måste göra i varje enskilt ärende.
Prövningen i övrigt brister också på en rad andra punkter och även de
tobaksärenden som Länsstyrelsen granskat har vissa brister som behöver
åtgärdas. Här vill Länsstyrelsen framhålla vikten av att nämnden utarbetar
tydliga och skriftliga rutiner för att säkerställa att handläggningen håller en
hög nivå.
Av granskningen framgår också att det råder en omfattande
arbetsbelastning. För Länsstyrelsen är det svårt att bedöma exakt vilka
resurser som ska avsättas för ett uppdrag varför det är vanskligt att uttala sig
om detta. Men när det får så drastiska konsekvenser att man till och med i
tillsynsplanen anger att den mest grundläggande tillsynen inte kommer att
genomföras, då har Länsstyrelsen synpunkter. Kommunen har ett lagstadgat
krav på sig att genomföra tillsyn enligt alkohollagen. Det är inget som
kommunen kan välja bort. Det är också därför som lagstiftaren möjliggjort
för kommunen att finansiera verksamheten genom avgifter. Alkohollagens
skyddsaspekter är så viktiga och så grundläggande att man infört ett särskilt
avgiftsuttag för att de alltid ska vara tillgodosedda. Det ankommer på
kommunen att skapa resurser så att arbetet kan bedrivas. Av inlämnad
redovisning framgår att nämnden inte genomför tillsyn i tillräcklig
omfattning avseende serveringstillstånd och inte heller vad avser
folkölsförsäljning.
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Också tillsynen av tobaksförsäljning verkar vara nedprioriterad. Frekvensen
av den tillsyn som genomförs är för låg, vilket är förvånade med tanke på
nämndens annars så framgångsrika arbete på tobaksområdet. Nämnden har
en historia av att framgångsrikt driva sanktionsärenden enligt tobakslagen.
För att det arbetet fortsatt ska vara framgångsrikt krävs det att tillsynen
prioriteras.
Den nedprioriterade tillsynen är inte heller konsekvent i förhållande till vad
som sägs i kommunens drogpolitiska program. Tillsyn bör bedrivas med en
frekvens om minst ett tillsynsbesök per objekt och år inom samtliga
områden. Detta är dock en grundläggande nivå som ska vara en del i den
generella kontrollen av alla verksamheter, oavsett om man uppfattar att de
sköter sig eller inte. Det ska därför finnas utrymme för att bedriva tillsyn
även på förekommen anledning.
Nämnden har fattat beslut om en långtgående delegation, t.ex. kan
handläggare fatta beslut om stadigvarande servering till allmänheten. Om
det här är en del i att korta handläggningstiderna framgick inte vid
granskningen, men frågan är inte helt oproblematisk. Formellt har
Länsstyrelsen inga synpunkter på nämndens delegationsordning, men vår
samlade erfarenhet säger oss att handläggningen inte bör bli alltför
personbunden. Det är bra om det finns en gräns mellan den utredande delen
och den beslutsfattande delen. Detta gäller särskilt vid större beslut. Det är
dessutom positivt för en verksamhet om den politiska representationen är
mer delaktig, för att skapa förståelse och insikt.
I övrigt är det Länsstyrelsens bedömning att nämnden följer lagstiftningen i
de delar som granskats.
För att komma tillrätta med de påtalade bristerna vill Länsstyrelsen att
nämnden senast den 15 juni 2017 redovisar vilka åtgärder som vidtagits.
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Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18
zygmunt.cieslak@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel 2017
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tillsynsplanen för tobak, folköl och
receptfria läkemedel 2017.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden fastställde den 31 januari 2017 § 5 nämndbudget för
2017 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning.
Tillsynsplanen för 2017 ska ses som beskrivning av planeringen för 2017 samt en
allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är upplagt.
Miljöförvaltningens utredning
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur kontrollarbetet kring tobak, folköl
och receptfria läkemedel är organiserad och hur det genomförs.

Agneta Sander
Miljöchef

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Bilaga
Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel 2017
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Tillsynsplan avseende detaljhandel med tobaksvaror, servering och detaljhandel
av folköl samt detaljhandel av receptfria läkemedel i Borås Stad 2017.
Gällande lag
Tobakslagen (1993: 581)
Alkohollagen (2010:1622)
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
Bakgrund
Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över efterlevnaden av gällande lag och meddelar
allmänna råd till vägledning för tillämpning av lagen.
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras
verksamhet.
Kommunen och polismyndigheten utövar den omedelbara tillsynen över servering av, och
detaljhandel med, folköl och detaljhandel med tobak.
Lagstiftningen inom alkohol och tobaksområdet är sociala skyddslagar och deras huvudsakliga syfte
och mål är att begränsa preparatens skadeverkningar. Enligt Borås Stads styrdokument vill man
uppmuntra till ett restriktivt förhållningssätt till droger. En av strategierna i det drogpolitiska
programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar under 18 år samt att ha en effektiv och
samordnad tillsyn enligt tobakslagen. När man arbetar effektivt med att minska tillgången på tobak,
såväl legal som illegal, ger det också andra effekter. En effektiv tillsyn mot tobak bidrar även till att
motverka att den organiserade brottsligheten får fäste. Tillståndsenheten är representerade i
styrgruppen för det drogpolitiska handlingsprogrammet utifrån att tillsyn över serveringsställen och
detaljhandelsförsäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel är en viktig funktion för att
begränsa tillgången av dessa preparat för unga människor.
Det finns stora vinstintressen i försäljning av illegala tobaksprodukter och den grupp som gör den
största vinsten är den organiserade brottsligheten. Det är heller inte ovanligt att man använder olika
påtryckningar mot butiksinnehavarare såsom hot om våld, om man inte vill sälja de illegala
produkterna. En effektiv tillsyn i butikerna motverkar den organiserade brottsligheten samt gynnar
folkhälsan och konkurrenskraften hos seriösa handlare.
Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av ”Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel” och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag. Den kommun där
detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel bedrivs, ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och
av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lagstiftningen gällande handel med
receptfria läkemedel syftar till att motverka att människor skadas samt att kvalitén på läkemedlen inte
försämras.
Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på tillsynsarbetet samt möjliggör mätbara
och uppföljningsbara mål. Genom tillsynsarbetet i Borås Stad vill vi få bort missförhållanden,
förhindra att nya uppstår och få till stånd ett gott samarbete mellan kommun och näringsidkare. Vårt
mål är att med dessa medel bidra till en ansvarsfull handel med tobak, folköl och receptfria
läkemedel.
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Tillsyn
Folköl och tobak
Tillsynen av försäljning av tobak och folköl bedrivs i huvudsak med förebyggande och yttre tillsyn.
Förebyggande tillsyn är ett arbete som ska leda till att problem inte uppstår, bland annat genom
information, rådgivning och dialog med handlarna.
Yttre tillsyn är besök på försäljningsstället i syfte att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt
tobakslagens och alkohollagens bestämmelser.
I Borås Stad är samverkan mellan kommun och Polismyndigheten god och samordnade tillsyner
förekommer ofta. Det finns ett samverkansavtal som reglerar tillsynen men de samordnade
tillsynerna har varit mer frekventa än vad avtalet anger. Vid dessa tillsyner har också Skatteverket
medverkat vid några tillfällen.
Tillsyn sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga försäljningsställen för
tobak och folköl ska besökas av kommunens handläggare minst en gång per år. Uppföljande tillsyn
vid konstaterande brister ska ske. Tillsyn sker på dagtid.
Utifrån rådande bemanning kommer målsättningen att besöka alla handlare inte att kunna uppnås.
En realistisk målsättning är att hälften av registrerade butiker får ett tillsynsbesök.
Receptfria läkemedel
Tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel bedrivs genom förebyggande och yttre tillsyn.
Kommunen ska kontrollera att detaljhandeln efterlever lag och föreskrifter och ska också ge råd och
information. Tillsynen sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga
försäljningsställen för receptfria läkemedel ska besökas minst en gång per år. Uppföljande tillsyner
vid konstaterade brister ska ske. Tillsyn sker på dagtid.
Utifrån rådande bemanning kommer målsättningen att besöka alla handlare inte att kunna uppnås.
En realistisk målsättning är att hälften av registrerade butiker får ett tillsynsbesök.
Tillsynens genomförande
Legitimering
Tillsynspersonalen ska ha tjänstelegitimationer som styrker att de företräder kommunen och äger
rätt att få tillträde aktuell lokal och övrigt utrymmen.
Råd och stöd
Tyngdpunkten i tillsynsarbetet bör ligga på rådgivande och förebyggande verksamhet.
Tillsynsbesöken är ett lämpligt tillfälle för tillsynsmyndigheten att ge råd och stöd till ansvariga.
Direkt återrapportering
Vad som iakttagits vid tillsynen återkopplas på plats innan tillsynen avslutas. Om allvarliga brister
har observerats vid tillsynen ska särskild vikt läggas vid att förklara varför detta är allvarligt och vilka
konsekvenser det kan få.
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Dokumentation
Tillsyn ska dokumenteras noggrant även om det, vid tillsynen, inte uppmärksammades några brister.
När det gäller tillsyn över receptfria läkemedel ska allvarliga brister, eller om brister inte rättas till,
rapporteras till Läkemedelsverket för fortsatt handläggning.
Uppföljning
Efter tillsynsbesöket skickas en tillsynsrapport till ägarbolaget för att de ska få en möjlighet att ge sin
bild av vad som har hänt och vad denne tänker göra för att det inte ska upprepas. Uppföljande
tillsynsbesök ska planeras in om tillsynen påvisat allvarligare brister/förseelser i verksamheten.
Uppföljningsbesöken är viktiga för att ta reda på om det är fråga om en engångsföreteelse eller
brister/förseelser som är återkommande.
Vid allvarliga eller upprepade brister kan kommunen komma att vidta åtgärder mot handlarens
möjligheter att sälja tobak eller folköl.
Förbyggande tillsyn
Den förebyggande tillsynen behöver inte genomföras som ett regelrätt tillsynstillfälle utan kan ske
spontant utifrån att något väcker tillsynshandläggarnas uppmärksamhet. Vid flera tillfällen har det
uppmärksammats att butiker bytt ägare utan att anmälan om tobaks- och folkölsförsäljning har
inkommit. Detta har uppmärksammats genom att vi passerat butiken och registrerat att t ex
marknadsföring har satts upp på utsidan av ett försäljningsstället, där det inte har varit innan. Flera
gånger har det upptäckts att det öppnat nya butiker som inte anmält försäljning och när vi går in i
butiken och pratar med dem så kan det visa sig att de har tobak till försäljning och då kan de anmäla
direkt till oss. Vi ges också tillfälle att informera om vikten av egenkontrollprogram och vilket syfte
det har. Vi kan också hjälpa till att fylla i dem så att de blir korrekt ifyllda.
Vid några tillfällen har det inkommit information från föräldrar om att ungdomar får köpa tobak i
vissa butiker. Vi har då besökt dessa butiker och berättat vilken information vi fått. Vi har därefter
passerat den butiken med tät frekvens, utan att göra en tillsyn, men iakttagit om det är ungdomar i
butiken och om de får lov att handla tobak eller folköl. Vi har också iakttagit om tobaksprodukter
har langats utanför butiken och vi har då kunnat informera butiksinnehavaren om detta. Dessa
butiker har upphört med försäljning av tobak till minderåriga.
Resultatredovisning
Tillsynsfrekvens samt resultat från gjorda tillsyner redovisas årsvis till Miljö- och
konsumentnämnden.

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Datum

Dnr

2017-04-25

2017-001488

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

Miljö- och konsumentnämnden

Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen skall fatta ett inriktningsbeslut inför fortsatta uppdrag och
planering och skickar därför ut utredningen Stadstrafikens bussar genom centrum och
storhållplatser med tillhörande underlagsrapporter till berörda nämnder.
Miljöförvaltningen ser positivt på att Borås Stad ökar trafiksäkerheten och
framkomligheten för kollektivtrafiken genom förslaget att bygga om Södra Torget.
Däremot lämnar utredningarna om linjedragningen av linje 1 några frågetecken som
behöver rätas ut. Förslaget bör inte behandlas isolerat utan leda till att staden tar ett
helhetsgrepp om åtgärder som rör trafiksystemet i centrala Borås på följande sätt:
Trafiksäkerhet och miljö:
- Flytta ut gatumarksparkering från Allégatan till parkeringshus vid cityringen.
- Utveckla parkeringsledningssystemet.
- Inför någon form av reglering av biltrafiken på Allégatan.
- Knyt samman cykelstråken.
- Förbättra skyltningen för fotgängare och cyklister.
- Kommunicera förändringar redan under byggskedet genom mobility
managmentkampanj.
Underlaget för remissen behöver också förtydligas genom att:
- Komplettera utredningen genom att titta på kollektivtrafikens (ex. linje 1)
hastighet utan biltrafik på Allégatan, där Södra Torget utgör hållplats för
övriga stadstrafiklinjer.
- Tydliggöra om remissförslaget möjliggör omvandling till Bus Rapid Transit
för linje 1.
- Förklara vad överenskommelsen om grundutbudet i turtäthet enligt
Utvecklingsplan för stadstrafiken innebär i förhållande till remissens förslag.
- Se över linjedragningen för linje 2 och 6 för att undvika vändningar på Södra
Torget.
Förslaget om byggnation på Södra Torget och en ny bro över Viskan behöver
behandlas separat inom planprocessen respektive separat tillståndsprocess till
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Länsstyrelsen om detta blir aktuellt att gå vidare med. Grönstråkets funktion utmed
Viskan behöver säkerställas.
Det är dock viktigt att skynda på satsningarna eftersom utredningen pågått under flera
år, och att det nu finns statliga och regionala medel att söka för omvandlingen.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget men med villkor att hänsyn tas till
de synpunkter om åtgärder och utredning som behöver föregå omvandlingen.
Ärendet
Kommunstyrelsen skall fatta ett inriktningsbeslut inför fortsatta uppdrag och
planering och skickar därför ut utredningen Stadstrafikens bussar genom centrum och
storhållplatser med tillhörande underlagsrapporter till berörda nämnder. Västtrafik är
dock beslutsfattare gällande linjesträckningar och hållplatslägen m.m. Kommunens
uppdrag är att förtäta bebyggelsen utmed kollektivtrafikstråk och att prioritera
kollektivtrafiken i gaturummet och se till att framkomligheten för de hållbara
trafikslagen är god. I Borås 2025 Vision och strategi anges att vi ska göra delar av
stadskärnan bilfri och låta de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska
lösningar.
Utredningens slutsats är att:
- Behålla Södra Torget som en central storhållplats eftersom det ger minst
konflikter med andra trafikslag, att det ligger centralt och att långa
gångavstånd vid byten undviks. Trafiksäkerheten förbättras.
- Kostnaderna för ombyggnation bedöms uppgå till högst 40 miljoner kronor
och det finns statliga och regionala medel att söka, med 50 procents
medfinansiering.
- Förslaget innebär en längre resesträcka men snabbare resa på grund av högre
hastighet och högre framkomlighet.
- Allégatan trafikeras enbart av linje 7 med 7,5 minuters turtäthet på morgonen
och kvartstrafik stora delar av dagen. Biltrafiken får ökad framkomlighet på
Allégatan och minskat framkomlighet på Cityringen. Ingen trafik går på Lilla
Brogatan vilket framför allt gynnar restiden och minskar konflikter med
fotgängare eftersom den är reglerad till 7 km/h.
- En karta över hur linjedragningarna kommer att se ut finns på s. 17 i
SWECOS utredning.
Miljöförvaltningens synpunkter
Framkomligheten måste öka
Enligt det regionala miljömålet Lätt att gå, cykla och åka kollektivt ska ny
sammanhållen bebyggelse såsom arbetsplatser, skolor, bostäder, service, kultur- och
fritidsverksamhet lokaliseras så att alla funktioner kan nås till fots eller med cykel
senast år 2020. Där det inte är möjligt finns kollektivtrafik inom gång- eller
cykelavstånd. År 2025 ska en tredjedel av invånarnas resor göras med kollektivtrafik.
Borås Stad har under flera år haft problem med framkomligheten för
kollektivtrafiken, vilket inneburit att åtgärder krävs om vi ska ha möjlighet att nå
målen. Miljöförvaltningen ser därför positivt på att Borås Stad ökar trafiksäkerheten
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och framkomligheten för kollektivtrafiken genom förslaget att göra om Södra Torget.
Det är dock viktigt att andra åtgärder görs innan busstorgsomvandlingen färdigställs,
för att optimera satsningen. Utredningen besvarar inte heller fullt ut alla
frågeställningar som uppkommit under åren utredningen pågått. Därför är det svårt
att yttra sig om föreslagen linjedragning för linje 1. Några frågetecken behöver därför
rätas ut för att väl underbyggda beslut ska kunna fattas.
Kundperspektivet
En stor andel av boråsarna, är i första hand hänvisade till kollektivtrafik, cykel och
gång. Barn och unga har inte har åldern inne att själv kunna köra bil, många har inte
råd att ha bil eller kan av andra skäl inte köra bil. Med tiden ökar antal boende i
centrum. Ett gaturum som utformas för att vara tryggt och säkert för ett barn är
oftast bra för alla. Detta perspektiv lyfts inte tillräckligt i utredningarna trots att
förslaget i stor utsträckning kommer att påverka just; barn och unga. Utredningarna
som bilagts remissen lyfter dock vikten av att:
- Kollektivtrafiken prioriteras i gaturummet och att det är viktigt att få upp
hastigheten för att kunna minska restiden.
- Kollektivtrafikresenären behöver komma nära viktiga målpunkter. Enligt
utredningarna är de benägna att gå något kortare än bilister, kanske beroende
på turtäthet och restidskvot? Bilister tycks, tvärtemot vad handeln befarar,
vara beredda att gå uppemot 600-700 meter till parkering. Man kan förmoda
att det enbart är aktuellt i Borås om bilisten guidas till en parkering direkt när
de ankommer till staden och slipper att först köra Allégatan upp och ner för
att konstatera att det är fullt där.
Buller och luftstörningar
Remissförslaget väntas medföra ökad biltrafik på Allégatan. Om förslaget genomförs;
behövs ett utökat parkeringsledningssystem införas, biltrafik regleras på Allégatan och
merparten av de 111 gatumarksparkeringarna flyttas ut till ett parkeringshus vid
Cityringen för att undvika oönskad söktrafik, dvs. trafik som letar parkering.
Parkeringsledningssystemet bör finnas innan man kommer in till Cityringen och
Allégatan för att undvika söktrafik. Framkomligheten för bil förväntas minska något
på Cityringen, därför är det viktigt att leda trafiken rätt från början. Luftföroreningar
och buller innebär störning för boende och handel och förhindrar trivsamma
uteserveringar längs gatan.
Linjedragningar
Remissförslaget behöver förtydligas i frågan om Bus Rapid Transit (BRT). Sker
omdragning av linje 1 istället för att utveckla BRT eller är det en förberedande åtgärd?
Hur viktig är linje 1:s koppling till målpunkten Resecentrum? Detta bör klargöras.
Linjedragningen av linje 2 och 6 bör också ses över eftersom förslaget innebär
fortsatta vändningar på busstorget samtidigt som det framgår att dessa linjer har
potential att få ökat resande.
Utreda alternativet bättre?
Även om storhållplats på Allégatan avstyrks i remissen behöver vi klargöra om linje 1
skulle kunna komma upp i önskad hastighet på Allégatan om andra åtgärder görs för
att prioritera kollektivtrafiken. Utredningarna som gjorts utgår från att biltrafik måste
vara kvar på Allégatan för att undvika ökad biltrafik på omkringliggande gator. Men
vad händer om gatumarksparkeringarna flyttas till parkeringshus och söktrafiken
minskar? För att kunna fatta ett väl underbyggt beslut bör detta utredas:
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Vilken hastighet kommer kollektivtrafiken (ex. linje 1), eller en BRT linje upp i
på Allégatan utan biltrafik eller storhållplats på gatan. I utredningen bör
förutsättas att gatumarksparkeringen flyttas ut till parkeringsgarage vid
cityringen.
I vilken utsträckning påverkas Kungsgatan och andra omkringliggande gator
under de förutsättningarna?
Kan styrning av gång-/cykeltrafiken ske på Allégatan som på cityringen?
Hur viktig är linje 1:s koppling till målpunkten Resecentrum? Hur stora är
fördelarna av att den går via Resecentrum?

Grävningar i Viskan
Eventuella grävningar i Viskan innebär en separat tillståndsprocess kring
vattenverksamhet som också kan påverka förslaget positivt eller negativt. Det är inte
säkert att tillstånd ges. Ansökan sker till Länsstyrelsen. Därför har inte denna fråga
bedömts inom ramen för yttrandet.
Byggnation på Södra Torget och möjligheterna till en ny bro över Viskan vid Nybron
behöver behandlas separat inom ramen för planprocessen om det blir aktuellt. En
generell synpunkt är dock att alla åtgärder som påverkar grönstrukturen i anslutning
till Viskan behöver utredas närmre eftersom träd och växtlighet är viktiga för djurens
förflyttningar. Vattenlivet behöver också beskuggning från träden och föda i form av
insekter och liknande från växtligheten som faller ned i vattnet. Därmed behöver
denna funktion tillgodoses i närområdet.
Mobilitetskampanj i samband med förändring
Arbeta med mobility manamentåtgärder (mjuka åtgärder) redan i byggskedet som
bidrar till styrning av trafiken till lämpliga parkeringar och uppmärksammar
förbättringarna för gång, cykel och kollektivtrafik som förslaget innebär. Utöver det
behöver gena, trevliga och bra promenadstråk till viktiga målpunkter färdigställas
innan nya linjedragningen lanseras. Gärna kompletterat med skyltar med avstånd till
viktiga målpunkter. Knyt också ihop cykelstråken från Allégatan ned till Södra Torget.
Skylta eller måla var man får cykla över Sandwalls plats/parken till Västerbrogatan.
Kan cykelväg längs Allégatan vara aktuellt om reglering av biltrafik införs på
Allégatan?
Turtäthet och grundutbud
Enligt Utvecklingsplan för stadstrafiken som Borås Stad antagit så ska ett ”grundutbud på
minst 30-minuterstrafik ska erbjudas mellan stadens områden med fler än 400 boende
per 500 m x500 m-zon. Detta gäller 06.00–24.00 och trafikeringen bör i huvudsak ske
med stadstrafiklinjer”. Vad innebär detta i förhållande till remissens förslag? Vilka
områden berörs? Innebär det en försämring eller förbättring i turtäthet på sikt inom
stadstrafiken?
Sammanfattande bedömning
Miljöförvaltningen ser positivt på att Borås Stad ökar trafiksäkerheten och
framkomligheten för kollektivtrafiken genom förslaget att bygga om Södra Torget.
Däremot lämnar utredningarna om linjedragningen av linje 1 några frågetecken som
behöver rätas ut. Förslaget bör inte behandlas isolerat utan leda till att staden tar ett
helhetsgrepp om åtgärder som rör trafiksystemet i centrala Borås på följande sätt:
Trafiksäkerhet och miljö:
- Flytta ut gatumarksparkering från Allégatan till parkeringshus vid cityringen.
- Utveckla parkeringsledningssystemet.
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Inför någon form av reglering av biltrafiken på Allégatan.
Knyt samman cykelstråken.
Förbättra skyltningen för fotgängare och cyklister.
Kommunicera förändringar redan under byggskedet genom mobility
managmentkampanj.

Underlaget för remissen behöver också förtydligas genom att:
- Komplettera utredningen genom att titta på kollektivtrafikens (ex. linje 1)
hastighet utan biltrafik på Allégatan, där Södra Torget utgör hållplats för
övriga stadstrafiklinjer.
- Tydliggöra om remissförslaget möjliggör omvandling till Bus Rapid Transit
för linje 1.
- Förklara vad överenskommelsen om grundutbudet i turtäthet enligt
Utvecklingsplan för stadstrafiken innebär i förhållande till remissens förslag.
- Se över linjedragningen för linje 2 och 6 för att undvika vändningar på Södra
Torget.
Förslaget om byggnation på Södra Torget och en ny bro över Viskan behöver
behandlas separat inom planprocessen respektive separat tillståndsprocess till
Länsstyrelsen om detta blir aktuellt att gå vidare med. Grönstråkets funktion utmed
Viskan behöver säkerställas.
Det är dock viktigt att skynda på satsningarna eftersom utredningen pågått under flera
år, och att det nu finns statliga och regionala medel att söka för omvandlingen.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Utredningens handlingar.
http://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/miljoo
chkonsumentnamnden/miljoochkonsumentnamnden/miljoochkonsumentnamndens
ammantrade20170620kl1700.5.6e97cadc15c38c02257bb87.html
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kopia till Tekniska nämnden
Kopia till Borås Kommuns Parkerings AB lennart.johansson@boras.se
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Stadsledningskansliet
Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Stadstrafikens bussar genom centrum
och storhållplatser
Denna utredning skickas på remiss till berörda nämnder; Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och konsumentnämnden samt alla politiska partier i
Borås under perioden 11 april 2017 – 30 juni 2017.
Efter remisstiden så kommer inkomna synpunkter sammanställas och eventuell revidering av förslaget ske, innan ärendet tas upp i Kommunstyrelsen som ett inriktningsbeslut inför fortsatt uppdrag och planering. Beslut om ändrade linjesträckningar
och hållplatslägen etc. fattas av Västtrafik.
Utskicket består av:
1.
2.
3.
4.
5.

Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser– denna handling
Framtida busstrafik i centrala Borås – Sammanfattande rapport
Analys av alternativa trafikeringsprinciper för kollektivtrafiken genom centrala Borås
Kapacitetsanalys Södra torget
Idéskiss – ny bussangöring

Det finns också en del underlagsrapporter som legat till grund för arbetet:
•
•
•
•
•

Borås 2025
Utvecklingsplan för stadstrafiken
Resvaneundersökning 2015 framtagen av Västtrafik
Resflöden i Borås
Utredningar som gjorts i uppdraget att utreda eventuell BRT(Bus Rapid Transit)

Varför görs utredningen?
Under många år så har kollektivtrafikresandet i Borås ökat och flera olika förslag har
lyfts fram om hur kollektivtrafikens centrala storhållplats i Borås, Södra torget ska
utvecklas. Det har också funnit många idéer om hur kollektivtrafiken ska hanteras i de
centrala delarna av Borås och vilka gator i centrum som busstrafiken ska använda.
De många inspelen har lett till att utredningsarbetet dragit ut på tiden och har gjort
det svårt att lösa de problem som den ökade kollektivtrafiken leder till och de framkomlighetsproblem som kollektivtrafiken drabbas av i den växande staden.
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Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har 2016 tillsammans tagit fram
Utvecklingsplan för stadstrafiken 2025. Utvecklingsplanen pekar ut framkomligheten genom centrum som ett av de största hindren för stadstrafikens fortsatta utveckling.
Allégatan och Lilla Brogatan identifierades som gator med stora framkomlighetsproblem för busstrafiken. Allégatan för att biltrafiken, parkeringsplatserna utmed gatan
och de många fotgängarna som korsar gatan gör att trafiken rör sig långsamt och sänker den faktiska hastigheten till endast 16 km/h på Allégatan. Lilla Brogatan är en ca
400 m lång gångfartsgata där hastighetsbegräsningen är 7 km/h.
Södra torget som är Borås absolut största hållplats med 270 000 resenärer i månaden
(2013) är inte tillgänglighetsanpassad och är ett trafiksäkerhetsmässigt problem. Det
har skett en rad incidenter mellan buss och fotgängare kring Södra torget på senare år
vilket belyser hur viktigt det är att snabbt införa trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Södra torgets utformning med mycket busstrafik och många resenärer gör att en del
bussar tvingas köra runt kvarteren kring Fabriksgatan och Bryggargatan. Detta förlänger restiden för bussarna och leder till trafiksäkerhetsproblem i kvarteren där det
finns många arbetsplatser.
Det var med denna utgångspunkt som uppdraget gavs att utreda lämpligaste linjedragning för kollektivtrafiken genom centrala Borås och utreda vilka alternativ det
finns för en central storhållplats för alla stadstrafikslinjer i centrum.

Vem bestämmer i kollektivtrafikfrågor?

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet
och bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att få så
stor effekt som möjligt. Västtrafik är helägt av Västra Götalandsregionen. Västtrafik
beslutar i frågor, som till exempel hur linjer ska dras, var hållplatser ska ligga, hur ofta
en buss ska gå eller om en linje ska läggas ner.
Det finns ett samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Borås Stad gällande stadstrafiken i Borås. Avtalet syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar för
kollektivtrafikens utveckling i respektive stadstrafikområde samt säkerställa att samråd
sker mellan parterna. Två politiska företrädare för respektive parter möts ca 2 gånger
per år, för ömsesidig dialog och informationsutbyte kring frågor som bedöms relevanta för stadstrafikens utveckling, som en del av stadens utveckling och som en del i
kollektivtrafiksystemet som helhet.

Kommunens roll i kollektivtrafikens utveckling

Kommunen har två uppdrag när det gäller kollektivtrafiken. Först och främst så är
kommunen samhällsbyggare med ansvar för den fysiska planering och kommunens
utveckling. Uppdraget är att förtäta bebyggelsen utmed kollektivtrafikstråk och knutpunkter som stärker kollektivtrafikens förutsättningar. Kommunens andra uppdrag är
som huvudman för allmänna platserna, gator och torg. Där har vi har ansvaret att
prioritera kollektivtrafiken i gaturummet och se till att framkomligheten för de hållbara trafikslagen är god.

Visionen Borås 2025

Borås Stad har antagit en vision, Borås 2025.
Två målområden berör kollektivtrafiken och stadstrafikens utveckling. I målområdet
Livskraftig stadskärna vill Borås tredubbla antalet invånare i stadskärnan fram till år
2025. Delar av stadskärnan ska göras bilfri och de kollektiva transportsystemen ska
dominera med nya tekniska lösningar. Det ska vara lätt för människor att förflytta sig
inom stadskärnan och till andra delar av staden.
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I målområdet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer reser stadens invånare kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsystem och det ska finnas
en eller flera lättillgängliga knutpunkter för närtrafik och fjärrtrafik. Borås, Göteborg
och övriga Västsverige samverkar för att fler ska få tillgång till snabba, pålitliga och
mer hållbara transporter.

Den växande staden

De senaste åren har kommunen vuxit med ca 1500 personer om året och vi är nu
110 000 invånare. Borås planerar för att vi ska växa med ytterligare 30 000 personer
fram till 2035. De 15 000 nya bostäderna som behövs kommer att placeras i goda
kollektivtrafiklägen för att så många boråsare som möjligt ska nyttja kollektivtrafiken.
Fler boråsare ger fler resenärer och en möjlighet till en bättre, mer utbyggd kollektivtrafik.
Den starkt växande staden ger fler resor både med bil och kollektivtrafik Detta får
flera positiva och negativa effekter för busstrafiken som behöver beaktas i den fortsatta utvecklingen, trängsel i centrum och på de stora trafiklederna är en sådan fråga.
För kollektivtrafiken gäller också att hantera det ökade flödet av resenärer och fotgängare som ska till och från hållplatsen.

Kollektivtrafikens tillväxt

Dagens trafikupplägg infördes 2004 utifrån en rapport framtagen i slutet av 1990talet. Då var resandet 6,3miljoner/år och rapportens förslagna åtgärder beräknades
helt genomförda ge 8 miljoner resor/år. En översyn av trafiken gjordes 2009 och
rapporten uppdaterades 2011. Vissa av de etapper som föreslogs i rapporten har genomförts men en del återstår. Det utredningsarbete som gjordes före 2013 utgick från
ett betydligt mindre resandeunderlag och en betydligt mindre trafikering än vad som
är fallet idag
Idag sker 8,9 miljoner resor per år med stadstrafiken. Sedan revideringen av linjenätet
i december 2010 har resande ökat med 22 procent. Målet för resandeutvecklingen är
11,6 miljoner resor.
Det är viktigt att ta höjd för ett fortsatt ökat resande och kapaciteten i utredningsarbetet framöver.
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Uppdraget

Det uppdrag som getts av Stadstrafikforum är att göra en objektiv bedömning av de
olika alternativ som finns för kollektivtrafiken genom centrum med syfte att hitta en
genomförbar lösning. I studierna har man utgått från att centrum avgränsas av Cityringen och Kungsleden d.v.s. rutnätsstaden och resecentrum och har endast studerat
olika lösningar för stadstrafiken inom denna avgränsning.
Frågan som ställts är hur stadstrafiken linjer (1-8) ska passera rutnätsstaden och bästa
placering av en central knutpunkt för kollektivtrafiken.
Tre alternativ för linjesträckning har studerats:

Nollalternativet (som idag)

Cityringen sydväst

Cityringen väst

5

Tre alternativ för central storhållplats
har studerats:
•

Södra torget

•

Allégatan/Åsbogatan

•

Nollalternativet Sven Eriksonsgatan

Dessutom har Resecentrum studerats
som möjlig central storhållplats.
Alternativet att inte ha en central storhållplats för alla kollektivtrafiklinjer, utan flera
knutpunkter, utspridda i Borås har diskuterats men utredningens utgångspunkt har
varit att behålla den centrala storhållplatsen. Alternativet med flera knutpunkter skulle
kräva ett annat upplägg av linjenätsstrukturen och ett utbyggt nät av storhållplatser.
Utredningen utgår från att inga större förändringars krävs i infrastrukturen i staden
eller att tomtmark behöver tas i anspråk.
För att göra en rättvis analys så angavs en rad parametrar som utredningen skulle ta
hänsyn till i jämförelsen mellan de olika alternativen:
1. Restid med kollektivtrafiken
2. Avstånd till kollektivtrafik
3. Anslutning till viktiga målpunkter
4. Bytesmöjligheter och utveckling av knutpunkter
5. Konsekvenser för gående, cyklister och biltrafik
6. Konsekvenser för handel och kunder till centrum
7. Konsekvenser för boende
8. Upplevd barriäreffekt av kollektivtrafikstråk
9. Komfort och säkerhet
10. Framkomlighet för buss

Styrning och arbetsform

Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp som har bestått av tjänsteman från Strategisk
samhällsplanering, Tekniska förvaltningen i Borås Stad och Västtrafik. Borås Lokaltrafik, Nobina och Samhällsbyggnadsförvaltningen har också medverkat. Till trafikmodellering och beräkning av kapacitet och påverkan på övrig trafik så har konsult
anlitats.
Styrningen av arbetet har skett i stadstrafikforum med återkommande avstämningar
från arbetsgruppen. Det har varit ett komplext arbete, där utredningarna lett fram till
nya utredningar, nya slutsatser och sakkunskap som lett fram till nya inriktningar och
fler utredningar.
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Utredningens slutsatser
Nära eller snabb bussresa?

Av utredningsarbetet kan man dra några enkla slutsatser när det gäller linjesträckningar och hållplatslägen, där man tvingas välja mellan två alternativ där resan dörr till
dörr blir ungefär likvärdig:
Alt. 1 Det är nära till hållplatser och målpunkter med de framkomlighetsproblem och
störningar som det innebär. Själva bussresan tar längre tid men det är kortare att gå till
hållplatsen.
Eller
Alt. 2 Det är längre till hållplatser och målpunkter men resan går fortare och omgivningen påverkas inte i samma utsträckning. Bussresan upplevs som snabb och effektiv
men man får räkna med längre gångtid.

Central storhållplats i Borås - Södra torget är kvar

Utredningsarbetet visar att det enda genomföra alternativet är att fortsätta att använda
Södra torget som central storhållplats, i avvaktan på att stationsläget för Götalandsbanan ska fastställas. När stationsläge för Götalandsbanan fastställts så kommer sannolikt en översyn av linjesträckningarna krävas och en omdaning av de centrala hållplatserna i Borås.
Södra torget ligger i direkt anslutning till målpunkten centrum och utmed goda gångstråk. Det är en stor yta som idag är reserverad för busstrafik och inga konflikter uppstår med övrig trafik. Detta är huvudanledningen till att Södra torget står sig så bra
mot de övriga alternativen där platsbrist och stora konsekvenser för övrig trafik är de
största problemen.
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Övriga alternativ Allégatan/Åsbogatan och Sven Ericsonsgatan

Den yta som krävs för en central storhållplats med denna trafikmängd, innebär att
bredden på anläggningen behöver vara betydligt större än de gaturum som finns på de
berörda gatorna Allégatan/Åsbogatan och Sven Ericsonsgatan. Ett alternativ med
isärdragen hållplats innebär att hållplatsen totalt skulle bli ca 250 m lång och ge stora
gångavstånd vid byten.
Slutsatsen är att det fysiskt inte går att få plats med en central storhållplats på dessa
gator eftersom mellanrummet mellan husen på Allegatan är för smalt och det skulle
inte finnas plats för butiksentréer, gångtrafikanter, cyklister och bilister. På Sven Ericsonsgatan skulle det innebära intrång i kyrkogården eller i stadsparkens ytor med flera
tusen personer som dagligen skulle slita hårt på parkmiljön och riskera att skapa en
otrygg miljö långt från målpunkten centrum.
Allégatan/Åsbogatan och Sven Ericsonsgatan är befintliga gator med biltrafik, kollektivtrafik, gång och cykeltrafik. Att skapa en central storhållplats på dessa gator skulle
tränga ut övrig trafik och i praktiken stänga av dessa för biltrafik. Detta skulle ge stora
framkomlighetsproblem på andra ställen i Borås, eftersom gatunätet är nära kapacitetsgränsen runt centrum.

Alternativet Resecentrum

Att ha en central storhållplats för all kollektivtrafik i Borås vid Resecentrum har lyfts
som en idé. Eftersom all regional kollektivtrafik och kommersiell trafik samlats på
Resecentrum så finns inte plats att också flytta hit all stadstrafik. Resecentrum är redan välförsörjt av stadstrafiken, 5 av stadstrafikens 7 linjer går till resecentrum med
över 600 avgångar per dag. Däremot går inte linje 1 till resecentrum och den står för
40 procent av alla stadstrafiksresor.
Resecentrum ligger strax väster om centrum och inom 400m radie från hållplatsen
ligger Västerlånggatan men man når inte övriga delar av centrum. Därför skulle det bli
nödvändigt att även fortsättningsvis behålla Södra torget som central hållplats för de
flesta busslinjerna, även om Resecentrum skulle bli den centrala storhållplatsen. Därmed ger inte en storhållplats vid Resecentrum någon större avlastning av Södra torgets funktioner, även om man skulle få tillgång till de ytor som krävdes.
Som tidigare påpekat så är denna bedömning i avvaktan på att stationsläget för Götalandsbanan ska fastställas. När stationsläge för Götalandsbanan fastställts så kommer
en översyn av linjesträckningarna krävas och en omdaning ske av de centrala hållplatserna i Borås.
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Ombyggnad av Södra torget

Nya möjligheter – byggrätter eller torgyta

Det finns stora möjligheter att bygga om Södra torget och halvera den yta som behövs för kollektivtrafiken. Det ger nya möjligheter att använda torget för andra, valfria ändamål som dra nytta av det centrala läget invid Viskan. Här skulle en mindre
byggrätt för handel, café eller annat serviceändamål kunna vara lämplig.
Genom att göra om linjesträckningarna för fler linjer så kan man också förhindra
rundkörning på torgytan för busstrafiken. Detta skulle öppna upp ytterligare delar av
torget för andra ändamål och göra det till en del av de kringliggande gågatorna. Det
skulle kunna öka de byggbara delarna av torget, om man så önskar.
Genom att flytta ut en servicebyggnad på torgytan så kan man på kvarteret Rea 1 göra
en ny, större byggrätt, i anslutning till Södra torget med utsikt mot Viskan och Stadsparken.

Nya körvägar

En av de bärande förutsättningarna för att kunna minska ytan för busstrafiken så
mycket som möjligt är att alla linjer kör diagonalt över Södra torget mellan Söderbrogatan och Åsbogatan.
Linje 1 har över 3 miljoner resor per år vilket motsvarar 40 % av all stadstrafik i Borås
och linjen trafikeras med ledbussar (s.k. dragspelsbussar) vilka är betydligt längre än
tidigare boggiebussar. Att öka turtätheten från dagens 6 minuters intervall bedöms
inte ge tillräcklig effekt så länge framkomligheten för busstrafiken inte förbättras i
centrum vid trängsel.
Att få en smidigare lösning för linje 1 med många turer, är viktigt eftersom bussen
idag kör Bryggagatan och Fabriksgatan för att kunna vända upp på Åsbogatan. Här
har det varit olyckor med busstrafiken och eftersom kvarteren nu huserar 1500 kon
torsarbetsplatser så måste trafiksäkerheten förbättras och onödig busstrafik i området
undvikas.
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För att åstadkomma detta så behöver linje 1 får en ny sträckning mellan Högskolan
och Södra torget. Den nya sträckningen går från Högskolan ut på Yxhammarsgatan,
över Nybron och utmed Sven Ericsonsgatan fram till Krokshallstorget där linjen får
en ny hållplats. Hållplatsen vid Krokshallstorget kan vara lämplig som hållplats som är
lämplig för byten med Resecentrum som ligger ca 200m från hållplatsen.
Efter hållplats Krokshallstorget fortsätter linjen utmed Sven Ericsonsgatan fram till
hållplats Söderbro för att sedan fortsätta vidare till Södra torget. Förändringen innebär att linje 1 kommer att trafikera Krokshallstorget istället för hållplats Hötorget och
Lilla Brogatan.
Allégatan avlastas med 20 bussar/timme och slipper ledbussar. Fortfarande finns
goda resmöjligheter till Allégatan och Hötorget med linje 7 med 7,5 minuters turtäthet
på morgonen och kvartstrafik stora delar av dagen.
Inga linjer kommer att gå utmed Lilla Brogatan och att den tillfälliga avstängningen av
Lilla Brogatan och hållplats Lilla Brogatan permanentas.

Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet

Södra torgets funktions har avsevärt förändrats. Det tidigare upplägget krävde stora
ytor och som mest kunde 8 stadslinjer uppehålla sig på torget samtidigt tillsammans
med regional trafik. Som bäst var turtätheten 15-minuters trafik. Numera är turtätheten dubblerad men det nya systemet som också håller på att effektiviseras kommer
bussar stanna endast för att låta passagerare kliva av och på.
Inga bussar kommer längre att stå och reglera vid Södra torget. Det innebär att omsättningen av busstrafiken blir större och att många fler bussar kommer kunna passera torget men de kommer inte uppehålla sig så länge på torget.
Det är värt att notera att eftersom kollektivtrafiken växer, krävs större fordon som
boggiebussar och ledbussar. Men utvecklingen går också mot elbussar som kommer
vara tystare än dagens biogasbussar.
För att få en hållbar lösning så har kapaciteten för det ombyggda torget anpassats för
en 40 procent trafikökning av busstrafiken så att framtida mål för resandet 11,6 miljoner resor med Stadstrafiken kan uppnås. Vi har särskilt studerat hur den ökade
mängden fotgängare samverkar med den ökade busstrafiken för att få en god trafiksäkerhet och tydlighet för resenärerna, även när mängden trafik och människor på
ytan ökar. (se PM Kapacitetsanalys Södra torget.) Det ombyggda torget kommer avgränsa tydliga stråk där fotgängare korsar bussarnas körbanor och med staket förhindrar spring in emellan bussarna vid hållplatsen.
Tillgänglighetsanpassning av Borås största hållplats kommer avsevärt förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att använda kollektivtrafiken i
Borås.
Trafiksäkerheten för övriga gångtrafikanter ökar avsevärt med de nya ytor som skapas
utmed Viskan och mot Österlångagatan där många fotgängare rör sig.
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Nya cykelstråk och gångstråk

Genom flytten av hållplatser utmed Viskan så skapas mer yta för gång och cykel. så
kan promenadstråket utmed Viskan förverkligas och Sandwallas plats kan få en fortsättning utmed vattnet.

Genomförande

En ombyggnad av Södra torget kan ske helt på mark som idag är kommunägd, allmän
platsmark och kräver inga detaljplaneändringar eller avtal för att kunna genomföras.
Det innebär att delar av förslaget kan genomföras inom snar framtid.
För att åstadkomma nya byggrätter på Södra torget eller i kvarteret Rea 1 krävs detaljplaneändring med efterföljande avtal och fastighetsregleringar.
Kommunen ansvarar för ombyggnad av gator, körytor, markanläggningar o.dyl. Detta
beräknas översiktligt kosta ca 30 miljoner kronor, + 10 miljoner. Det finns både statliga och regional medel att söka för kollektivtrafikanläggningar och möjlighet att söka
50 procent medfinansiering.
Västtrafik ansvarar för väntutrymmen, väderskydd, informationssystem o.dyl.
Samma uppdelning gäller för ansvar för framtida drift och underhåll.
Eventuell exploatör står för de kostnader som uppstår vid planläggning och exploatering för den eventuella bebyggelsen.

Övriga förändringar

Byte av Nybron behövs för att öka framkomligheten för linje 1 och få en bättre kurvkörning. Nybron är aktuell för byte sedan tidigare, nu förstärks behovet.
Krokshallstorget kommer att får en ökad betydelse och hållplatsen och ytorna däromkring behöver anpassas till ledbussar och den ökade mängden fotgängare. Gångstråken mellan Krokshallstorget och Resecentrum behöver förstärkas och tillgängligheten öka med ledstråk. Gångstråken mellan Krokstalltorget och centrum behöver
också förstärkas. Detta behöver inarbetas i det kommande detaljplanearbetet för Västerbro.
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Susanne Arneborg, 033-35 30 11
susanne.arneborg@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Regionallt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
Remissyttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2017/KS0345 )
Sammanfattning
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt tagit
fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017- 2020. Miljö- och konsument
nämnden har möjlighet att yttra sig genom att skicka synpunkter vidare till
Kommunstyrelsen.
Nedan följer en lista på åtgärder som Miljöförvaltningen prioritera.
KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter
KL5. Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften
V2. Ekologiska kantzoner
V5. Regionalt program för efterbehandling förorenade områden
SO4. Skydda värdefulla skogsområden
SO9. Samverkan för att bevara jordbruksmark
SO11. Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
SO19. Åtgärdsprogram mot främmande arter
BK5. Sanera förorenade områden för att bygga bostäder
BK6. Giftfri vardag
BK10. Miljömålsarbete inom föreningslivet
Åtgärdsprogrammet har en bra struktur och är lätt att överblicka. Det är en stor hjälp
för kommunen att Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen
samarbetar i miljöfrågor och det ger en större kraft i miljöfrågan. Borås Stad har
deltagit i de samverkans träffar som har varit under framtagandet av
åtgärdsprogrammet och anser att denna samverkan är viktig.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker det regionala åtgärdsprogrammet för
miljömålen 2017-2020 och skickar remissyttrande med tillhörande enkätsvar vidare till
Kommunstyrelsen.
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Ärendet
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt tagit
fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017- 2020. Miljö- och konsument
nämnden har möjlighet att yttra sig genom att skicka synpunkter vidare till
Kommunstyrelsen.
Syftet med det regionala åtgärdsprogrammet är att det ska:
• Ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och utvecklingsinsatser
• Stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer
• Ge en effektiv användning av våra samantagna resurser.
Förutom de åtgärder som beskrivs i enkäten så finns även tre planer och program
vars åtgärder har integrerats i åtgärdsprogrammet:
• Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland
• Åtgärdsprogram för havsmiljö 2015-2020
• Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016-2021
Åtgärdar inom dessa program är redan antagna och ingår därför inte i remissvaret.
Miljöförvaltningens synpunkter
Åtgärdsprogrammet har en bra struktur och är lätt att överblicka. Det är en stor hjälp
för kommunen att Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen
samarbetar i miljöfrågor och det ger en större kraft i miljöfrågan. Borås Stad har
deltagit i de samverkans träffar som har varit under framtagandet av
åtgärdsprogrammet och anser att denna samverkan är viktig.
Viktigt att Länsstyrelsen, Västra Götalands Regionen och Skogsstyrelsen deltar i de
nätverk som finns för miljöfrågor exempelvis inom Hållbar Utveckling Väst.
Nedan följer en lista på åtgärder som kommunen tycker är extra viktiga.
KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter
KL5. Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften
- Vi deltar gärna i arbetet med att minska partiklar. I dagsläget överskrids inte
miljömålet för PM10 på årsbasis, men eftersom mätningarna ligger nära målet
är minskade partiklar en prioriterad fråga för Borås Stad.
V2. Ekologiska kantzoner
- Miljöförvaltningen jobbar mycket med ekologiska kantzoner genom
deltagande i planprocesser. Det är Byggnadsnämnden som slutligen avgör hur
mycket hänsyn som tas till ekologiska kantzoner, och då kan ekonomiska
intressen och intresset att producera mycket bostäder snabbt, betyda att
kantzoner prioriteras ner. Därför är Länsstyrelsens granskning av planer ett
viktigt bidrag för att säkerställa kantzonerna.
V5. Regionalt program för efterbehandling förorenade områden
- Den textilindustri som har funnit i Borås betyder att det finns många områden
med föroreningar som inte syns på marken. Därför kommer vi att kartlägga
våra kända föroreningar i ett GIS-lager.
- Borås Stad kommer ta fram en handlingsplan för hur vi inom kommuns alla
områden arbetar med förorenade områden så vi undviker att föroreningen
sprids och att de kan åtgärdas.
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Ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden är ett
viktigt stöd i kommunens arbete och därmed en prioriterad åtgärd.
SO4. Skydda värdefulla skogsområden
- Ett sammanhängande nätverk av gammal skog i kommunen är en viktig
åtgärd för den biologiska infrastrukturen. Därför behöver vi skydda mer
gammal skog. Tyvärr är skyddande av gammalskog mycket kostsamt och det
är därför viktigt att staten hjälper till med en större andel av
intrångsersättningen.
SO9. Samverkan för att bevara jordbruksmark
- I Borås har vi identifierat mosaiklandskapet, det vill säga det variationsrika
landskapet med exempelvis skogar, odlingslandskap och våtmarker som det
viktigaste insatsområdet för att bevara och utveckla den biologiska
mångfalden. En förutsättning för att bevara mosaiklandskapet är att marken
brukas och hänger på så sätt ihop med en levande landsbygd.
- För att stärka en levande landsbygd med fokus på biologisk mångfald drev
kommunen mellan 2012-2014 Kulturlandskap Borås.
- Det finns fortfarande ett stort intresse blad markägare för att få stöd i
naturvårdsarbetet och med att söka projektmedel, men kommun har tyvärr
inte resurser att fortsätta projektet.
SO11. Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
- Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har mycket kunskap om hur natur och
kulturvärden kan främjas i odlingslandskapet. Borås Stad vill gärna vara
delaktiga i ett projekt där man tillsamman med markägare och boende testar
hur den gemensamma kunskapsbanken skulle kunna förvandla ett område
ordentligt och främja natur- och kulturvärden. projektet skulle kunna ha
samma princip som tv-programmet: Det sitter i väggarna
SO19. Åtgärdsprogram mot främmande arter
- Miljöförvaltningen planerar att starta ett projekt tillsammans med
Skogsavdelningen och Parkavdelningen för att motverka och bekämpa
invasiva arter. Projektet består av kunskapsuppbyggnad, bekämpningsåtgärder
och information till handel och allmänhet. Kanske söker vi LONA-bidrag för
projektet redan i år.
BK5. Sanera förorenade områden för att bygga bostäder
- Borås finns ett nära samarbete mellan Miljöförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att upptäcka föroreningar i ett tidigt skede
och på så sätt undvika att byggprocessen hindras av eventuella avhjälpande
åtgärder. En processkartläggning kommer genomföras för att stärka
samverkan mellan förvaltningarna.
- I dagsläget arbetar kommunen med de ansökningar som kommer in om
förorenat mark, men kommunen har inga resurser till ett proaktivt arbete.
Detta är en anledning till kommunens aktiva deltagande i Miljösamverkans
projektgrupp för förorenade områden.
- Den textilindustri som har funnit i Borås betyder att det finns många områden
med föroreningar som inte syns på marken. Därför kommer vi att kartlägga
våra kända föroreningar i ett GIS-lager.
- Borås Stad kommer ta fram en handlingsplan för hur vi inom kommuns alla
områden arbetar med förorenade områden så vi undviker att föroreningen
sprids och så att områden kan åtgärdas
BK6. Giftfri vardag
- Kommunen deltar redan i nätverk Giftfri förskola och har ett mycket aktivt
arbete.
BK10. Miljömålsarbete inom föreningslivet
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Via miljödiplomering av SM-veckan så arbetar många föreningar med
miljöfrågor. Kommunen har även ett särskilt bidrag till föreningar som arbetar
med konceptet "En trygg förening" där även miljöfrågor ingår. Dessutom har
det kommunala bolaget BoråsBorås AB tagit fram en handbok för hållbara
evenemang.

Agneta Sander
Miljöchef

Susanne Arneborg
Energisamordnare
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Sammanfattning

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER
HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG & ODLINGSLANDSKAP
GOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION

Åtgärdsprogrammet kommer bestå av tre
delar:
1.

huvuddokumentet som du har framför
dig nu
2. stöddokument för genomförande och
uppföljning
3. samlade åtgärder per aktör.
Nedan ger vi en övergripande introduktion
om vad de tre delarna innehåller för att
underlätta för dig att hitta.
1. Huvuddokument – Utmaningar för Västra
Götaland
Detta dokument riktar sig till alla som har en
roll i åtgärdsarbetet.
Här ger vi inledningsvis en sammanfattning
med beskrivningar av de fyra utmaningar som
Västra Götaland står inför, tillsammans med
en översikt av åtgärderna. Dessutom beskriver
vi varför åtgärdsprogrammet har tagits fram,
vilka aktörer som berörs, information om regionala miljömål och globala mål, om genomförande och arbetssätt och om hur åtgärdsprogrammet tagits fram. Sist i dokumentet finns
varje utmaning beskriven tillsammans med
tabeller med åtgärder och aktörer.
Huvuddokument är det formella dokumentet
som beslutas för att uppfylla Länsstyrelsens och
Skogsstyrelsens uppdrag.
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2. Stöd för genomförande och uppföljning
Detta dokument riktar sig till oss som mer konkret jobbar med åtgärderna, till exempel på en
kommun, myndighet, företag eller organisation.
Här ger vi mer detaljerade beskrivningar
av åtgärderna såsom bakgrund, och de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna.
Dessutom finns här beskrivet vilken rapportering och uppföljning som förväntas av de som
åtar sig åtgärder. Här beskriver vi också mer
detaljerat hur uppföljningen kommer att ske,
och hur vi planerar att samordna den med uppföljningen av de tre inkluderade planerna och
programmen. Dokumentet kommer att finnas
som en pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats och
kan revideras vid behov.
3. Åtgärder per aktör
Vi planerar samla åtgärder för följande aktörer
eller aktörsgrupper: kommunerna (inklusive
kommunala bolag och kommunalförbund),
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket,
Västra Götalandsregionen, intresseorganisationer och ideella föreningar, utbildning, jord- och
skogsbruket samt näringsliv och företag.
Här samlar vi de åtgärder som berör varje
aktörsgrupp för att underlätta att ta med sig
åtgärderna i sin organisation. Dessa dokument
kommer att finnas som pdf-filer på Länsstyrelsens webbplats efter beslut om åtgärdsprogrammet tagits.

Sammanfattning

Läsanvisning och målgrupp

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT

Vi fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland där vi tillsammans kan skapa bättre
förutsättningar för miljön:

hh
hh
hh
hh

Minskad klimatpåverkan och ren luft
Hållbar användning av vattenmiljöer
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
God boendemiljö och hållbar konsumtion

Inom varje utmaning finns åtgärder för lokala
och regionala aktörer i Västra Götaland för
att nå de regionala miljömålen. Kommuner,
företag och näringsliv, ideella organisationer,
markägare, universitet och högskolor, Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Trafikverket är viktiga för genomförandet.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska
vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera
till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Flera åtgärder grundar sig på
lagkrav. Andra åtgärder är frivilliga där man gör
egna åtaganden. Under programmets period
stödjer Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen arbetet genom att följa
upp åtgärderna och sprida goda exempel.

Programmet innehåller 46 nya åtgärder
(översikt sidan 6-7). För att skapa en helhet
och underlätta har även åtgärder från följande
planer och program integrerats:
•
•
•

Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland 2030
Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015–2021
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021.
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MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT

+ åtgärder inom

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland

Hållbara transporter
Klimatsmart och hälsosam mat
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Åtgärder som berör miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• God bebyggd miljö
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V1. Skydda värdefulla sjöar och vattendrag
V2. Ekologiska kantzoner
V3. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning
V4. Minska spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)
V5. Regionalt program för efterbehandling av förorendade områden
V6. Kommunal kust- och havsplanering
V7. Samverkan i framtagandet av havsplan för Västerhavet
V8. Miljöanpassade småbåtshamnar
V9. Fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten
V10. Fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner
V11. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
+ 5 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för havsmiljön
2015-2020

+ 25 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för Västerhavets
vattendistrikt 2016-2021

Åtgärder som berör miljömålen
• Bara naturlig försurning • Grundvatten av god
• Ingen övergödning
kvalitet
• Giftfri miljö
• Levande sjöar och
vattendrag

• Hav i balans samt levande
kust och skärgård

SO1. Förbättra hävden av rikkärr och
strandängar
SO2. Upprätta ett nätverk för skötsel av
blöta strandängar och rikkärr
SO3. Skydda våtmarksområden i
Myrskyddsplanen
SO4. Skydda värdefulla skogsområden
SO5. Målbilder för god miljöhänsyn vid
skogsbruksåtgärder
SO6. Utveckla miljöhänsynen i
skogsbruket genom aktörer i
åtgärdsgruppen Levande skogar
SO7. Hänsyn till forn- och kulturlämningar
i skogsbruket
SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
SO9. Samverkan för att bevara
jordbruksmark

Åtgärder som berör miljömålen
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap

GOD BOENDEMIL JÖ & HÅLLBAR KONSUMTION

BK =

Hå l l bart
b ruk an d e
a v skog &
od l ings
landsk a p

Hå l l ba r
a nvän d n in g
a v vatt e n
m i ljö e r

KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter
KL2. Minska utsläpp av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning
KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
KL4. Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll
KL5. Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften

HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG &
ODLINGSLANDSKAP

SO =

V=

KL =

Minska d
kl ima tp å v e rk a n
& re n l uft

FOKUSOMRÅDE 1.
FOKUSOMRÅDE 2.
FOKUSOMRÅDE 3.
FOKUSOMRÅDE 4.

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VAT TENMIL JÖER

Utmaningar för Västra Götaland

Utmaningar för Västra Götaland

Utmaningar för Västra Götaland

God
bo en d e m i ljö
& hå l l ba r
k ons um tio n

SO10. Miljörådgivning i lantbruket
SO11. Främja natur- och kulturvärden i
odlingslandskapet
SO12. Dialogverktyg markanvändning
SO13. Lokalt underlag för att nå målen för
betesmarker
SO14. Främja ekologisk produktion
SO15. Bevara och planera för skyddsvärda
träd
SO16. GIS-baserade naturvårdsdatabaser
och naturvårdsplaner i fysisk planering
SO17. Skapa goda miljöer för pollinerare
SO18. Regional handlingsplan för grön
infrastruktur
SO19. Åtgärdsprogram för hotade arter
SO20. Ta fram handlingsplan mot
främmande arter i länet

• Ett rikt växt- och djurliv
• Giftfri miljö

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden
BK2. Upprätta nätverk för god ljudmiljö i tätorter
BK3. Förbättra inomhusmiljön i förskola, skola, vårdlokaler och andra
boenden
BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering
BK5. Sanera förorenade områden för att bygga bostäder
BK6. Giftfri vardag
BK7. Ekologisk livsmedelskonsumtion
BK8. Lärande för hållbar utveckling
BK9. Miljöinformation till nyanlända
BK10. Miljömålsarbete inom föreningslivet

Åtgärder som berör miljömålen
• God bebyggd miljö
• Giftfri miljö
• samt övergripande arbete med hållbar utveckling
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Tillsammans för ett hållbart Västra Götaland

Åtgärder ger resultat

Vi har många goda exempel i Västra Götaland
på allt från fiskevård, utsläppsminskningar,
trafikplanering, till sanering av miljögifter
och restaurering av naturvärden. Med detta
åtgärdsprogram vill vi framöver kunna sprida
kunskap och fler goda exempel.
På den regionala och lokala nivån har vi stora
möjligheter att aktivt driva utvecklingen mot
ett mer hållbart samhälle. Genom att arbeta
tillsammans och genomföra åtgärder och
utvecklingsinsatser ökar vi möjligheten att nå
våra mål.
En hållbar utveckling i Västra Götaland
handlar om miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet. Detta åtgärdsprogram inriktar sig
främst på miljön genom vårt fokus på miljömålen. Det är av avgörande betydelse att hushålla
med resurserna över tid, så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar
som idag.
Den samhällsomställning som behövs för
att nå det övergripande generationsmålet samt
miljömålen i Sverige kräver ett brett engagemang i hela samhället. Arbetet måste genomföras på alla nivåer, från den lokala till den
globala nivån. Inom vissa miljöområden kan vi

åstadkomma mycket lokalt och regionalt, men
inom andra områden krävs ett nationellt och
internationellt samarbete med gemensamma
åtgärder för att uppnå målen.
I åtgärdsprogrammet använder vi genomgående ordet miljömål även om det formellt heter
miljökvalitetsmål.

Det regionala åtgärdsprogrammet ska

Varför ett regionalt åtgärdsprogram?

Under förutsättning att alla åtgärder genomförs bedömer vi att tio av de femton miljömålen utvecklas i positiv riktning till 2020, till
skillnad från 2016 då vi bedömde att endast tre
miljömål utvecklades positivt. Generellt krävs
nationellt och internationellt arbete för att
skapa bättre förutsättningar för att nå samtliga
miljömål.
Vi vill betona att det pågår mycket arbete för
miljön utöver detta program och det är viktigt
att även det fortsätter.

Det pågår mycket bra arbete för vår miljö i Västra Götaland, men ändå bedömer vi att de flesta
miljömålen i länet inte nås till år 2020. Takten
i åtgärdsarbetet behöver öka. Länsstyrelserna
har därför fått regeringens uppdrag att ta fram
regionala åtgärdsprogram för miljön. Målet är
att ytterligare förbättra förutsättningarna för
att nå miljömålen i länet.
I programmet lyfts de åtgärder där regionala
och lokala aktörer har mandat och styrmedel
att skapa förändring. Vi fyller därmed en viktig
funktion att komplettera det nationella och
internationella arbetet. De regionala tilläggsmålen lyfter fram särdrag i Västra Götaland
och blir därför särskilt viktiga (se avsnittet Vem
ansvarar för miljömålen på regional nivå?).

hh ge vägledning och stöd för att prioritera
åtgärder och utvecklingsinsatser

hh stimulera till att öka samverkan mellan
länets aktörer

Tillsammans för ett hållbart Västra Götaland
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Tillsammans för ett hållbart Västra Götaland

hh ge en effektivare användning av våra sammantagna resurser.
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Vilka är våra utmaningar?

DE TRE PLANER OCH PROGRAM VARS ÅTGÄRDER INTEGRERAS I ÅTGÄRDSPROGRAMMET

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT
HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER
HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG & ODLINGSLANDSKAP
GOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION

Fyra utmaningar

Vi har delat in det regionala åtgärdsprogrammet i fyra utmaningar för Västra Götaland.
Detta finns överskådligt presenterat på sidan
6-7. Syftet med utmaningarna är att lättare
kunna kommunicera och arbeta samlat kring
olika frågor. För varje utmaning visar vi

hh vilka globala mål som främst gynnas
hh vilket eller vilka miljömål som främst
gynnas av åtgärderna

hh vilka aktörer som berörs.
För att skapa en helhet som underlättar har
vi integrerat Strategiska vägval för ett gott liv i
ett fossiloberoende Västra Götaland, Åtgärds-
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hh Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland

program för havsmiljön och Åtgärdsprogram
för Västerhavets vattendistrikt (se sidan 13).
Andra planer och program lyfts in som enskilda
åtgärder. Till exempel Regional handlingsplan
för grön infrastruktur, Havsplan för Västerhavet, Regionalt program för efterbehandling av
förorenade områden och Landsbygdsprogrammet. Dessa har kompletterats med ytterligare
åtgärder i programmet.

Förebygg istället för att kompensera

Vi behöver i större utsträckning lägga fokus på
att förebygga istället för att kompensera och
städa upp i efterhand. Många av åtgärderna
handlar om att lösa uppkomna miljö- och hälsoproblem genom att begränsa, restaurera och
kompensera. Vi måste bygga in hållbarhet i alla
verksamheter och därmed förebygga framtida
miljö- och hälsoproblem. Naturvårdsverkets
fördjupade utvärdering av miljömålen 2015 lyfter
särskilt att många av dagens styrmedel och åtgärder handlar om att begränsa och kompensera
för skador på miljön. Vi bör i stället undvika att
miljöproblemen uppstår.

Med målet att vara en fossiloberoende region
till år 2030 har Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen förslagit en gemensam plan för
att nå målet. Länsstyrelsens regeringsuppdrag
att utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet är
inkluderat i Strategiska vägval.
Genomförandet kommer att intensifieras under
2017. Planen är uppdelad i fyra olika fokusområden med tillhörande satsningar: Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara
och resurseffektiva varor och tjänster och Sunda
och klimatsmarta bostäder och lokaler. Läs mer
om planen och genomförandet här: www.fossil
oberoendevg.se

hh Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015-2020
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett
nationellt åtgärdsprogram för att uppnå målen i
EU:s havsmiljödirektiv om god miljöstatus (ramdirektiv om en marin strategi 2008/56/EG).
Genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv är ett
viktigt verktyg för att nå miljökvalitetsmålen.
Endast de fem åtgärder som gäller regionala aktörer lyfts i in i det regionala åtgärdsprogrammet.
Du hittar programmet här: www.havochvatten.se
(sök på havsmiljödirektivet).

Länsstyrelsen och kommunerna är de regionala aktörer som enligt Miljöbalken (5 kap 8§) ska
vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet styrs av
Havsmiljöförordning (2010:1341). En plan för uppföljning och genomförande tas fram av Havs- och
vattenmyndigheten. Första uppföljningen sker
2017, och Havs- och vattenmyndigheten rapporterar till EU.

Vilka är våra utmaningar?

Vilka är våra utmaningar?

hh Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
2016-2021
Sveriges fem vattenmyndigheter har tagit fram
åtgärdsprogram för att uppnå målen i EU:s vattendirektiv om god ekologisk och kemisk status
(ramdirektivet för vatten 2000/60/EG). Genomförandet av vattendirektivet är ett viktigt verktyg
för att nå miljökvalitetsmålen. Endast de 25 åtgärder som gäller regionala aktörer lyfts in i det regionala åtgärdsprogrammet. Du hittar programmet
här: www.vattenmyndigheterna.se
Länsstyrelsen, kommunen, Trafikverket och Skogsstyrelsen är de regionala aktörer som enligt Miljöbalken (5 kap 8§) ska vidta de åtgärder som
behövs enligt åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet styrs av Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, och Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Årlig
uppföljning sker av Vattenmyndigheterna, och
Havs- och vattenmyndigheten rapporterar till EU.
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Hur ska åtgärderna genomföras?

Stöd, samverkan och goda exempel

Åtaganden
arna?
Var finns peng
och bidragsmöjligheter
- sammanställning av stöd
att nå miljömålen
till åtgärder och insatser för

Figur 1. ”Var finns pengarna? – stöd
och bidragsmöjligheter till åtgärder och
insatser för att nå miljömålen” är en
sammanställning som tagits fram för
att underlätta för länets aktörer i deras
åtgärdsarbete och som uppdateras
årligen.
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pengarna? – stöd och bidragsmöjligheter till
åtgärder och insatser för att nå miljömålen”.
Denna sammanställning uppdateras ett par
gånger per år (se figur 1). Den finns som pdf-fil
på Länsstyrelsens webbplats.

För att genomföra det regionala åtgärdsprogrammet krävs ett fortsatt stort engagemang i
Västra Götaland. För varje åtgärd finns förslag
på huvudaktör och medaktörer. Aktörerna
väljer själva vilka åtgärder man vill åta sig att
genomföra. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
har genom sitt beslut av åtgärdsprogrammet
åtagit sig de åtgärder där de anges vara huvudeller medaktörer.
Aktörer som åtar sig en åtgärd som huvudaktör tar även på sig att initiera och driva åtgärden
i samverkan med de medaktörer som åtagit sig
åtgärden. De som åtar sig att delta som medaktör förväntas medverka genom att genomföra
åtgärden inom sin egen verksamhet eller skapa
förutsättningar och bidra med stöd till huvudaktören i genomförandet. Åtagandet kommer
att ske digitalt i den webblösning som tas fram
nationellt under 2017 för att rapportera och följa
upp åtgärdsprogrammet (mer information finns
i ”Stöd för genomförande och uppföljning”, se
läsanvisning i början av detta dokument).
För de tre integrerade programmen bedrivs
genomförandet enligt förutsättningarna för
respektive program (rutan sidan 13). Observera
att ”Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015–2020”

och ”Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021” är bindande enligt miljöbalken. Även flera andra åtgärder har lagkrav i
grunden.

Detaljerad information om åtgärderna

I dokumentet ”Stöd för genomförande och
uppföljning” beskrivs åtgärderna mer detaljerat
med bland annat bakgrund och vilka effekter åtgärden leder till. Dessutom står det om
finansiering och hur vi planerar att åtgärden
följs upp.
”Stöd för genomförande och uppföljning”
kan revideras under åtgärdsprogrammets period 2017–2020, exempelvis om nya indikatorer
tas fram eller andra förutsättningar ändras.
Därför finns stödet endast i pdf-format på
Länsstyrelsens webbplats.

Ekonomiska stöd och bidrag

Flera av åtgärderna kan genomföras genom
prioriteringar i befintlig verksamhet, medan
andra åtgärder kräver extra finansiering. För att
hitta finansiering och därmed stödja genomförandet finns sammanställningen ”Var finns

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har ett särskilt ansvar regionalt
för att stimulera, stödja och underlätta åtgärdsarbetet. Det kan vara alltifrån kunskapsstöd
och att skapa mötesplatser till att samla och
sprida goda exempel och resultat från arbetet.
Uppföljning av åtgärderna är ett viktigt underlag i detta arbete.

Aktörer i Västra Götaland

Västra Götalands aktörer är vi som på lokal och
regional nivå är verksamma och har möjlighet
att påverka. Viktiga aktörer är bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Länets 49 kommuner
Västra Götalandsregionen
Universitet och högskolor
Förskolor, grundskolor, gymnasier
Företag och näringsliv
Markägare
Ideella organisationer
Skogsstyrelsen: Göteborgs samt Skaraborg
– Fyrbodals distrikt
• Trafikverket
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län
För att underlätta har vi samlat samtliga åtgärder som en aktör eller aktörsgrupp föreslås
genomföra. Det är tänkt som stöd för verksamhetsplanering och åtaganden. Underlaget

presenteras i pdf-format på Länsstyrelsens
webbplats, och kommer finnas för följande
aktörsgrupper: kommuner (inklusive kommunala bolag och kommunalförbund), Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Västra
Götalandsregionen, intresseorganisationer och
ideella föreningar, utbildning, jord- och skogsbruket samt näringsliv och företag.
Detta åtgärdsprogram riktar sig främst till
aktörerna ovan. En sammanställning av vad
enskilda personer kan göra i sin vardag för att
leva mer miljöanpassat finns på Länsstyrelsens
webbplats.

Hur ska åtgärderna genomföras?

Hur ska åtgärderna genomföras?

Jämställdhet och jämlikhet som
arbetssätt

En av grundstenarna för en hållbar utveckling
är att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i beslutsfattandet. Faktorer
som medverkar till social hållbarhet är bland
annat jämställdhet, delaktighet och inflytande,
hälsa och livskvalitet.
Det är viktigt att miljömålen analyseras, inte
bara utifrån dess påverkan på miljön, utan även
hur de påverkar människor. Påverkar exempelvis miljögifter flickor och pojkar samt kvinnor
och män på samma sätt? Påverkar kvinnor och
män miljön på olika sätt och hur kan de bidra
till eller påverkas av miljömålsarbetet? Här kan
skillnaderna mellan kvinnors och mäns livsstil,
beteenden och konsumtion undersökas. Det är
även viktigt att arbeta med skillnader när det
gäller attityder. Exempelvis kör män i industriländer bil i större utsträckning än kvinnor.
Kvinnor är därför beroende av kollektivtrafik
i större utsträckning. Genom att undersöka
olika konsumtionsmönster och livssituationer
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Hur följer vi upp åtgärderna?

Åtgärder i ett förändrat klimat

Påverkan från ett förändrat klimat måste tas
med i åtgärdsarbetet. Det handlar både om att
bedöma framtida åtgärdsbehov på grund av
klimatförändringarna eller att klimatanpassa
själva åtgärderna. Exempel på detta är arbetet med skydd av hotade arter som påverkas
negativt av klimatförändringarna och ökad
påverkan av främmande arter vars utbredning
kan gynnas av klimatförändringarna. Ett annat
exempel är hur människors hälsa kommer att
påverkas av klimatförändringarna. Fysiska åtgärder i miljön såsom fiskvägar (faunapassager)
och dagvattenhantering är andra exempel där
man behöver anpassa de fysiska åtgärderna för
framtida regnmängder och vattennivåer. I den
regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Västra Götaland kan man läsa om länets
klimatanpassning.
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Hur följer vi upp
åtgärderna?

Västra Götaland i världen

Genomförandet av åtgärderna kommer att
följas upp årligen av Länsstyrelsen för att
stimulera och motivera. Uppföljningen är även
en förutsättning för en aktiv kommunikation
om det som görs i länet och för att sprida goda
exempel. Underlaget används i den årliga regionala bedömningen av miljömålen.
I ”Stöd för genomförande och uppföljning”
visas när och hur uppföljningen genomförs
samt vilka uppföljningsmått och indikatorer
som vi föreslår ska användas. Stödet ligger som
tidigare nämnts på Länsstyrelsens webbplats i
pdf-format. Under 2020 planerar vi en fördjupad utvärdering av åtgärdsprogrammet för att
utveckla det kommande arbetet.
Under 2017 tas en nationell webblösning
fram för att rapportera och följa upp åtgärderna
i de olika åtgärdsprogrammen. Denna förutsätts vara i bruk vid kommande rapporteringar.
Det är också i denna webblösning som du som
aktör digitalt gör dina åtaganden av åtgärder.

Generationsmål och globala mål

Sverige har ett ansvar för miljön i andra länder,
vilket sammanfattas väl i Generationsmålet:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.”

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens statsoch regeringschefer Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling (se figur
2). Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan
som består av 17 globala mål med sammanlagt
169 delmål som ersätter de tidigare milleniemålen.
Världens länder har åtagit sig att fram till
år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis
framtid. Generationsmålet och Agenda 2030
knyter ihop vårt gemensamma ansvar för miljön i en alltmer global värld. Sveriges regering
har ambitionen att vara ledande i arbetet för de
globala målen.

Västra Götaland i världen

bland kvinnor och män kan vi utveckla bättre
styrmedel för att uppnå hållbarhet och förbättrad livskvalitet.
Vi som aktörer bör alltid integrera ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv när
åtgärder genomförs. Detta gör vi genom att
göra analyser som är baserade på till exempel
kön och ålder. Det är också viktigt att definiera målgruppen och målgruppens behov. I
det arbetet lyfts vilka som borde nås och att
undersöka vilka som känner igen sig i kommunikationen (bild, text och språk). Det gör
att fler målgrupper kan ta del av exempelvis
samhällsinformation samt att olika gruppers
behov och intressen tas tillvara.
Vi belyser de sociala aspekterna i samtliga
åtgärder för att skapa bättre riktade insatser och
aktiviteter som bidrar till ett mer inkluderande
och hållbart samhälle.

I Sverige utgör miljömålen den miljömässiga delen av hållbar utveckling och är därmed
en viktig del i Sveriges ansvar att uppfylla
våra globala mål. I beskrivningen av våra fyra
utmaningar i Västra Götaland visas på vilka
miljömål som gynnas av åtgärderna inom utmaningen. Dessutom visar vi vilka globala mål
som gynnas.
Av våra 17 globala mål är det tolv mål enligt
nedan som främst gynnas i vårt åtgärdsprogram för miljömålen:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
11.
12.
13.
14.
15.

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

Figur 2. Våra globala mål för hållbar
utveckling.
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Västra Götaland i världen

FN:s 17 GLOBALA MÅL
GENERATIONSMÅLET

Anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljökvalitetsmålen
ska nås. Generationsmålet är därför
vägledande för miljöarbetet på alla
nivåer i samhället.

MILJÖKVALITETSMÅLEN

Nationellt och internationellt arbete

För att nå Sveriges generationsmål och miljömål är det på motsvarande sätt viktigt med ett
fortsatt nationellt och internationellt arbete.
Naturvårdsverkets årliga bedömningar av
miljömålen på nationell nivå visar på behovet
av starkare styrmedel. De lyfter särskilt fram
behovet av ett fortsatt nationellt och internationellt arbete av insatser för att nå målen
i klimatavtalet från FN:s klimatmöte i Paris.
Därutöver lyfter de fram vikten av att tillämpa
och fortsätta att utveckla de EU-gemensamma
reglerna för kemikalier. De lyfter även upp
behovet av att förstärka arbetet med att bevara
värdefulla miljöer och ta mer miljöhänsyn, att
stärka landsbygdsprogrammet med resurser
till relevanta miljöåtgärder samt genomföra
havsmiljödirektivets och vattendirektivets
åtgärdsprogram.

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering
lyfter fram vikten av att utveckla skattesystemet
mot en cirkulär ekonomi. Dessutom rekommenderas att vi fasar ut miljöskadliga subventioner, moderniserar vattenlagstiftningen,
ökar miljökraven i landsbygdsprogrammet och
förändrar de skogspolitiska styrmedlen.
För att vända den negativa globala miljöutvecklingen och uppnå både Sveriges egna
miljömål och våra globala mål för hållbar utveckling krävs ett fortsatt internationellt arbete
inom Europa (EU-direktiv och EU-lagstiftning, såsom EU:s vattendirektiv). Det krävs
även arbete på en global arena för att lyckas, där
konventioner och avtal, såsom Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet, är viktiga.

Västra Götaland har antagit 15 av de 16 nationella miljömålen med preciseringar och
etappmål som sina regionala mål. Miljömålet
Storslagen fjällmiljö är det enda som inte är
aktuellt för länet. Vi har dessutom tagit fram
regionala tilläggsmål som lyfter fram regionala
särdrag och områden som kräver ytterligare
insatser för tretton av dessa mål.
På Länsstyrelsens webbplats finns de regionala målen och tilläggsmålen. De femton regionala
miljömålen finns beskrivna på sidorna 46-47.

Riksdagens beslut om miljökvalitetsmålen
1999 har lagt grunden för det som vi i dag
kallar miljömålssystemet (figur 3). Syftet är
att ge en tydlig struktur för det miljöarbete
som Sverige bedriver nationellt, inom EU och
internationellt. Detta ska också ge struktur för
en systematisk uppföljning av miljöpolitiken.
Miljömålssystemet består av generationsmål,
miljökvalitetsmål med preciseringar, samt
etappmål. Mer om miljömålen och miljömålssystemet finns att läsa om på www.miljomal.se

Västra Götalands miljömål

Västra Götalands miljömål

Beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till.
Det finns även preciseringar av
miljökvalitetsmålen. Preciseringarna
förtydligar målen och används i det
löpande uppföljningsarbetet av målen.
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål, varav 15 är antagna som regionala
mål förutom Storslagen fjällmiljö som
inte är aktuellt i länet.

ETAPPMÅLEN

Är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och
tydliggör var insatser bör sättas in,
framför allt på nationell nivå.

REGIONALA MILJÖMÅL MED TILLÄGGSMÅL
Västra Götaland har valt att ta fram
regionala tilläggsmål som lyfter fram
regionala särdrag och områden som
kräver ytterligare insatser. De tydliggör
därmed vad som behöver uppnås i
Västra Götaland för att nå miljökvalitetsmålen.

KOMMUNALA/LOKALA MILJÖMÅL
Figur 3. Miljömålssystemets olika nivåer och
kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.
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Många kommuner i Västra Götaland tar
fram egna lokala miljömål för att ge
riktning för det kommunala arbetet.
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Vem ansvarar för miljömålen på regional nivå?

MILJÖMÅL
för Västra Götaland

REMISS
2016

BEDÖMNING

FÖR ETT HÅLLBART

Västra Götalands län

Rapportnr 2016:xx

Figur 4. Viktiga dokument i det
regionala miljömålsarbetet:
•
Regionala miljömål
– vad behöver vi uppnå?
•
Regionalt åtgärdsprogram
– vad behöver vi göra?
– uppföljning av åtgärderna
•
Regional miljömålsbedömning
– når vi målen?
– resultat miljöövervakning
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Hur har vi tagit fram åtgärdsprogrammet?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har
regeringens uppdrag att på regional nivå verka
för att generationsmålet och de miljömål som
riksdagen har fastställt nås. Det innebär att
Länsstyrelsen ska samordna det regionala måloch uppföljningsarbetet samt utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram
med bred förankring i länet för att nå de olika
målen. Vi ska stödja kommunerna med underlag i deras arbete. Vidare ska vi verka för att
målen får genomslag i den lokala och regionala
samhällsplaneringen samt bidra till att målen
beaktas i det regionala tillväxtarbetet (förordning 2007:825 med länsstyrelseinstruktion).
Skogsstyrelsen har det regionala ansvaret för
uppföljning av miljömålet Levande skogar och
Länsstyrelsen samarbetar med Skogsstyrelsen
i det regionala miljömålsarbetet. Länsstyrelsen
har också ett nära samarbete kring miljömålen
och det regionala tillväxtarbetet med Västra
Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen
har ansvar för att främja tillväxt och en hållbar
utveckling till exempel inom näringsliv, kultur,
miljö, energi, infrastruktur, utbildning och
turism.

Delaktighet och samverkan

Samordningen av det regionala miljömålsuppdraget sammanfattas i de strategiska dokument som för arbetet framåt (se figur 4). Dessa
dokument är

hh Regionala miljömål för Västra Götaland
som visar vad vi behöver uppnå

hh Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
som visar vad som behöver göras på lokal
och regional nivå (detta dokument)
hh Miljömålsbedömning om vi når målen

Miljömålen följs upp årligen både på regional
och nationell nivå. Den nationella bedömningen sammanställs av Naturvårdsverket
och lämnas till regeringen. Det är ett viktigt
underlag till den svenska nationella politiken
och Sveriges deltagande i den internationella
politiken. Nationella och regionala bedömningar finns samlade på www.miljomal.se
och på Länsstyrelsen webbplats finns Västra
Götalands regionala bedömningar. Under varje
mandatperiod samordnar Naturvårdsverket
dessutom en fördjupad utvärdering av miljömålen på regional och nationell nivå.
Utöver detta är de kommande resultaten
från uppföljningen av åtgärdsarbetet samt den
omfattande miljöövervakningen på lokal och
regional nivå viktiga delar i miljömålsarbetet.

Åtgärderna har tagits fram i bred samverkan
inom Länsstyrelsens bedömningsgrupper för
miljömålsarbetet och möten med länets aktörer.
Centrala frågor om åtgärdsprogrammets uppbyggnad och genomförande har diskuterats vid
dessa tillfällen.

Kriterier för åtgärder

I detta åtgärdsprogram har en åtgärd definierats så här:
”En handling med syftet att förbättra, restaurera eller bevara kvaliteten på klimat, luft, vatten,
natur, kulturmiljö och hälsa”.

Anledningen till arbetet kan vara frivilligt,
styrd av lagstiftning eller ha specifikt syfte att
uppnå miljömål, EU-direktiv eller andra beslut
och åtaganden med syfte att nå en bättre miljö.
Arbetet kan ske på olika geografiska skalor beroende på behov och miljöproblemets karaktär
och orsak.

Åtgärderna ska
hh vara regionalt viktiga för att uppnå miljömålen i länet, särskilt för att uppnå de
regionala tilläggsmålen
hh ha en eller flera regionala aktörer som kan
arbeta med åtgärden
hh vara genomförbara eller kunna påbörjas
under åtgärdsprogrammets period 2017–
2020
hh prioritera samverkan i arbetet i möjligaste
mån.

Hur har vi tagit fram åtgärdsprogrammet?

Regionala

Vem ansvarar för miljömålen på regional nivå?

Exempel på åtgärder är
hh informativa (rådgivning, informations
material, utbildning)
hh juridiska (vägledning, tillsyn och prövning,
områdesskydd, fysisk planering)
hh ekonomiska (bidrag och stöd)
hh fysiska (ny teknik, ombyggnad, installation, anläggande av våtmark, restaurering
med mera)
hh nätverk (samverkan, dialogforum, gemensam planering).
Majoriteten av åtgärderna i programmet är
pågående arbeten som behöver intensifieras.
Flera av åtgärderna har även ett tydligt lagkrav
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Hur har vi tagit fram åtgärdsprogrammet?

UTMANING FÖR VÄSTRA GÖTALAND

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH REN LUFT

i grunden, vilket beskrivs i de detaljerade åtgärdsbeskrivningarna i ”Stöd för genomförande och uppföljning”. Det gäller särskilt vattenoch havsmiljöförvaltningarnas åtgärdsprogram
men även flera enskilda åtgärder.
Miljöövervakning och andra kunskapsunderlag är viktiga för att prioritera och följa upp
åtgärder. Att enbart undersöka och inventera har en begränsad roll som åtgärd i detta
åtgärdsprogram. Ett nära samarbete mellan
åtgärdsarbete och miljöövervakning är nödvändigt för ett effektivt arbete och är många
gånger en del i åtgärden.
Flera regionala aktörer delar ut betydelsefulla bidrag och stöd för en bättre miljö. De
finns samlade i ”Var finns pengarna? – stöd och
bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för
att nå miljömålen” (se figur 1).
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”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” som beslutas 2017
är centralt för att vi ska lyckas. Planen fokuserar på hållbara transporter, klimatsmart och
hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva
varor och tjänster samt sunda klimatsmarta
bostäder och lokaler. Flera miljömål berörs
och har därför kopplingar även till de andra
utmaningarna.
Vi har kommit långt i Västra Götaland med
att förbättra luftkvaliteten, men vi har fortfarande en bit kvar för att uppnå miljömålet Frisk
luft. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar
fortfarande betydande skador på människors
hälsa, växtlighet samt kulturföremål. Kostnaderna för ohälsa, skördebortfall och försämrad
skogstillväxt är höga. Det är angeläget med fler
åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid
och partiklar i gatumiljö. Vedeldning inom
tätbebyggda områden kan också försämra luftkvaliteten och behöva uppmärksammas. Även

satsningar för att minska utsläppen av flyktiga
organiska ämnen är viktiga i länet.
Många åtgärder för en fossiloberoende framtid i Västra Götaland blir samtidigt insatser
för bättre en luftkvalitet. För att klara klimatmålet behövs en tydlig samhällsplanering som
uppmuntrar till ökat kollektivt resande och
ökad cykelpendling på bekostnad av bilresor.
En sådan klimatplanering innebär samtidigt
att det blir möjligt att nå målet om Frisk luft i
många städer och tätorter.
Förutom de åtgärder som presenteras nedan
så arbetar Länsstyrelsen med det regionala
tilläggsmålet om ökad andel förnybar energi
genom medverkan i och finansiering av nätverk
och projekt för biogas, vindkraft och solel.
Även inom landsbygdsprogrammet pågår ett
aktivt arbete för att minska klimatpåverkan
från jordbruket.

Inom utmaningen ingår åtgärder för att
nå miljömålen:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• God bebyggd miljö (de delar som
berör trafik, energi och avfall)

Åtgärderna bidrar till följande globala
mål:
3. Hälsa och välbefinnande
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringen

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Sverige har åtagit sig att genomföra det globala klimatavtalet från Paris. Vi har ett stort
ansvar för den samhällsomställning som krävs på såväl regional som lokal nivå. Målet är att
den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader med en strävan att begränsa
den till högst 1,5 grader. I praktiken innebär det att utsläppen av växthusgaser, i alla fall i den
rika delen av världen, ska vara noll år 2050.

KL =

Minska d
kl ima tpåv e rk a n oc h
re n l uft

Vill du veta mer om miljötillståndet
i Västra Götaland? Vi har mycket
information i våra årliga bedömningar
av miljömålen samt i vår regionala
miljöövervakning på Länsstyrelsens
webbplats.
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Nr

Åtgärder inom utmaningen MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH REN LUFT

KL1

Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter

a) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator människor är mest exponerade för
partikelhalter som överskrider miljömålets precisering.
b) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av partiklar på belastade gator och stråk,
t.ex. åtgärder för minskad vägtrafik, gå över till vägbeläggning med låga partikelemissioner,
dammbindning, införande av miljözoner eller dubbdäcksförbud.
Kopplar till Strategiska vägval: Fokusområde Hållbara transporter.

Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som
främst berörs

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland

Länsstyrelsen (a)
Kommunerna (a)
Kommunerna (b)
Göteborgsregionens
luftvårdsförbund (b)
Luft i Väst (b)

Frisk luft
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan

En gemensam plan för att nå målet om fossiloberoende har stor betydelse för det regionala arbetet att nå miljömålen. Planen inkluderas i detta
åtgärdsprogram i utmaningen Minskad klimatpåverkan och ren luft. Strategiska vägval kommer att ha genomförandeplaner inom respektive
fokusområde där detaljer om åtgärder och förslag på aktörer tas fram löpande. Hela Strategiska vägval och genomförandeplanen hittar du på www.
fossiloberoendevg.se.

Länsstyrelsen (a)
Kommunerna (a)
Kommunerna (b)

Frisk luft
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan

Strategiska vägval var på remiss under 2016. Beslut om Strategiska vägval
förväntas tas under 2017.
FOKUSOMRÅDE 1.
Hållbara transporter

KL2 Minska utsläpp av bens(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning
a) Kartlägga omfattningen och utbredningen av småskalig eldning i länets kommuner.
b) Informera om hur man eldar rätt och om hälsopåverkan från vedeldning.
KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
a) Genom tillsyn och prövning fortsätta arbetet med att minska industriernas utsläpp av
VOC.
b) Fördjupad kartläggning av olika typer av VOC-utsläpp från industrin, deras bidrag till
VOC-halterna i Göteborg samt bidraget till den regionala ozonbildningen. Syftet är att
kunna identifiera effekterna av utsläppen på människors hälsa och miljö, samt identifiera
de industrikällor som är viktigast att åtgärda och att identifiera de platser där påverkan är
som störst som underlag till fysisk planering samt prövning och tillsyn.
Koppling till Åtgärd KL4. Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll.

Länsstyrelsen (a, b)
Verksamhetsutövare (a)
Göteborgsregionens
luftvårdsförbund (b)
Berörda medlemmar
med VOC-utsläpp i
Göteborgsregionens
luftvårdsprogram (b)

Frisk luft
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan

Länsstyrelsen (a)
Kommunerna (a)
Kommunerna (b)
Länsstyrelsen (b)

Frisk luft
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan

Koppling till Åtgärd KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC).

Kopplar till Strategiska vägval: Fokusområde Hållbara transporter.
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SATSNING 1.1.
Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
Exempel på viktiga aktörer: arbetsgivare, bostadsbolag, fastighetsägare, ideella organisationer, kommunalförbund, kommuner, Länsstyrelsen, skolor,
studieförbund, Trafikverket, universitet och högskolor, Västtrafik, Västra Götalandsregionen m. fl.
SATSNING 1.3.
Effektiva godstransporter
Exempel på viktiga aktörer: hamnarna, handeln, kommunerna, Länsstyrelsen, transportföretag, Västra Götalandsregionen m.fl.

Exempel på viktiga aktörer: arbetsplatser, besöksnäringen, kommunerna, Länsstyrelsen, Turistrådet Västsverige, universitet och högskolor, Västra
Götalandsregionen, m. fl.

KL5 Minska exponeringen för höga halter kvävdioxid i stadsluften
a) Följa upp att beslutade åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för kvävedioxid i
Göteborgsregionen för att klara miljökvalitetsnormer (MKN) har genomförts.
b) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator människor är mest exponerade för
kvävedioxidhalter som överskrider miljömålets precisering.
c) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av kvävedioxid på dessa gator och stråk,
till exempel åtgärder för minskad vägtrafik särskilt tung trafik, införande av miljözoner,
uppmuntra övergång från diesel- och bensindrift till elektrifierade transporter.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

SATSNING 1.4.
Klimatsmarta möten och semestrar

KL4 Minska utsläpp av lösningsmedel från hushåll
a) Följa och informera kommunerna om den av Naturvårdsverket föreslagna utredning om
lämpliga åtgärder för att minska hushållens användning av produkter som lösningsmedel.
b) Informera om hur hushållen kan minska sina utsläpp av flyktiga organiska ämnen.

Miljömål som främst berörs

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Observera att varje åtgärd beskrivs mer i
detalj i Stöd för genomförande och uppföljning,
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska
effekter av varje åtgärd.

Frisk luft
Länsstyrelsen (a,b)
Begränsad klimatpåverkan
Göteborgs stad (a)
God bebyggd miljö
Mölndals stad (a)
Trafikverket (a)
Västtrafik (a)
Göteborgsregionens
kommunalförbund (a)
Västra Götalandsregionen (a)
Kommunerna (b)
Göteborgsregionens
luftvårdsförbund (b)
Luft i väst (b)
Berörda kommuner (c)

FOKUSOMRÅDE 2.
Klimatsmart och hälsosam mat

Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt odlingslandskap
Hav i balans samt levande kust och skärgård

SATSNING 2.1.
Främja hållbart lantbruk
Exempel på viktiga aktörer: Agroväst, ideella organisationer, kommuner, lantbruksföretag, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen, universitet,
högskolor och forskningsinstitut, Västra Götalandsregionen m. fl.
SATSNING 2.2.
Mer vegetariskt på tallriken
Exempel på viktiga aktörer: ideella organisationer, kommunerna, Länsstyrelsen, restaurangsektorn, Västra Götalandsregionen m. fl.
SATSNING 2.3.
Minskat matsvinn
Exempel på viktiga aktörer: ideella organisationer, kommunerna, livsmedelsföretag, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen m. fl.
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Minskad klimatpåverkan och ren luft

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
God bebyggd miljö

SATSNING 3.1.
Större marknad för biobaserade material och drivmedel
Exempel på viktiga aktörer: kommunerna, näringslivet, universitet och högskolor, science parks, Västra Götalandsregionen m. fl.
SATSNING 3.2.
Tjänster och cirkulära varor
Exempel på viktiga aktörer: handeln, hantverksyrken, institut, kollaborativa initiativ, science parks, secondhandbutiker, universitet och högskolor,
tjänstesektorn, Västra Götalandsregionen m. fl.
SATSNING 3.3.
Design för en hållbar livsstil
Exempel på viktiga aktörer: arkitekter, designer, institut, produktutvecklare, science parks, universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m. fl.
FOKUSOMRÅDE 4.
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Minskad klimatpåverkan och ren luft

FOKUSOMRÅDE 3.
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
God bebyggd miljö

SATSNING 4.1.
Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder
Exempel på viktiga aktörer: Boverket, byggbolag och bostadsbolag, Energimyndigheten, Hållbar utveckling Väst, kommuner och kommunalförbund,
Länsstyrelsen, universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m.fl.
SATSNING 4.2.
Effektiv renovering av befintlig bebyggelse
Exempel på viktiga aktörer: Boverket, byggbolag och bostadsbolag, Energimyndigheten, Hållbar utveckling Väst, kommuner och kommunalförbund,
Länsstyrelsen, universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m. fl.
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Observera att varje åtgärd beskrivs mer i
detalj i Stöd för genomförande och uppföljning,
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska
effekter av varje åtgärd.

Hållbar användning av vattenmiljöer

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

En bra vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och hav är ett viktigt ansvar vi har på
regional och lokal nivå, och det är en förutsättning för vår rekreation, friluftsliv, livsmedelproduktion och dricksvatten. Vattnet är en viktig livsmiljö för många arter, och vi behöver
skydda och bevara vattenlevande djur och växter liksom deras livsmiljöer.
Inom utmaningen ingår åtgärder för att
nå miljömålen:
• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• Giftfri miljö
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och
skärgård

Åtgärderna bidrar till följande globala
målen:
6. Rent vatten och sanitet
12. Hållbar konsumtion och produktion
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Vill du veta mer om miljötillståndet
i Västra Götaland? Vi har mycket
information i våra årliga bedömningar
av miljömålen samt i vår regionala
miljöövervakning på Länsstyrelsens
webbplats.
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V=

Hå l l ba r
a nvän d n in g
a v vatt e n
m i ljö e r

Vatten och havsmiljö är i högsta grad en
internationell fråga, och EU:s två ramdirektiv för vatten och havsmiljö ställer krav på
Sverige. De två åtgärdsprogrammen för vatten
och havsmiljö är viktiga verktyg för att uppnå
miljömålen, och de regionala aktörernas åtgärder integreras därför i detta åtgärdsprogram.
Åtgärderna är bindande enligt miljöbalken.
Statusklassningen enligt EU:s vattendirektiv visar att en majoritet av våra vattenförekomster i kust, sjöar och vattendrag inte når
upp till kravet på god status. För vattendrag
och sjöar är vandringshinder, övergödning och
försurning de främsta orsakerna. För kustvattnet är det framförallt övergödningspåverkan
som gör att god status inte uppnås. Vi har
även påverkan från förorenade områden som
kan läcker till yt- och grundvattnet. Kvicksilverhalterna i sjöar och vattendrag utgör ett
generellt problem i Sverige och bidrar till att
god kemisk ytvattenstatus inte uppnås.
Att säkra dricksvatten av tillräcklig kvalitet
och mängd, liksom tillräckligt med vatten för

bevattning inom livsmedelproduktionen, blir
en allt viktigare framtidsfråga bland annat på
grund av klimatförändringarna. Västra Götaland är i stor utsträckning beroende av ytvattentäkter för dricksvattenförsörjningen. När
det gäller grundvatten är risken för påverkan
stor istället från verksamheter som kan påverka
grundvattnet i framtiden. En generell hänsyn
till allt grundvatten i länet är därför av stor
betydelse för framtiden, inte bara det grundvatten som ingår i EU:s vattendirektiv.
Fysisk planering är en avgörande förebyggande åtgärd för att uppnå bättre vattenmiljöer, och både havsplan för Västerhavet och
kommunal kust- och havsplanering ingår
som åtgärder. Hållbar planering av alla våra
vattenresurser är ett arbetssätt som krävs av
aktörerna i länet.
Flera åtgärder i utmaningen Hållbart brukande av skog och odlingslandskap berör också
vattenmiljön såsom Regional handlingsplan
för grön infrastruktur, Åtgärdsprogram hotade
arter och Handlingsplan mot främmande arter.

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

V1

Skydda värdefulla sjöar och vattendrag

Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har värdefulla natur- och
kulturmiljöer. Prioritering sker utifrån nationellt särskilt värdefulla vatten, Natura
2000-områden, högt skyddsvärde och eventuell hotbild.

V2

Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur, samt åtgärd V40
(åtgärd 4 för Skogsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv

Kommunerna (a)
Länsstyrelsen (b)
Skogsstyrelsen (b)
Markägare (a, b)
Ideella organisationer (a, b)

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

Västra Götalandsregionen (a,b)
Sjukhus (a, b)
Primärvård (a, b)
Privata vårdgivare (a, b)
Kommuner (a)
Apotek (a)
Dagligvaruhandel (a)

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Räddningstjänster (a, b, c)
Försvaret (b, c)
Kommunerna (a,b,c)
Länsstyrelsen (b,c)
Generalläkaren (b,c)

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet

Länsstyrelsen
Kommunerna
Verksamhetsutövare
Fastighetsägare

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
God bebyggd miljö

Minska spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)

a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall
när fluorinnehållande brandskum krävs. Sanera utrustning och fordon som
fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen.
b) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där
släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.
c) Genomföra åtgärder på platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade
ämnen.
V5

Länsstyrelsen
Kommunerna
Markägare
Verksamhetsutövare
Skogsstyrelsen

Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning

a) Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan inom Västra Götalandsregionens
verksamheter genom utbildning och informationsinsatser till olika målgrupper.
b) Minska ordinationen av särskilt miljöbelastande läkemedel, bland annat genom
att verka för rationell användning av antibiotika och värktabletter.

V4

Miljömål som
främst berörs

Ekologiska kantzoner

Öka omfattningen av ekologiska kantzoner längs sjöar och vattendrag genom att:
a) Ta med ekologiska kantzoner i kommunala planer som betydelsefulla
ekosystemtjänster.
b) Informera om kantzoners ekologiska betydelse.

V3

Huvudaktör
Medaktör

Hållbar användning av vattenmiljöer

UTMANING FÖR VÄSTRA GÖTALAND

Nr

Regionalt program för efterbehandling förorenade områden

Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 20172019. Programmet omfattar prioriteringar av arbetet med alla förorenade områden.
Kopplar till åtgärd V33 (åtgärd 10 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).
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Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

V6

Kommunal kust- och havsplanering

Ta fram och anta tillägg till kommunala översiktsplaner för marina kustområden,
som samordnas med havsplan för Västerhavet.
Kopplar till åtgärd V7 Samverkan i framtagandet av havsplan för Västerhavet samt V22 (åtgärd 6 för
kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt)

V7

Miljömål som
främst berörs

11 kustkommuner
Länsstyrelsen
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Västra Götalandsregionen
Tillväxt Bohuslän

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Samverkan i framtagandet av havsplan för Västerhavet

Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet, samt samordna
länets kustkommuners översiktliga planering enligt Plan och bygglagen med
Västerhavsplanen.

Länsstyrelsen
Kustkommunerna

Kopplar till åtgärd V6 Kommunal kust- och havsplanering samt V22
(åtgärd 6 för kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

V8

V9

Kopplar till åtgärd V10 Fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner.

Småbåtshamnar (a,b,c,d,)
Kommuner (a,b,c,d,e)
Näringsliv (e)
Kommuner
Småbåtshamnföreningar
Småbåtsägare
Intresseorganisationer
Länsstyrelsen

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Levande sjöar och vattendrag

Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som
främst berörs

(ÅPH 7) Länsstyrelserna: att bistå Havs- och vattenmyndigheten i att
utreda var ytterligare fredningsområden bör införas i kustområdena. Gäller
kustlänsstyrelser.

Länsstyrelsen

Hav i balans samt levande
kust och skärgård

V13

(ÅPH 23) Kommunerna: att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna
identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant
arbete.

Kommunerna

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
God bebyggd miljö

V14

(ÅPH 27) Länsstyrelserna: att utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havsoch vattenmyndighetens nationella plan för marint områdesskydd inrätta nya
marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god
miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Länsstyrelsen
Kustkommunerna

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

Nr

Åtgärd

V12

Länsstyrelsen
Fiskevårdsområden
Fiskevårdsområdesföreningar
Fiskerättsinnehavare
Sjöpolisen
Kustbevakningen

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt- och djurliv

Länsstyrelsen (a)
Länsstyrelsen i Värmlands län (a)
Fiskevårdsområdesföreningar (b)
Kommunerna (b)
Länsstyrelsen (b)

Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

Länsstyrelsen (a)
Kustkommunerna (b)
Näringslivet (a, b)
Universitet och högskolor (a)

Ingen övergödning
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO14 Regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner

Ta fram och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner.
a) Ta fram en förvaltningsplan för Vänerlax.
b) Arbeta aktivt med fiskevård och förvaltning i sina vatten, exempelvis genom att ta
fram fler fiskevårdsplaner samt genomföra åtgärder i befintliga planer.
Kopplar till åtgärd V9 Fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten.

V11

Inkluderade åtgärder för regionala aktörer i God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön
Följande åtgärder är de fem av 32 åtgärder som berör de regionala aktörerna kommuner och Länsstyrelsen. Hela åtgärdsprogrammet för havsmiljön
hittar du på www.havochvatten.se

V15

(ÅPH 28) Länsstyrelserna: att införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade
områden befintliga/nya, där sådana inte finns idag.

Länsstyrelsen

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

V16

(ÅPH 31) Länsstyrelsen: att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten
och berörda kommuner genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i
Västerhavet.

Länsstyrelsen
Kustkommunerna

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

Fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten

Bedriva fisketillsyn på fritids- och yrkesfiske i sjöar och vattendrag samt
kustvattenområdet och verka för regelförändringar.

V10

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Begränsad klimatpåverkan

Inkluderade åtgärder för regionala aktörer i God havsmiljö 2020:
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Miljöanpassade småbåtshamnar

Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv genom att erbjuda:
a) erbjuda fler möjligheter till spolplattor och båtbottentvättar
b) spolplattor och båtbottentvättar för att minska giftspridning
c) erbjuda fler isättnings- och upptagningsramper för att möjliggöra båtförvaring i
land under båtsäsong
d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin och elladdning av motorer
e) erbjuda möjlighet till skrotning av båtar.

Kopplar till åtgärd SO19 Åtgärdsprogram hotade arter.

Observera att Länsstyrelsen även ska bistå Havs- och vattenmyndigheten i ÅPH 29 och ÅPH 30 om restaurering och
ekologisk kompensation. Länsstyrelsen och kommunerna har även ansvar att rapportera genomförda åtgärder enligt
åtgärd ÅPH 32.

Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk

a) Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka antalet aktiva odlingar
av musslor, ostron, alger och sjöpungar.
b) Tillgängliggöra mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift
och skörd av sjöanläggningar, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.
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Huvudaktör
Medaktör

Hållbar användning av vattenmiljöer

Nr

Åtgärderna är
bindande enligt
Miljöbalken
(5 kap 8§)

31

Hållbar användning av vattenmiljöer

Följande åtgärder är de 25 som berör de regionala aktörerna kommuner, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Trafikverket. Åtgärdsformuleringarna
har kortats ned för att gynna översikten, men hela åtgärdsformuleringarna finns i aktörsåtgärdsprogrammen* för de aktörer som berörs. Hela
åtgärdsprogrammet hittar du på: www.vattenmyndigheterna.se

Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som
främst berörs

Kommunerna
Länsstyrelsen

Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
God bebyggd miljö

(åtgärd 7) Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Kommunerna
Länsstyrelsen

Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag

V24

(åtgärd 8) Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras
inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna
ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna
för vatten ska kunna följas.

Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
God bebyggd miljö

V25

(åtgärd 1) Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken,
så att tillsynen med beaktande av avrinningsområdesperspektiv inriktas
på verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten inte
följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska genomföras med stöd av de
åtgärdsplaner som ska utarbetas enligt Länsstyrelsernas åtgärd 5.

Länsstyrelsen
Trafikverket
Kommuner

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Nr

Åtgärd

V22

(åtgärd 6) Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering
samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

V23

Kopplar till åtgärd V33 (åtgärd 9 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

Nr

Åtgärd

V17

(åtgärd 1) Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom
sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar
vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte följs, eller riskerar att inte följas.

Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som
främst berörs

Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Kopplar till åtgärd V25 (åtgärd 1 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

V18

(åtgärd 2) Kommunerna ska bedriva tillsyn så att
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt
att
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där det finns
en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av
sådan påverkan.

Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Ett rikt odlingslandskap

Kopplar till åtgärd V31 (åtgärd 7 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

V19

V20

(åtgärd 3) Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer
de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och
särskilda förorenande ämnen minskar från
a) avloppsledningsnät och
b) avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitets
normerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Kommunerna

(åtgärd 4) Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda
avlopp, genom:
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas.

Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Kopplar till åtgärd V32 (åtgärd 8 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

V21

(åtgärd 5) Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen (fortsättning a-e i samlade
åtgärder per aktör*).

Kommunerna

Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet

Kopplar till V17 (åtgärd 1 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt) och V29
(åtgärd 5 för Länsstyrelserna Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

V26

(åtgärd 2) Länsstyrelserna ska bedriva tillsyn i syfte att identifiera de behov
och möjligheter som finns att ställa krav på miljöhänsyn vid samtliga
vattenkraftverk och dammar, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas.

Länsstyrelsen

Ett rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag

V27

(åtgärd 3) Länsstyrelserna ska via sin tillsyn eller genom vägledning till
kommunerna säkerställa att verksamhetsutövare som bedriver verksamhet
eller vidtar åtgärder som påverkar vattenmiljön genomför egenkontroll och
har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av
verksamheternas eller åtgärdernas inverkan på den ekologiska, kemiska och
kvantitativa statusen och den ekologiska potentialen i vattenförekomster.

Länsstyrelsen
Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

V28

(åtgärd 4) Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av
dricksvattentäkter. (Fortsättning a-e i samlade åtgärder per aktör*.)

Länsstyrelsen
Kommunerna

Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag

V29

(åtgärd 5) Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden
inom sina respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa
att åtgärderna i planerna genomförs och följs upp. Åtgärdsplanerna
ska ha fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas (fortsättning a-d i samlade åtgärder
per aktör*).

Länsstyrelsen

Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
God bebyggd miljö
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Hållbar användning av vattenmiljöer

Inkluderade åtgärder för regionala aktörer i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016-2021

Åtgärderna är
bindande enligt
Miljöbalken
(5 kap 8§)

Kopplar till åtgärd V21 (åtgärd 5 för kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

Kopplar till V25 (åtgärd 1 för Länsstyrelserna Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

Kopplar till åtgärd V28 (åtgärd 4 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).
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Åtgärd

V30

(åtgärd 6) Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin
rådgivningsverksamhet för att minska växtnäringsförluster och förluster
av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

V31

(åtgärd 7) Länsstyrelserna ska utveckla sin tillsynsvägledning till
kommunerna så att de kan ställa de krav som behövs för att minska
växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster
där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas
på grund av sådan påverkan.

Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som
främst berörs

Länsstyrelsen

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen
Kommunerna

Kopplar till åtgärd V18 (åtgärd 2 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

V32

(åtgärd 8) Länsstyrelserna ska utveckla sin vägledning till kommunerna
gällande prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Åtgärden ska
genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

V33

(åtgärd 9) Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna vid översikts- och
detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
(Fortsättning a-c i samlade åtgärder per aktör*)

V34

(åtgärd 10) Länsstyrelserna ska i sitt arbete med bidragsansökningar och
tillsyn av förorenade områden fortsätta prioritera områden med påverkan på
vattenförekomster där det behövs förebyggande eller förbättrande åtgärder
för att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

(åtgärd 4) Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga styrmedel Skogsstyrelsen
och/eller föreslå nya styrmedel för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar
och vattendrag för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

Kopplar till åtgärd SO5 Implementera målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder.

Kopplar till åtgärd SO5 Implementera målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder.

V41

Länsstyrelsen
Kommunerna

Giftfri miljö
Grundvatten av god kvalitet

Kopplar till åtgärd SO5 Implementera målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder samt V2
Ekologiskt funktionella kantzoner.

Trafikverket
(åtgärd 1) Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla
kunskapsunderlag och information avseende möjligheten att minska vägars
Länsstyrelsen
och järnvägars påverkan på vattenmiljön så att miljökvalitetsnormerna för
Kommunerna
vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen organisation, till
övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll,
underhåll, ombyggnad och nyanläggningar av vägar (fortsättning a-c i samlade
åtgärder per aktör*)

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Observera att kommunerna, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Trafikverket även ska bistå eller delta i samverkan/samråd
med nationella myndigheter i flertalet åtgärder som inte visas här.

(åtgärd 11) Länsstyrelserna ska säkerställa att kalkning av försurade
sjöar och vattendrag enligt nationella riktlinjer kan fortsätta enligt den
nationella kalkningsplanen och om nödvändigt utöka eller omlokalisera
åtgärdsområden för kalkning.

Länsstyrelsen
Kommunerna

Bara naturlig försurning
Levande sjöar och vattendrag

V36

(åtgärd 12) Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag,
kontrollera och följa upp att Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna vägoch järnvägsnätet som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas.

Länsstyrelsen
Trafikverket

Giftfri miljö
Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt- och djurliv

Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen
Kommunerna

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar

Kopplar till V41 (åtgärd 1 för Trafikverket i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).
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Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv

(åtgärd 3) Skogsstyrelsen ska utveckla och implementera metoder för
uppföljning av den miljöhänsyn som tas av skogsbruket, med avseende
på påverkan på vattenmiljön. Arbetet behöver framförallt fokusera på
dikningsåtgärder, hänsynsuppföljning och kvantifierbara metoder för
uppföljning.

Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
God bebyggd miljö

V35

(åtgärd 1) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av
skogsbruksverksamheter i syfte att tillräckliga åtgärder för att minimera
påverkan från dessa verksamheter i anslutning till vattenförekomster där det
finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.

Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen

V39

Länsstyrelsen
Kommunerna

Kopplar till åtgärd BK5 Regionalt program för efterbehandling förorenade områden.

V37

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Levande skogar

(åtgärd 2) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med
information, kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket, samt vid
behov utveckla nya eller förändrade styrmedel på området. Åtgärden behöver
särskilt fokusera på att minska tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och
partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga
mot försurning, samt minska den fysiska påverkan på vattenmiljön.

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Kopplar till V22 (åtgärd 6 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen

V38

V40

Kopplar till åtgärd V20 (åtgärd 4 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

Miljömål som
främst berörs

Åtgärd

Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Länsstyrelsen
Kommunerna

Huvudaktör
Medaktör

Nr

Hållbar användning av vattenmiljöer

Nr
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Observera att varje åtgärd beskrivs mer i
detalj i Stöd för genomförande och uppföljning,
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska
effekter av varje åtgärd.

HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

SO =

Hå l l bart
b ruk an d e
a v skog &
od l ings
landsk a p

Inom utmaningen ingår åtgärder för att
nå miljömålen:
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv
• Giftfri miljö

Åtgärderna bidrar till följande globala
mål:
2. Ingen hunger
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Vill du veta mer om miljötillståndet
i Västra Götaland? Vi har mycket
information i våra årliga bedömningar
av miljömålen samt i vår regionala
miljöövervakning på Länsstyrelsens
webbplats.
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Den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett globalt problem. Vi har ett
stort ansvar på regional och lokal nivå att hindra att djur och växter dör ut, och bevara deras livsmiljöer och ekosystem. Fungerande ekosystem är en förutsättning för
att behålla de viktiga ekosystemtjänster som vi får av naturen såsom rent vatten, livsmedel
och rekreation.
Skogs- och jordbrukets inverkan på biologisk
mångfald är stor och det krävs ytterligare
åtgärder för att nå ett hållbart brukande och
hindra förlusten av biologisk mångfald. Att
ha en regional hållbar livsmedelsproduktion
är avgörande för att hålla landskapet öppet.
Många arter hotas av att gamla ängs- och hagmarker växer igen. Men ett för intensivt och
storskaligt åkerbruk leder i sin tur till förlust av
småbiotoper och minskad variation i landskapet. För ett hållbart brukande av skogen krävs
ökad miljöhänsyn vid avverkning, större arealer
gammal skog, särskilt lövskog, och mer grov
död ved.
Flera kopplingar finns till utmaningen Hållbar användning av vattenmiljöer då Hållbart
brukande av skog och odlingslandskap i hög
grad även handlar hänsyn till vattnet. Landsbygdsprogrammets breda arbete finansierar
även flertalet andra åtgärder utanför detta åtgärdsprogram som är av betydelse för att uppnå

miljömålen, såsom arealbaserade miljöersättningar.
Utmaningen kopplar också till planen
”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” som integrerats i
utmaningen. Läs mer i fokusområdena Klimatsmart och hälsosam mat och Förnybara och
resurseffektiva produkter och tjänster.
God fysisk planering är en avgörande
förebyggande åtgärd för ett hållbart brukande
av våra naturresurser. Handlingsplan för grön
infrastruktur är en viktig satsning för att stötta
en samhällsförändring där planering sker
utifrån det ekologiska behovet och där åtgärder
genomförs för att stärka ekologiska samband i
landskapet.

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP

SO1

Förbättra skötseln av rikkärr och strandängar

a) Strandängsträffar erbjuds olika målgrupper.
b) Riktad rådgivning med goda exempel erbjuds markägare och andra målgrupper.
Kopplar till SO2 Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr, SO11 Främja natur- och
kulturvärden i odlingslandskapet samt SO19 Åtgärdsprogram för hotade arter.

SO2

Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som
främst berörs

Länsstyrelsen
Lantbrukare
och deras organisationer

Myllrande våtmarker
Ett rikt växt och djurliv
Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen
Andra Länsstyrelser

Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen

Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv

Länsstyrelsen (a,b)
Skogsstyrelsen (a,b)
Kommunerna (a.c)
Skogsbolag, skogsägarföreningar
och större privata skogsägare (a, c)

Levande skogar,
Ett rikt växt- och djurliv,
Myllrande våtmarker
God bebyggd miljö

Skogsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)
Skogssektorn

Levande skogar
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
God bebyggd miljö

Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr

Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr med dålig bärighet
(inom skyddad natur). Nätverket träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte kring
exempelvis metodik och maskiner.
Kopplar till åtgärd SO1 Förbättra hävden av rikkärr och strandängar och SO19 Åtgärdsprogram för hotade arter.

SO3

Skydda våtmarksområden i Myrskyddsplanen

Slutföra reservatsbildning i de fem objekt som ingår i Myrskyddsplanen och där
skyddsarbete har påbörjats.
SO4

Skydda värdefulla skogsområden

a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån strategin för skydd av skog.
b) Ta fram en regional strategi, med utgångspunkt i den nationella strategin, för en
tydligare vägledning för formellt skydd av skog i länet.
c) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.
Kopplar till åtgärd SO19 Åtgärdsprogram för hotade arter samt SO12 Dialogverktyg markanvändning.

SO5

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder

a) Förbättra miljöhänsynen utifrån framtagna målbilder för god miljöhänsyn. Arbetet
sker genom lokala sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med representanter
från skogsföretag och skogsmaskinentreprenörer.
b) Bedriva skogsbruket i de kommunala skogarna utifrån målbilderna.
Kopplar till åtgärd V36 och V37 (åtgärd 2 och 3 för Skogsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets
vattendistrikt) samt SO12 Dialogverktyg markanvändning.

SO6

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

UTMANING FÖR VÄSTRA GÖTALAND

Nr

Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom aktörer i åtgärdsgruppen
Levande skogar

Länets skogliga aktörer samlas för information, dialog och erfarenhetsutbyte för
att nå en bättre miljöhänsyn inom skogsbruket. Pågående och planerade åtgärder
sammanställs till ett åtgärdsprogram som synliggör viktiga åtgärder och var
kompletteringar behövs.
Kopplar till åtgärd SO7 Hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogsbruket samt till SO12 Dialogverktyg
markanvändning.

Skogsstyrelsen
Levande skogar
Länets aktörer som ingår i
Levande sjöar och vattendrag
Åtgärdsgruppen för Levande skogar Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
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Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP

SO7

Hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogsbruket

Huvudaktör
Medaktör

Levande skogar

Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
God bebyggd miljö

a) Utveckla ett processinriktat arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med
fokus på helhetsperspektiv, biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer
och större markområden kan få en utvecklingsplan utifrån natur- och kulturvärden,
samarbete och företagande. Modellen tar tillvara deltagarnas intresse och omfattar
vid behov all markanvändning och alla former av samarbete som behövs för att nå
gemensamma mål.
b) Sprida verktyget till intresserade aktörer genom information, samverkan och stöd.

Länsstyrelsen
Kommunerna

Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
God bebyggd miljö

Kopplar till Strategiska vägval Fokusområde 2 Klimatsmart och hälsosam mat, satsning 2.1 Främja hållbart
lantbruk.

Ta fram och bryta ner kunskapsunderlag till lokal geografisk nivå för att konkretisera
de regionala tilläggsmålen för slåtter- och betesmarkarealer. Även information om
särskilt skyddsvärda natur- och kulturområden visas lokalt.

Kopplar till åtgärd V30 (åtgärd 6 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt) och V18
(åtgärd 3 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt).

SO11

Öka arealen ekologiskt certifierad åkermark, antalet ekologiska trädgårdsföretag och
vidareutveckla befintliga ekoodlare genom kurser och rådgivning.
Kopplar till åtgärd HV7 Ekologisk livsmedelskonsumtion samt till Strategiska vägval Fokusområde 2 Klimatsmart
och hälsosam mat och satsningen Främja hållbart lantbruk.
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Länsstyrelsen
Upphandlade rådgivningsaktörer
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Jordbruksverket
LRF
Vattenråden

Ingen övergödning
Ett rikt odlingslandskap
Giftfri miljö
Minskad klimatpåverkan

Länsstyrelsen
Upphandlade aktörer för
rådgivning
Lantbrukare
Markägare
Ideella föreningar
Västra Götalandsregionen

Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker

Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Bedriva rådgivning, kompetensutveckling, inventeringar och olika projekt riktade till
landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald, kulturvärden och naturvårdande
åtgärder.

Miljömål som
främst berörs

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsstyrelsen
SLU
LRF
Markägare

Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsstyrelsen
LRF
Markägare

Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker

Länsstyrelsen
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Upphandlade rådgivningsaktörer
Ekologiska lantbrukarna
Västra Götalandsregionen
Jordbruksverket

Ett rikt odlingslandskap
Giftfri miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Länsstyrelsen
Kommunerna
Svenska kyrkan
Skogsstyrelsen
Markägare

Ett rikt växt och djurliv
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

SO14 Främja ekologisk produktion

SO10 Miljörådgivning i lantbruket
Bedriva miljörådgivning till lantbruk och trädgårdsföretag inom
Landsbygdsprogrammet, främst inom Greppa Näringen, för att stärka
markbördighet, klimatanpassning, växtnäringsutnyttjande och användande
av växtskyddsmedel. Även energi- och klimatfrågor ingår i rådgivningen. Att
även samordna det med tillsynsuppdrag som behörighetsutbildningar för
växtskyddsmedel och karantänskadegörare bidrar till en effektiv och professionell
hantering.

Huvudaktör
Medaktör

SO13 Lokalt underlag för att nå målen för betesmarker

Kopplar till åtgärder SO9 Samverkan för att bevara jordbruksmark, SO14 Främja natur- och kulturvärden i
odlingslandskapet och SO19 Åtgärdsprogram för hotade arter.

Samverkan för att bevara jordbruksmark

Starta och driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta
fram gemensamma verktyg och underlag för bevarande av jordbruksmark. Syftet
är att säkerställa möjligheterna för regional livsmedelsproduktion och andra
ekosystemtjänster.

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP

Kopplingar till åtgärd SO19 Åtgärdsprogram för hotade arter.

a) Ökad tillämpning och kunskap om hyggesfritt skogsbruk genom att iordningställa Skogsstyrelsen (a)
demonstrationsobjekt, genomföra temautbildningar, informationsaktiviteter och
Kommunerna (b)
objektsvis rådgivning i fält till olika målgrupper.
Skogliga aktörer (a, b)
b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att främja rekreationsoch naturvärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.
SO9

Nr

SO12 Dialogverktyg markanvändning

Länets aktörer som ingår i
Följa upp implementeringen av de branschgemensamma riktlinjerna och diskutera
resultat från eventuella uppföljningar och möjliga arbetssätt för att minska skadorna. Åtgärdsgruppen för Levande
skogar
Kopplar till åtgärd SO6 Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket inom åtgärdsgruppen Levande skogar.
Övriga skogsaktörer samt
övriga ideella föreningar och
organisationer
SO8

Miljömål som
främst berörs

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

Nr

SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första hand i värdetrakter för
skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den bebyggda miljön genom att:
a) inventera skyddsvärda träd
b) informera markägare om att de har skyddsvärda träd samt tillgängliggöra data för
planerare, ideella föreningar och intresserad allmänhet
c) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd
d) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.
Kopplar till SO19 Åtgärdsprogram hotade arter, SO18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur och BK1
Skydda och utveckla tätorters grönområden.
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Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP

Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som
främst berörs

UTMANING FÖR VÄSTRA GÖTALAND

SO16 GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering
Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom:
a) aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser
b) aktuella naturvårdsplaner.

Kommunerna

Ett rikt växt- och djurliv
med flera

Kopplar till åtgärd SO18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur, SO15 Bevara och planera för skyddsvärda
träd samt BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden.

SO17

BK =

Skapa goda miljöer för pollinerare

Skapa goda miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära gräsmarker till
slåtterängar.

Kommunerna
Trafikverket

Ett rikt växt- och djurliv

Länsstyrelsen
Kommunerna
Västra Götalandsregionen
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Markägare
Skogsnäringen
Fiskenäringen
Jordbruksnäringen
Ideella organisationer

Ett rikt växt- och djurliv
med flera

Kopplar till åtgärd SO18 Regional handlingsplan grön infrastruktur och SO19 Åtgärdsprogram hotade arter.

SO18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur
a) Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur till 2018 och därefter
fortsätta processen med handlingsplanen samt påbörja genomförandet av
de prioriterade åtgärderna i handlingsplanen. Utveckla ett arbetssätt där ett
helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner tas vid planering av alla typer
av mark- och vattenanvändning, så att de för samhället viktiga ekosystemtjänsterna
främjas.
b) Planen används som ett ramverk för naturvårdsarbetet, som underlag för
kommunal fysisk planering och klimatanpassningsåtgärder samt som underlag för
mark-, vatten- och havsplanering.
Planens prioriterade områden kopplar till: åtgärd V14 (åtgärd 27 skydd av marina områden i Åtgärdsprogram
för havsmiljön), åtgärd V2 Ekologiskt funktionella kantzoner, åtgärd SO15 Bevara och planera för skyddsvärda
träd och SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Åtgärden har även koppling till flera andra
åtgärder då biologisk mångfald och grön infrastruktur är genomgående för många åtgärder.

SO19 Ta fram handlingsplan mot främmande arter i länet
Motverka spridning av främmande arter i länet genom att:
a) ta fram en regional handlingsplan baserat på ny EU-förordning
b) bjuda in kommuner och andra aktörer som vill arbeta med åtgärder kring
främmande arter
c) producera informationsmaterial om främmande arter.
Kopplar till åtgärd SO19 Åtgärdsprogram hotade arter.
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GOD BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR KONSUMTION

Länsstyrelsen
Kommunerna
Trafikverket
Skogsstyrelsen
HaV
Vattenråden

Ett rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Myllrande våtmarker

Stora utmaningar väntar kring hur vi bygger den mängd bostäder som behövs den närmaste tiden. Kvaliteter i tätorterna behöver värnas så att ökad täthet kan kombineras med
möjligheter till rekreation och vistelse i natur, med god nattsömn utan bullerstörningar och
med ett byggande som tar sin utgångspunkt i kulturmiljöns resurser. Inomhus behöver vi
säkerställa att vi inte blir sjuka av dålig ventilation och skadliga ämnen.
En avgörande del i att åstadkomma en hållbar
byggd struktur är att arbeta med behovet av
resor och transporter, eftersom detta har stor
påverkan på både klimat, utrymme och hälsa.
Observera att åtgärder för att nå miljömålet God bebyggd miljö inom kollektivtrafik,
energianvändning och avfallshantering finns i
planen ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland” som integrerats i utmaningen. Läs mer i Fokusområdena
Hållbara transporter, Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster och Sunda och
klimatsmarta bostäder.
I den fysiska planeringen hanterar vi också
ett förändrat klimat genom att anpassa bebyggelse till nya vattennivåer och temperaturförhållanden. Den regionala handlingsplanen för
klimatanpassning är en viktig del i detta. Alla
åtgärder i detta åtgärdsprogram belyser även
klimatanpassningen.

I denna utmaning är den sociala dimensionen av hållbarhet i extra fokus, då den tar fasta
på en rad hinder för människors hälsa, välbefinnande och hållbara konsumtionsval som
behöver hanteras för att uppnå hållbarhet. Här
ser vi att de åtgärder som föreslås samtidigt
stärker den miljömässiga dimensionen. Exempelvis åtgärderna om lärande, integration och
konsumtion. Även inom detta område finns
flera kopplingar till planen ”Strategiska vägval
för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” som integrerats i utmaningen. Läs mer
i fokusområdena Klimatsmart och hälsosam
mat och Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.

God
bo en d e m i ljö
& hå l l ba r
k ons um tio n

Inom utmaningen ingår åtgärder för att
nå miljömålen:
• God bebyggd miljö
• Giftfri miljö

Åtgärderna bidrar till följande globala
mål:
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion

God boendemiljö och hållbar konsumtion

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

Nr

Vill du veta mer om miljötillståndet
i Västra Götaland? Vi har mycket
information i våra årliga bedömningar
av miljömålen samt i vår regionala
miljöövervakning på Länsstyrelsens
webbplats.
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Nr

Åtgärder inom utmaningen GOD BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR KONSUMTION

BK1

Skydda och utveckla tätorters grönområden

För varje tätort med över 15 000 invånare upprätta en grönstrukturstrategi som del i
översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ta fram ett till översiktsplan
(ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP) kopplat grönstrukturprogram.
Kopplar till åtgärd SO18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur, åtgärd SO9 Samverkan för att bevara
jordbruksmark, SO16 GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering samt Regional
handlingsplan för klimatanpassning.

BK2

God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Åtgärder inom utmaningen GOD BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR KONSUMTION

BK6

Giftfri vardag

a) Arrangera kommunträffar med erfarenhetsutbyte inom nätverket Giftfri förskola,
samt fokuserar på tematiska projekt, exempelvis utsortering av befintliga produkter
och hjälp vid avrop inom upphandling för nya produkter.
b) Bevilja projektsatsningar för att fasa ut giftiga ämnen i textilier inom Västra
Götalandsregionens handlingsplan ”Cirkulärt mode och hållbara miljöer”.

BK7
Länsstyrelsen
Kommunerna
Forskare/experter
Konsulter inom fysisk planering
och trafikplanering
Trafikverket
Miljömedicinskt centrum

God bebyggd miljö

BK8

Kommunerna
Länsstyrelsen

God bebyggd miljö
Giftfri miljö

Kommunerna
Länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

God bebyggd miljö
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen
Kommunerna
Fastighetsägare

Giftfri miljö
Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
God bebyggd miljö

Sanera förorenade områden för att bygga bostäder

Informera och stödja kommuner att söka anslag för sanering av förorenade områden
för bostadsbyggande, samt hantera inkomna ansökningar.
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Miljömål som
främst berörs

Västra Götalandsregionen (a,b)
Kommunerna (a, b)
Miljösamverkan Västra Sverige (a)
Länsstyrelsen (a)
Näringsliv (b)
Högskolan i Borås/Science park
Borås (b)

Giftfri miljö
God bebyggd miljö

Kommunerna (a)
Västra Götalandsregionen (a, b)
Länsstyrelsen (b)
Kommunerna (b)

Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap

Ekologisk livsmedelskonsumtion

Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom att:
a) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och övriga verksamheter
inom Västra Götalandsregionen
b) erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet ”Öka andelen lokalproducerad
mat inom offentlig upphandling”.
Lärande för hållbar utveckling

För utbildning och ett livslångt lärande för barn, ungdomar och vuxna om hur vi
tillsammans gör världen hållbar genomförs följande:
a) samla utbildningsmaterial om miljömål och hållbar utveckling på ett överskådligt
sätt och erbjud till lärare inom för-, grund- och gymnasieskola
b) utbilda barn och unga på för-, grund- och gymnasieskola i hållbar utveckling med
ett integrerat arbetssätt över ämnesområden
c) utbilda studenter på högskolor i hållbar utveckling och integrera hållbar utveckling
i högskolornas verksamheter
d) utbilda barn, unga och vuxna på science centers i hållbar utveckling
e) integrera hållbar utveckling inom folkbildningen.

Kopplar till åtgärd SO16 GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering.

BK5

Huvudaktör
Medaktör

Kopplar till åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion.

Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.
Detta kan ske exempelvis genom ett aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande
strategiskt underlag, som antas som del av översiktsplanen.

Nr

Kopplar till Strategiska vägval Fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Satsning 3.3
Design för en hållbar livsstil.

Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler och andra
boenden

Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt, mögel och
ventilation i inomhusmiljön.
BK4

Kommunerna
Fastighetsägare
Väghållare
Skolor och förskolor
Länsstyrelsen

Miljömål som
främst berörs

Undersök formerna för och initiera nätverk eller annat projekt,
med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter

Steg 1: Identifiera berörda aktörer. Undersök syfte och behov av exempelvis ett
nätverk för att förmedla kunskap om ohälsa till följd av trafikbuller, eller annat
lämpligt projekt. Identifiera lämplig aktör att ansvara för steg 2.
Steg 2: Starta ett nätverk eller annat projekt.

BK3

Huvudaktör
Medaktör

God boendemiljö och hållbar konsumtion

God boendemiljö och hållbar konsumtion

Observera att varje åtgärd beskrivs mer i
detalj i Stöd för genomförande och uppföljning,
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska
effekter av varje åtgärd.

BK9

Miljöinformation till nyanlända

Ta fram relevant grundläggande miljöinformation för nyanlända och publicera på
portalen www.informationsverige.se och i boken ”Om Sverige”.
BK10

Alla
RCE Västra Götaland (a),
Länsstyrelsen (a)
För-, grund och gymnasieskolor (b)
Globala skolan (b)
Göteborgs universitet, Chalmers
tekniska högskola, Högskolan i
Borås, Högskolan Väst, Högskolan
i Skövde, yrkeshögskolor och
folkhögskolor, Universeum,
Ekocentrum, Världskulturmuseet,
Navet, Molekylverkstan,
Studieförbunden
Länsstyrelsen
Kommunerna

Alla

Ideella föreningar
Länsstyrelsen

Alla

Miljömålsarbete inom föreningslivet

Sprida kunskap och engagemang för miljöfrågorna samt genomföra miljöåtgärder,
både inom sina egna föreningar och tillsammans med andra.
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Läs mer

Läs mer

Läs mer

Rapporter
Miljömålsbedömning 2016 Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2016:70.
Regionala miljömål för Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport 2015:50.
Styr med sikte på miljömålen. Naturvårdsverket 2015. Rapport 6666.

Webbplatser
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal (Miljömål Västra Götaland)
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland (sök på tillståndet i miljön)
www.fossiloberoendevg.se (Strategiska vägval)
www.globalamalen.se (FN:s Globala mål)
www.havochvatten.se (sök på miljömål och åtgärdsprogram havsmiljö)
www.jamstall.nu (fakta och nyheter om jämställdhet och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete)
www.miljomal.se (nationella miljömålportalen)
www.mtm.se (Myndigheten för tillgängliga medier)
www.mfd.se (Myndigheten för delaktighet)
www.naturvardsverket.se (sök på miljömål)
www.regeringen.se (sök på miljömål och globala målen)
www.regeringen.se (sök på transportpolitiska målen)
www.skogsstyrelsen.se (sök på miljömål)
www.vattenmyndigheterna.se (Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt))
www.vgregion.se (Västra Götalandsregionen)
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Femton miljökvalitetsmål i länet

GENERATIONSMÅLET
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Generationsmålet är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller
är på väg att återhämta sig, och deras
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas
och nyttjas hållbart.
• Människors hälsa utsätts för minimal
negativ miljöpåverkan samtidigt som
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
• Kretsloppen är resurseffektiva och
så långt som möjligt fria från farliga
ämnen.
• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och att
energianvändningen är effektiv med
minimal påverkan på miljön.
• Konsumtionsmönstren av varor och
tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.
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LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.

FRISK LUFT
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.

GIFTFRI MILJÖ
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

SKYDDANDE OZONSKIKT
Ozonskiktet ska utvecklas så att
det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

SÄKER STRÅLMILJÖ
BARA NATURLIG FÖRSURNING
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och
hällristningar.

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av strålning.

INGEN ÖVERGÖDNING
Halterna av gödande ämnen
i mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för
biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.

Grundvattnet ska ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag.

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST
OCH SKÄRGÅRD
Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

MYLLRANDE VÅTMARKER
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

GOD BEBYGGD MILJÖ
Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.

Femton miljökvalitetsmål i länet

Femton miljökvalitetsmål i länet

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Den biologiska mångfalden ska
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

LEVANDE SKOGAR
Skogens och skogsmarkens värde
för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
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www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal

I samverkan med

Dnr 501-10860-2017

Yttrande remiss 2017

Utmaningar för Västra Götaland
- regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
Namn*:
_________________________________________
Jag svarar för*:
_________________________________________
e-post*:
_________________________________________
Telefonnummer:

_________________________________________

i samverkan med:

1

Tillsammans för ett hållbart Västra Götaland
Tack för att du hjälper oss förbättra det regionala
åtgärdsprogrammet för miljömålen
Du är viktig för att göra detta åtgärdsprogram så bra som möjligt. Hjälp oss förbättra
programmet så att du kan ha nytta av det i ditt miljöarbete. Allt underlag finns på
Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal
Svara senast fredag 15 september 2017 genom att e-posta denna ifyllda pdf-fil
till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Observera! Var noga med att du får en e-post om att ditt yttrande har mottagits. Kontakta oss enligt nedan ifall det inte fungerar.
Vi hoppas du tycker att det underlättar för dig att svara i denna pdf-enkät jämfört med
att svara i en enkät på webben. Pdf-enkäten går att arbeta med vid olika tillfällen och
spara befintliga kommentarer under tiden. För att läsa och fylla i pdf-enkäten behövs
Acrobat Reader eller Adobe Acrobat. Om du inte har dessa förutsättningar kan du
kontakta oss och få enkäten som en Word-fil.
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet för Västra Götaland föreslås bestå av tre delar varav två
är med i remissen:
1. Huvuddokument – Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Här finns beskrivningarna av de fyra utmaningar som Västra Götaland står inför,
tillsammans med en översikt av åtgärderna samt bakgrunden (kommer att tryckas
samt finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats).
2. Stöd för genomförande och uppföljning
Här finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Här hittar du bakgrund samt
de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna. Dessutom finns här beskrivet
vilken rapportering och uppföljning som förväntas av de som åtar sig åtgärder (föreslås endast finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats).
3. Åtgärder per aktör
Vi kommer att ta fram samlade åtgärder för olika aktörer eller aktörsgrupper (föreslås endast finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats). Denna tredje del tas
fram först efter beslut och är inte med i remissen.
Enkäten börjar med övergripande frågor och följs av detaljerade frågor om de enskilda
åtgärderna. För varje åtgärd ges även möjlighet att svara på om ni vill arbeta med åtgärden framöver. Under våren 2018 kommer ett mer formellt åtagande genomföras för åtgärdsprogrammet, läs mer om detta i ”Stöd för genomförande och uppföljning”.
Har du frågor om remissen och åtgärdsprogrammet?
E-posta miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se eller vänd dig till:
Anna Ek 010-224 48 69
Sofie Halsius 010-224 43 67
Cecilia Lunder 010-224 47 01
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Sammanställning av alla frågor i enkäten
För att underlätta arbetet har vi samlat alla frågor som kommer i enkäten. Svaren lämnas
sedan i aktuell ruta längre fram.
Övergripande frågor
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Synpunkter på själva åtgärdsprogrammets innehåll och uppbyggnad
Synpunkter på urvalet av åtgärder
Synpunkter på Stöd för genomförande och uppföljning
Vi vill öka dina möjligheter att bidra till att vi når miljömålen i Västra Götaland.
Vad behöver du som aktör för underlag?
Stöd, samverkan och goda exempel är viktiga förutsättningar för genomförande
av åtgärderna. Lämna ytterligare synpunkter på hur vi tillsammans kan underlätta genomförandet.
Bedömer du att det regionala åtgärdsprogrammet kommer att vara till nytta för
ditt miljöarbete?
Övriga synpunkter

Åtgärder inom utmaningarna
För var och en av de 46 åtgärderna ställs följande frågor. Du väljer själv vilka åtgärder
som är aktuella att yttra dig om. Notera att fråga 1 inte är ett formellt åtagande.
1. Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver (Ja/Nej/Vet inte)
2. Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera.
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Övergripande frågor
1. Synpunkter på själva åtgärdsprogrammets innehåll och uppbyggnad

Åtgärdsprogrammet har en bra struktur och är lätt att överblicka.
Det är en stor hjälp för kommunen att Länsstyrelsen och Västra
Götalands regionen och Skogsstyrelsen samarbetar i miljöfrågor
och det ger en större kraft i miljöfrågan. Borås Stad har deltagit i de
samverkan träffar som har varit under framtagandet av
åtgärdsprogrammet och anser att denna samverkan är viktig.
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2. Synpunkter på urvalet av åtgärder
•
•
•

Finns det åtgärder du saknar och som du tycker ska vara med?
Finns det åtgärder du tycker ska strykas?
Vad tycker du om att vi lyft in de tre befintliga programmen?

Det är bra att de tre befintliga programmen har lyfts in eftersom det
ger en överblick i det som händer på regional nivå i
miljömålsarbetet.
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3. Synpunkter på Stöd för genomförande och uppföljning.

6

4. Vi vill öka dina möjligheter att bidra till att vi når miljömålen i Västra
Götaland. Vad behöver du som aktör för underlag?

7

5. Stöd, samverkan och goda exempel är viktiga förutsättningar för genomförande
av åtgärderna. Lämna ytterligare synpunkter på hur vi tillsammans kan underlätta genomförandet.

Viktigt att Länsstyrelsen, Västra Götalands Regionen och
Skogsstyrelsen deltar i de nätverk som finns för miljöfrågor
exempelvis inom Hållbar Utveckling Väst.
Dialogen med Länsstyrelsen och Regionen har varit bra under
arbetet med åtgärdsprogrammet detta kommer även underlätta
genomförandet.
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6. Bedömer du att det regionala åtgärdsprogrammet kommer att vara till nytta för
ditt miljöarbete?
Ja

Nej

Vet inte

Utveckla gärna ditt svar.

En del åtgärder i åtgärdsprogrammet prioritera kommunen högt och
då kan det regionala arbetet snabba på genomförande eftersom
stöd kan finnas i form av kunskap eller samverkan.
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7. Övriga synpunkter som inte berörts i frågorna ovan.
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Åtgärder inom utmaning
Begränsad klimatpåverkan och ren luft
KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i
tätorter
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Vi deltar gärna i arbetet med att minska partiklar. I dagsläget
överskrids inte miljömålet för PM10 på årsbasis, men eftersom
mätningarna ligger nära målet är minskade partiklar en prioriterad
fråga för Borås Stad.

11

KL2. Minska utsläpp av bens(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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KL4. Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Att informera alla hushåll om användning av lösningsmedel är
arbetskrävande. I denna fråga hade det varit enklare att arbeta på
nationell nivå med märkning, förbud eller liknande.
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KL5. Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Se punkt KL1
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Åtgärder inom utmaning
Hållbar användning av vattenmiljöer
V1. Skydda värdefulla sjöar och vattendrag
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

För en kommun är det inte alltid möjligt att själv välja vilket vatten
som kan bli kommunalt naturreservat, utan det kan lika gärna
komma som initiativ från en markägare. Men givetvis gör vi bara
reservat för vatten med höga naturvärden. Vi gör inga naturreservat
mot markägarens vilja. Därför måste staten ta det huvudsakliga
ansvaret att skydda nationellt och internationellt värdefulla vatten.
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V2. Ekologiska kantzoner
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Miljöförvaltningen jobbar mycket med ekologiska kantzoner genom
deltagande i planprocesser. Det är Byggnadsnämnden som
slutligen avgör hur mycket hänsyn som tas till ekologiska kantzoner,
och då kan ekonomiska intressen och intresset att producera
mycket bostäder snabbt, betyda att kantzoner prioriteras ner. Därför
är Länsstyrelsens granskning av planer ett viktigt bidrag för att
säkerställa kantzonerna.
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V3. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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V4. Minska spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte ■
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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V5. Regionalt program för efterbehandling förorenade områden
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Den textilindustri som har funnit i Borås betyder att det finns många
områden med föroreningar som inte syns på marken. Därför
kommer vi att kartlägga våra kända föroreningar i ett GIS-lager.
Borås Stad kommer ta fram en handlingsplan för hur vi inom
kommuns alla områden arbetar med förorenade områden så vi
undviker att föroreningen inte sprids och att de kan åtgärdas.
Ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden är
ett viktigt stöd i kommunens arbetet och därmed en prioriterad
åtgärd.
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V6. Blå översiktsplaner för kustkommunerna
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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V7. Samverkan i framtagandet av havsplan för Västerhavet
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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V8. Miljöanpassade småbåtshamnar
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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V9. Fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte ■
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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V10. Fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Borås Stad uppmuntrar fiskevårdsområdesföreningar att ta fram
fiskevårdsplaner och kan även ge bidrag ur kommunens
Naturvårdsfond för fiskevårdande åtgärder.
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V11. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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Åtgärder inom utmaning
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
SO1. Förbättra skötseln av rikkärr och strandängar
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Borås Stad har gjort en inventering av de få rikkärr som finns i
kommunen. För ett av dem finns planer att upprätta biotopskydd.
Resultatet av inventeringarna har skickats ut till markägarna,
inklusive råd hur rikkärren bör skötas.
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SO2. Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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SO3. Skydda våtmarksområden i Myrskyddsplanen
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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SO4. Skydda värdefulla skogsområden
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Ett sammanhängande nätverk av gammal skog i kommunen är en
viktigt åtgärd för den biologiska infrastrukturen. Därför behöver vi
skydda mer gammal skog. Tyvärr är skyddande av gammalskog
mycket kostsamt och det är därför viktigt att staten hjälpa till med en
större andel av intrångsersättningen.
Kommunens egen mark: Skogsavdelningen
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SO5. Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Skogsavdelningen

31

SO6. Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom aktörer i åtgärdsgruppen Levande skogar
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Skogsavdelningen
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SO7. Hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogsbruket
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Skogsavdelningen
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SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Skogsavdelningen
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SO9. Samverkan för att bevara jordbruksmark
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

I Borås har vi identifierat mosaiklandskapet, det vill säga det
variationsrika landskapet med exempelvis skogar, odlingslandskap
och våtmarker som det viktigaste insatsområdet för att bevara och
utveckla den biologiska mångfalden. En förutsättning för att bevara
mosaiklandskapet är att marken brukas och hänger på så sätt ihop
med en levande landsbygd.
För att stärka en levande landsbygd med fokus på biologisk
mångfald drev kommunen mellan 2012-2014 Kulturlandskap Borås.
Projektet innehöll bland annat:
Dialog samverkan mellan olika aktörer
Arbete för att behålla de öppna landskapet
Öka kunskap om arter i odlingslandskapet lokalt
Informera om stöd och bidrag
Påvisa ekosystemtjänster
Det finns fortfarande ett stort intresse blad markägare för att få stöd
i naturvårdsarbetet och med att söka projektmedel, men kommun
har tyvärr inte resurser att fortsätta projektet.
Borås Stad är projektledar för ett nytt projekt som handlar om
hållbar livsstil på landsbygd i Sjuhärad. I projektet samverkar olika
aktörer från kommunerna i Sjuhärad tillsammans med kommunala
bolag och andra viktiga aktörer på landsbygd. Syftet med projekt är
att utveckla, testa och utvärdera hållbara lösningar på landsbygd.
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SO10. Miljörådgivning i lantbruket
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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SO11. Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Se punkt SO9
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har mycket kunskap om hur
natur och kulturvärden kan främjas i odlingslandskapet. Borås Stad
vill gärna vara delaktiga i ett projekt där man tillsamman med
markägare och boende testar hur den gemensamma
kunskapsbanken skulle kunna förvandla ett område ordentligt och
främja natur- och kulturvärden. projektet skulle kunna ha samma
princip som tv-programmet: Det sitter i väggarna
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SO12. Dialogverktyg markanvändning
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte ■
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Sannolikt ett intressant verktyg för att testa översiktlig planering på
landsbygd.
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SO13. Lokalt underlag för att nå målen för betesmarker
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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SO14. Främja ekologisk produktion
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Vi har gjort en inventering av skyddsvärda träd och ska nu göra ett
utskick till markägarna. Alla inventerade träd finns på IntraMap.
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SO16. GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk
planering
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Vår naturdatabas finns på IntraMap.
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SO17. Skapa goda miljöer för pollinerare
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

vi överväger om vi ska genomföra ett projekt för överföring av
gräsmattor till blomsterängar i tätorterna tillsammans med
kommunens Parkavdelningen.
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SO18. Regional handlingsplan för grön infrastruktur
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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SO19. Åtgärdsprogram för hotade arter
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Står det inte fel ovan? Det ska väl vara program m o t främmande
arter?
Vi planerar att starta ett projekt tillsammans med Skogsavdelningen
och Parkavdelningen för att motverka och bekämpa invasiva arter.
Projektet består av kunskapsuppbyggnad, bekämpningsåtgärder
och information till handel och allmänhet. Kanske vi söker
LONA-bidrag för projektet redan i år.
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SO20. Ta fram handlingsplan mot främmande arter i länet
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

SO20 finns inte med i dokumentet...
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Åtgärder inom utmaning
God boendemiljö och hållbar konsumtion
BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte ■
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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BK2. Undersök formerna för och initiera nätverk eller annat projekt, med
syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej ■
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler
och andra boenden
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Kommunen arbetar med P-märkning av lokaler och med projekt om
giftfri förskola.
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BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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BK5. Sanera förorenade områden för att bygga bostäder
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

I Borås finns ett nära samarbete mellan Miljöförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att upptäcka föroreningar i ett
tidigt skede och på så sätt undvika att byggprocessen hindras av
eventuella avhjälpande åtgärder. En processkartläggning kommer
genomföras för att stärka samverkan mellan förvaltningarna.
I dagsläget arbetar kommunen med de ansökningar som kommer in
om förorenat mark, men kommunen har inga resurser till ett
proaktivt arbete. Detta är en anledning till kommunens aktiva
deltagande i Miljösamverkans projektgrupp för förorenade områden.
Den textilindustri som har funnit i Borås betyder att det finns många
områden med föroreningar som inte syns på marken. Därför
kommer vi att kartlägga våra kända föroreningar i ett GIS-lager.
Borås Stad kommer ta fram en handlingsplan för hur vi inom
kommuns alla områden arbetar med förorenade områden så vi
undviker att föroreningen sprids och så att områden kan åtgärdas.
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BK6. Giftfri vardag
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Kommunen deltar redan i nätverk Giftfri förskola
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BK7. Ekologisk livsmedelskonsumtion
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

I Borås Stads kommunkoncern är den ekologiska andelen 26
procent. Borås stad arbetar med arr ständigt öka andelen ekologisk
och håller även på med att kravcertifiera kommunens tillagningskök.
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BK8. Lärande för hållbar utveckling
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte ■
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Skolverksamheterna i Borås Stad har varit ett föredöme i arbetet
med att införa miljöledning. Andelen Grön Flagg-certifierade
förskolor, skolor och gymnasier i Borås Stad ökade från 71 till 87
procent under 2016.
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BK9. Miljöinformation till nyanlända
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera
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BK10. Miljömålsarbete inom föreningslivet
Vi är intresserade att arbeta med denna åtgärd framöver
Ja ■
Nej
Vet inte
Synpunkter på åtgärden, åtgärdens formulering, ansvariga aktörer med mera

Via miljödiplomering av SM-veckan så arbetar många föreningar
med mijöfrågor. Kommunen har även ett särskild bidrag till
föreningar som arbetar med konceptet "En trygg förening" där även
miljöfrågor ingår. Dessutom har det kommunala bolaget
BoråsBorås AB tagit fram en handbok för hållbara evenemang.
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Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för Regementet Osdal 3:4 Mannerfelts Plats
Granskning P 03/09

Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats till ett centrum i en ny
stadsdel på det gamla Regementsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av
bostäder med en blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt torg
som social mötesplats.
Sammanfattningsvis så tillstyrker Miljöförvaltningen fortsatt planarbete. Ett aktivt
arbete bedrivs för att skapa goda möjligheter att resa hållbart för de boende. Arbete
för högre turtäthet med kollektivtrafiken behöver bedrivas parallellt om en bilpool i
området ska få en hög användning då den utgör ett komplement främst till
kollektivtrafik. Plankartan innehåller bestämmelser som säkerställer sanering och
utformning av byggnation för att minska konsekvenserna av bullerstörningarna i
området.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete.
Ärendet
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats till ett centrum i en ny
stadsdel på det gamla regementsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av
bostäder med en blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt torg
som social mötesplats. Syftet är också att nybyggnationerna ska uppföras med en hög
arkitektonisk kvalitet i respekt till den befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla
regementsbyggnaderna som bevaras och skyddas.
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram som upprättades 2008.
Detaljplanen var ute på samråd hösten 2010. För den del som nu skickas ut på
granskning har Trafikverket meddelat att den inte berörs av Götalandsbanan och
därför går planarbetet endast vidare med en del.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen deltog i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun och
möjligheterna med mobility management i fysisk planering. Projektet fokuserade på
regementsområdets framtida utveckling. Miljöförvaltningen ser positivt på att
projektet gett avtryck i granskningshandlingarna.
En vilja hos såväl exploatör, kommun, andra myndigheter och Västtrafik verkar
finnas att redan innan inflytt skapa goda möjligheter för de boende att resa kollektivt,
cykla och gå. Parkering hanteras enligt de nya parkeringstalen. Detta har varit
förutsättningar för att planen ska kunna tillstyrkas. Planhandlingarna redovisar dock
att kvartstrafik med kollektivtrafiken förväntas dröja till när nästa etapp byggs ut i
regementsområdet vilket är beklagligt. Åtminstone i högtrafik bör kvartstrafik vara
rimligt redan idag? Detta går tyvärr inte att reglera inom planarbetet; utan behöver
föras fram i andra forum. Speciellt med anledning av att planhandlingarna redovisar
att bilpool kan bli aktuellt i området. Bilpool förutsätter till stor del att användaren
som komplement har mycket god tillgång till kollektivtrafik och cykel.
Planhandlingarna innehåller skrivningarna för att säkerställa att markföroreningar
saneras till Naturvårdsverkets riktlinjer samt skrivningar för att säkerställa att
riktvärden för buller beaktas vid byggnation.
De områden som ligger i närheten av Viskan är borttagna i denna etapp. Likaså ligger
inte aktuell detaljplan i direkt anslutning till hästhållning enligt
granskningshandlingarna.
Sammanfattningsvis så tillstyrker Miljöförvaltningen fortsatt planarbete. Ett aktivt
arbete bedrivs för att skapa goda möjligheter att resa hållbart för de boende. Arbete
för högre turtäthet med kollektivtrafiken behöver bedrivas parallellt om en bilpool i
området ska få en hög användning då den utgör ett komplement främst till
kollektivtrafik. Plankartan innehåller bestämmelser som säkerställer sanering och
utformning av byggnation för att minska konsekvenserna av bullerstörningarna i
området.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Planhandlingarna
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Johanna Johansson
Miljöutredare

Ämne: Underrättelse om granskning för detaljplan för Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Borås
Stad.

Underrättelse om granskning för detaljplan för Detaljplan
för Regementet, Osdal 3:4, Borås Stad.
Området är inte tidigare detaljplanelagt. Avsikten är att ge möjlighet att bygga bostäder, kontor,
service och verksamheter och i respekt till den befintliga kulturmiljön omvandla området runt
Mannerfelts Plats till ett centrum för en ny stadsdel på det gamla Regementsområdet. Del av
fastigheten Osdal 3:4 kommer att tas i anspråk som allmän plats och gata, och bör genom
fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. En
behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte
medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
inte behövs.
Planen har varit på samråd under tiden 2010-11-08 – 201012-10 och inkomna synpunkter finns sammanställda i en
samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår den 22 maj – den 30 juli 2017.
Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas på Regementet (Mannerfelts Plats 7), 8 juni kl. 16. På
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget samt svara på frågor.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndag-torsdag kl.08.0016.00 fredag kl. 08.00-15.00.
Om inga synpunkter emot detaljplanen inkommer inom granskningstiden, tolkas detta som
remissinstansens/sakägarens godkännande av planförslaget.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jacob Kastrup Haagensen tfn. 033-35 84 98, e-post jacob.haagensen@boras.se

Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 30 juli via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer P 03/09. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta
vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 17 maj 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
Vänliga hälsningar
Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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Pia Aspegren, 033-35 30 07
pia.aspegren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för del av centrum, Saturnus 14 m.fl.
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-802)
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två till tre plan över
befintlig byggnad inom fastigheten Saturnus 14 samt att ändra användningen till
centrum, skola och vård för befintlig byggnad. Miljöförvaltningen ser positivt på att
förtäta stadskärnan och är därmed också positiv till en påbyggnad av fastigheten
Saturnus 14. Det som kan komma att försvåra för bostäder och förskola/skola är
bullernivåerna och luftkvaliteten. Miljöförvaltningen tycker att resonemanget kring
förskola och dess uteplatser i kringliggande parker är ett bra sätt att anta
utmaningarna som en förtätad stad medför. Miljöförvaltningen stöder också
resonemanget kring det hållbara resandet och att det behövs åtgärder för att påverka
de boende i området.

Förslag till beslut
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
Ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två till tre plan över
befintlig byggnad inom fastigheten Saturnus 14 samt att ändra användningen till
centrum, skola och vård för befintlig byggnad. Fastigheten Saturnus 14 är belägen i
Borås centrum. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen
följer inriktningen i visionen Borås 2025 med fler bostäder i stadens centrum.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen ser positivt på att förtäta stadskärnan och är därmed också positiv
till en påbyggnad av fastigheten Saturnus 14.
Det som kan komma att försvåra för bostäder och förskola/skola är bullernivåerna
och luftkvaliteten. Bullerutredningen som är gjord 2016-01-26 visar på höga nivåer.
En trafikutredning håller på att tas fram för området och bullerutredningen ska
uppdateras med nya indata inför granskningsskedet. Det är önskvärt att använda
trafikutredingen till en generell luftutredning för hela det område som alstrar trafik.
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Miljöförvaltningen tycker att resonemanget kring förskola och dess uteplatser i
kringliggande parker är ett bra sätt att anta utmaningarna som en förtätad stad
medför. Kanske kan utemiljön närmast förskolan förses med ett glasat bullerskydd
som då också skyddar bostäderna och förser dessa med en uteplats med tillräckligt
låga ljudnivåer.
Miljöförvaltningen stöder också resonemanget kring det hållbara resandet och att det
behövs åtgärder för att påverka de boende i området, och att det är viktigt att
förutsättningarna för det finns redan vid inflyttning, T.ex. marknadsföring av
bostäderna som cykel- och kollektivtrafikstimulerade m.m. Här borde fler
fastighetsägare gå ihop och erbjuda bilpool.

Agneta Sander
Miljöchef

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Aspegren
Miljöutredare

Ämne: Samråd Saturnus 14 m.fl.

Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Saturnus 14
m.fl. Borås Stad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två till tre plan över befintlig byggnad
inom fastigheten Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, skola och vård för befintlig
byggnad. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen följer inriktningen i
visionen Borås 2025 med fler bostäder i stadens centrum.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan.
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/
pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/centrumsaturnus14mfl.5.180e3b59158af501fdde1907.htm
l
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i
detta brev. Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om innehållet i
detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att
överklaga.
Samrådstiden pågår den 26 maj – den 2 juli.

Öppet hus

Öppet hus kommer att hållas i Stadshusets entré, Kungsgatan 55, tisdag 20 juni kl. 17.00-19.00. På
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget samt svara på frågor.

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 2 juli via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN2015-802. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår
sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 26 maj 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
Vänliga hälsningar
Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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Pia Aspegren, 033-35 30 07
pia.aspegren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Remissvar: Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad
2017/SBF 0028
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Det arkitekturpolitiska programmet ska skapa en samsyn kring utformning och god
arkitektonisk kvalitet. Generellt vill miljöförvaltningen att skrivningarna som handlar
om de blå och gröna stråken ska betona vikten av deras funktion. Miljöförvaltningen
ställer sig frågande till varför politiskt tillhör dokumentets rubrik. Miljöförvaltningen
vill att det görs förstärkningar och förbättringar i de blåa och gröna stråken.
Förslag till beslut
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker remissförslaget med bifogade kommentarer.
Ärendet
Det arkitekturpolitiska programmet ska skapa en samsyn kring utformning och god
arkitektonisk kvalitet. En rad begrepp i programmet förklaras och utvecklas. Såsom
urbana stråk, upplevelsen av gaturummet och byggnadernas höjd.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen tycker att det är bra att skapa samsyn kring stadsbyggandet och
framförallt en tydlighet kring vad staden menar med arkitektonisk kvalitet.
Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför politiskt tillhör dokumentets rubrik. I
analogi borde då alla program eller styrdokument inkludera politiskt i dess rubriker?
T.ex. Miljöpolitiskt program.
Generellt vill miljöförvaltningen att de blå och gröna stråkens funktion betonas i de
skrivningar som behandlar dem. Det vill säga, stråkens funktion ska integreras i stället
för att de endast får utrymme när plats finns.
Ska staden ha kvaliteter som är goda måste de gröna och blåa stråken inkluderas och
tas med i planeringen som en förutsättning. Dels för att människorna som bor i
staden ska må bra men i synnerhet för den biologiska mångfalden som är nödvändig
att ta hänsyn till.
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Miljöförvaltningen vill att det görs förstärkningar och förbättringar i de blåa och
gröna stråken. Det blir allt viktigare med dessa kvaliteter i den täta staden. Eftersom
Viskan är en av Borås största tillgångar och bostäder är det som programmet vill
prioritera behövs en samsyn kring vad som är kvaliteter och hur staden utformar
dessa.

Agneta Sander
Miljöchef

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Aspegren
Miljöutredare

fl\D BORÅS STAD
Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad
Borås Stads intentioner
Arkitekturpolitiskt programflir Borås innerstad ska skapa en samsyn kring utformning och god arkitek
tonisk kvalitet. Syftet är att bevara stadens existerande arkitektoniska kvaliteter samtidigt som vi
ser till att dessa stärks och utvecklas när nya byggprojekt tillkommer. Genom att säkerställa att
det blir rätt kvalitet på rätt plats skapas en helhet som länkar platsens historia till vår nutid och till
Borås Stads vision.
Arkitekturpolitiskt programflir Borås innerstad ska ligga till grund för såväl arbetet med att ta fram nya
detaljplaner som för handläggningen av bygglov. Programmet samspelar med Handbokflir stadsmil;ö·n och fungerar som ett tillägg till Översiktsplan flir Borås. Som komplement till översiktsplanen
och för att ytterligare stärka detta program är ett styrdokument för utformning och placering av
parker och torg önskvärt.
God arkitektur och bra stadsbyggnad genom dialog
Arkitektur är mycket mer än bara byggnadens utseende, det handlar minst lika mycket om funkt
ion. Med god arkitektonisk kvalitet menar vi att arkitektur ska vara robust, användbar och välge
staltad. Begreppet robust omfattar såväl beständighet som hållbar utveckling, som vi menar är en
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
till ett bra liv. Mer om hur Borås Stad definierar hållbar utveckling beskrivs i Översiktsplan flir
Borås. Användbart syftar på att det som byggs har en god funktion och uppfyller behoven som
ställs på till exempel bostaden. Med välgestaltad avses hur byggnaden, platsen eller gaturummet
upplevs och hur den eller det berör.
Genom en god dialog mellan olika parter såsom exploatörer, beslutsfattare, tjänstemän, nä
ringsidkare och allmänhet skapar vi en samsyn kring stadsbyggandet. På så sätt får vi en stad som
hänger samman och en vardagsmiljö som bidrar till att främja hälsa och välbefinnande i alla delar
av staden.
Arkitekturpolitiska programmets intentioner för Borås innerstad samt tätorterna
•
•
•
•
•

En stad som är tät och sammanhängande med bevarad närhet.
En stad som möjliggör möten.
En stad som bygger vidare på sin karaktär och mångsidighet.
En stad som växer med hög kvalitet och samtidigt hållbart.
En stad som värnar och utvecklar även våra gröna och blå strukturer.
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Pia Aspegren, 033-35 30 07
pia.aspegren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Remissvar på motion: Mindre plast i våra vattendrag och
hav
Yttrande till Stadsledningskansliet

Förslag till beslut
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Fritids– och folkhälsoförvaltningen har ett uppdrag i budgeten för 2017 att utreda hur
Borås Stad ska kunna avveckla användningen av plast/gummigranulat i våra
konstgräsplaner.
I väntan på det vill motionären följande:
•

Att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage
till dagvatten och övrig miljö.

•

Att där det finns risk för att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas
åtgärder såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar.

•

Att kontrollerat samla upp och rena det granulat som följer med vid
snöröjning.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen tycker att föreslagna åtgärder är mycket bra och att det ligger helt i
linje med Sveriges regerings ambitioner, att minska plast och kemikalier i världshaven.
Läs mer:
Om plast i haven på FN:s Havskonferens New York 5-7 juni 2017
Miljöförvaltningen vill i samband med föreslagna åtgärder förtydliga att läckaget inte
bara är partiklar utan även kemikalier lösta i vatten, såsom PAHer och andra
kemikalier.
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I samband med att åtgärderna utförs uppmanar Miljöförvaltningen att utförarna
kontaktar Miljötillsynsavdelningen och delger dem resultaten.

Agneta Sander
Miljöchef

Beslut skickas till
Stadsledningskansliet

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om bidrag till naturvårdsfonden
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Stuvhult 1:2

Sammanfattning
lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta
biodling med två nya bisamhällen på fastigheten Stuvhult 1:2 och till det krävande
utrustning.
ansöker om ett bidrag på 10 000 kronor.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med ett belopp på 10 000 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 10 000 kronor för
anskaffande och iordningställande av bisamhällen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom två år
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna
inte utförs.
Bikuporna ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst fem år. Anmälan om
projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 5 000
kronor på angivet konto vid projektets start och 5 000 kronor efter slutbesiktning av
projektet.
Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta
biodling med två nya bisamhällen på fastigheten Stuvhult 1:2 och till det krävande
utrustning.
ansöker om ett bidrag på 10 000 kronor.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att
uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och det lokala miljömålet
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att odlingslandskapet ska hållas levande för att skydda biologiska värden och
kulturmiljön.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för anskaffande och iordningställande av
bisamhällen.
Upplysning
Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Karta
Beslut skickas till
Sökande

Anna Ljunggren
Kommunbiolog

Dannike 20170504
Undertecknad tänker starta biodling bestående till en början av två samhällen.
Syftet är som vi alla vet brist på pollinerande insekter, vi behöver bin både för
vår egen odling samt för produktion av grönsaker frukt mm.
Vi kommer att köpa två samhällen inklusive utrustning som behövs., det mesta
arbetet kommer vi att göra själva.
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Anna Ljunggren, 033-35 83 78
anna.ljunggren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Sölebo 2:12

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill starta
biodling med två nya bisamhällen på fastigheten Lilla Sölebo 2:12 och till det
krävande utrustning.
ansöker om ett bidrag på 13 255 kronor.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp på 10 000 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 10 000 kronor för
anskaffande och iordningställande av bisamhällen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom två år
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna
inte utförs.
Bikuporna ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst fem år. Anmälan om
projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 5 000
kronor på angivet konto vid projektets start och 5 000 kronor efter slutbesiktning av
projektet.
Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill starta
biodling med två nya bisamhällen på fastigheten Lilla Sölebo 2:12 och till det
krävande utrustning.
ansöker om ett bidrag på 13 255 kronor.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att
uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och det lokala miljömålet
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att odlingslandskapet ska hållas levande för att skydda biologiska värden och
kulturmiljön.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för anskaffande och iordningställande av
bisamhällen.
Liknande ansökningar har fått bidrag i den storleksordningen. Bidrag för biodling är
att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. Därför kan det vara
rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag på 10 000 kronor.
Upplysning
Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Karta
Beslut skickas till
Sökande

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Seglora-Ingeshult 2:1

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill
beskära en grov ek med hjälp av arborist och söker ett bidrag på 9 000 kronor.
Åtgärden skulle genomföras i slutet av maj 2017. Ansökan inkom den 15 maj 2017.
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder.
Enligt reglerna för Naturvårdsfonden kan bidrag inte lämnas till redan genomförda
åtgärder.
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill
beskära en grov ek med hjälp av arborist och söker ett bidrag på 9 000 kronor.
Åtgärden skulle genomföras i slutet av maj 2017. Ansökan inkom den 15 maj 2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
Ansökan gäller beskärning av en grov ek på tomtmark på landsbygden. Eken är
registrerad i inventeringen av skyddsvärda träd men inga noteringar av åtgärdsbehov
finns angivna. Före ansökan skickades in var sökanden i telefonkontakt med
miljöförvaltningen för att fråga om ansökningsförfarandet. I samband med detta
informerades även om att man inte kan söka i efterhand för redan utförda åtgärder
utan att det är viktigt att ansöka före man påbörjar så att ett beslut kan fattas innan
åtgärder genomförs. Syftet med åtgärderna bedöms av arbetsgruppen för
naturvårdsfonden vara mer kopplade till användandet av marken under kronan än för
att öka naturvärden i trädet.
I ansökan finns datum angivna för när arbetet planeras utföras, 2017-05- 29 till
2017-05-30. Åtgärderna torde redan vara genomförda och bidrag kan därför, enligt
reglerna
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för Naturvårdsfonden, inte lämnas. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Karta
Beslut skickas till
Sökande

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om bidrag för naturvårdsåtgärder
Verksamhetsutövare:
Fristad
Fastighet:

Viskan norr om Borås, Tärby, Södra Esstorp 16, 513 96

Sammanfattning
Föreningen Viskan norr om Borås har inlämnat en ansökan om bidrag till
naturvårdsåtgärder. De vill utföra elfiske efter tidigare biotopvårdande åtgärder i
Viskan inom Mölarps naturreservat samt köpa in utrustning. De ansöker om ett
bidrag på 45 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljöoch konsumentnämnden att bevilja ansökan.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Viskan norr om Borås ansökan med 45 000
kronor för anskaffande av utrustning och elfiske.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan med tillägg att elfisket ska utföras enligt
vedertagen metodik för att uppskatta täthet samt att resultatet från elfisket ska
rapporteras in till miljöförvaltningen. Åtgärderna måste påbörjas inom två år och vara
avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs.
Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget
utbetalas 30 000 kronor på angivet konto vid projektets start och 15 000 kronor efter
slutbesiktning av projektet.

Ärendet
Föreningen Viskan norr om Borås har inlämnat en ansökan om bidrag till
naturvårdsåtgärder. De vill utföra elfiske efter tidigare biotopvårdande åtgärder i
Viskan inom Mölarps naturreservat samt köpa in utrustning för att kunna fortsätta
arbetet längs ännu inte åtgärdade sträckor. De ansöker om ett bidrag på 45 000
kronor.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till förening och omfattar uppföljning av och utrustning för att utföra
naturvårdsåtgärder. 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.
Föreningen arbetar löpande med åtgärder i Viskan med ideella krafter och
utrustningen, bland annat en vinsch för arbete med sten, förväntas kunna användas
även i fortsättningen längs andra sträckor än de nu beskrivna. De har tidigare fått
bidrag från naturvårdsfonden för åtgärder på en begränsad sträcka där de genomfört
biotopvård med gott resultat.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 45 000 kronor för anskaffande av material och genomförande
av elfiske.
Elfisket ska utföras enligt vedertagen metodik för att uppskatta täthet med tre fisken
per lokal. Det är bra om man använder lokaler som elfiskats tidigare så att man kan
följa förändringar. Resultatet från elfisket ska rapporteras in till miljöförvaltningen.
Genomförande av åtgärder förutsätter att de tillstånd som krävs för verksamheten har
införskaffats hos exempelvis, markägare, reservatsförvaltare och Länsstyrelsen.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Ljunggren
Kommunbiolog

Bilaga
Ansökan
Beslut skickas till
Viskan norr om Borås, Tärby, Södra Esstorp 16, 513 96 Fristad
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Anna Ljunggren, 033-35 83 78
anna.ljunggren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Pålsbo 1:13

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder. Han vill sätta upp stängsel runt två nya beteshagar om cirka 2 ha
på fastigheten Pålsbo 1:13.
söker ett bidrag på 13 800 kronor.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 13 800 kronor för
anskaffande av material och uppsättning av stängsel kring 2 ha betesmark.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom två år
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna
inte utförs.
Beteshagarna ska finnas kvar och skötas i minst fem år. Anmälan om projektstart och
projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 8 800 kronor på
angivet konto vid projektets start och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder. Han vill sätta upp stängsel runt två nya beteshagar om cirka 2 ha
på fastigheten Pålsbo 1:13. Området är ett gammalt soldattorp där sökanden
restaurerar marker och byggnader. Stället har anor från 1600-talet.
söker
ett bidrag på 13 800 kronor för stängselstolpar och fårnät.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att
uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och det lokala miljömålet
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att odlingslandskapet ska hållas levande för att skydda biologiska värden och
kulturmiljön.
Att återinföra bete på markerna är mycket positivt, det hindrar igenväxning och ökar
den biologiska mångfalden när även de magrare delarna av betesmarken återfår
ängsflora. Torpet används för olika lokala arrangemang, föreningsträffar, kalas mm.
Under förra året besökte cirka 200 personer torpet. Bland annat har
hembygdsföreningen haft aktivitet där barnen kunde träffa tomten i ladan.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 13 800 kronor för stängsel till hagar. Rekommendationsbeslut
har tagits av arbetsgruppens möte 30 maj 2017 utan
medverkan.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Bilaga 1. Foton
Bilaga 2. Karta
Beslut skickas till
Sökande

Anna Ljunggren
Kommunbiolog

Fotobilaga
Pålsbo 1:13

Dnr. 2017-1835

Insatser i form av naturvårdshuggning har utförts för att återställa tidigare betesmarker på torpet
som nu växt igen, restaurering av byggnader pågår och bland annat har 25 fågelholkar satts upp.
De öppna ängarna och röjda områdena kommer att hägnas för fårbete så att markerna kan hållas
öppna.
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Anna Ljunggren, 033-35 83 78
anna.ljunggren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Vatthult 1:3

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 25 000 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Vatthult 1:3. Åtgärderna är nu färdiga och
projektet avslutas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 10 000 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet

har beviljats bidrag på 25 000 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Vatthult 1:3. Åtgärderna är nu färdiga och
och Anna
projektet avslutas. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av
Ljunggren (miljöförvaltningen) i arbetsgruppen för naturvårdsfonden den 31 maj
2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
Åtgärderna som bidraget avsåg är nu färdiga och resterande bidrag 10 000 kronor
kan betalas ut. Fårstängsel har satts upp runt nya beteshagar. Tidigare igenväxta
marker har avverkats och röjts till både öppna och trädbärande betesmarker. Lövträd
har sparats och på kullarna en del tall. Grövre lövträd har frihuggits och sparats.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Ljunggren
Kommunbiolog

Bilaga
Foton
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Datum
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2013-0257

Besiktning av naturvårdsåtgärder
Vatthult 1:3

Dnr. 2013-257

Fåren betar i de nya hagarna. Stora avverkningar och röjningsinsatser har gjorts för att återställa
tidigare öppna marker.

2013-01-19
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Miljö- och konsumentnjrnnd0n

2013 -01- 2 9
Dnr.

Projektbeskrivning till Ansökan om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond
Syftet med projektet är att återställa det gamla odlingslandskapet på Vatthult 1 :3 som inte
varit betad på många år och som nu håller på att växa igen. Målet är att landskapet skall
framträda som det en gång var då djuren betade här, och att fler ruter också kommer att trivas
på marken igen. Det odlingslandskap som syns idag är ett resultat av hur människan under de
senaste åren tagit hand om naturen, allt bara växer igen om inget görs. För framtiden bör man
restaurera och bevru·a odlingslandskapet så gott det går. Vått syfte med projektet är också att
bryta en trend med ett odlingslandskap utan djur mot ett med levande med djur igen.
Under hösten 2012 har vi skaffat Gotlandsfår (svensk lantras) och behöver nu hägna in mark
ytterligare som skall betas av med stängsel, fårnät och stolpat·. Det kommer att krävas att stora
granar och andra träd som vuxit upp i hagen under de senaste åren behöver tas ner, riset tas
omhand och träden forslas bort. Här finns även sly och småbuskage som behöver röjas på
vissa områden, för att kunna ge plats åt att fåren får mer att beta och gräset breder ut sig,
ängsmarken kommer fratn igen. Vi kommer att göra detta på egen hand helt och hållet.
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Anna Ljunggren, 033-35 83 78
anna.ljunggren@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Yttrande till Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhetsutövare:
Fastighet:
Högloftet 3
Sammanfattning
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Högloftet 3. Åtgärderna är nu färdiga och
projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder.
Projektet avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor utbetalas på angivet konto.
Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor för naturvårdsåtgärder på fastigheten
Hamstern 4. Åtgärderna är nu färdiga och projektet avslutat. Slutbesiktning av
åtgärderna genomfördes av
ur arbetsgruppen för naturvårdsfonden och
Anna Ljunggren, miljöförvaltningen den 31 maj 2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som bidrag avsåg. Två bisamhällen är införskaffade
och iordningställda.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Ljunggren
Kommunbiolog

Bilaga
Foton
Beslut skickas till
Sökande
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Mirjam Keskifrantti, 033-35 30 09
Mirjam.keskifrantti@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Åtgärdsplan och svar på Länsstyrelsens anmärkningar i
samband med revision av den kommunala tillsynen enligt
tobakslagen (1993:581) i Borås Kommun
Länsstyrelsens diarienummer: 705-31421-2016
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar förvaltningens åtgärdsplan som svar till
Länsstyrelsen.
Ärendet
Länsstyrelsen har på eget initiativ med stöd av 19 a § tobakslagen genomfört tillsyn i
Borås kommun den 4 oktober 2016. Länsstyrelsen riktar kritik på att miljö- och
konsumentnämnden inte bedriver tillsyn avseende rökfria miljöer enligt tobakslagen i
tillräcklig omfattning. Nämnden ska senast den 15 juni 2017 redovisa till
Länsstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de påtalade
bristerna. Följande tre brister har framförts av Länsstyrelsen.
1. Nämnden har inga upprättade rutiner avseende arbetet enligt tobakslagen.
Länsstyrelsen noterar att bristen framförts vid tidigare tillsyn enligt beslut
daterat den 29 maj 2013.
2. Nämnden har inga protokoll avseende tillsynen av rökfria miljöer.
3. Den kontroll och dokumentation av tillsynen av rökfria miljöer enligt
tobakslagen som genomförts är bristfällig.
Åtgärdsplanen för att komma till rätta med de brister som Länsstyrelsen påtalat
presenteras i efterföljande avsnitt.
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Åtgärdsplan
1. Åtgärd av brist gällande rutiner
Under 2017 kommer samtliga rutiner, riktlinjer och mallar att revideras och
uppdateras. Skriftliga rutiner kommer att upprätthållas och läggas in i förvaltningens
ledningssystem. En checklista har förberetts för tillsyn enligt tobakslagen med
avseende på rökfria miljöer inför verksamhetsåret 2018. Se bilaga 2.
En skriftlig rutin kommer att tas fram under 2017 som ska säkerställa att tillsyn av
rökfria miljöer genomförs inom ramen för den planerade årliga kontrollen inom
hälsoskyddsområdet och även inom livsmedelsområdet.
Det innebär att rökfria miljöer från 2018 årligen ska kontrolleras på följande områden:
• Inom hälsoskyddsområdet på skolor, förskolor och gymnasieskolor.
• Inom livsmedelsområdet på Livsmedelsanläggningar och uteserveringar.
(Med livsmedelsanläggningar avses exempelvis restauranger, kaféer, tillfälliga
arrangemang med mera.)
Under 2017 genomför Miljöförvaltningen tillsyn på samtliga förskolor i Borås enligt
verksamhetsplanen. Detta med avseende på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
städning på skolor och förskolor. Under 2018 genomförs samma tematillsyn på
grundskolor och gymnasieskolor. I samband med förberedelser inför tematillsynen
2018 kommer även tobakstillsynen att integreras. Miljöförvaltningen har dock inte
resurser nog att genomföra tillsyn enligt tobakslagen under 2017.
Tillsyn enligt tobakslagen på andra områden
Miljöförvaltningen ser även att det finns andra områden som är möjliga att genomföra
tillsyn enligt tobakslagen, fast med andra typer av tillsynsinsatser. Med det avses
information, inventering och liknande där alla Miljöförvaltningens avdelningar genom
samverkan kan säkerställa denna tillsyn.
Några lämpliga områden är kollektivtrafik, inrättningar med särskild service eller vård
och offentliga tillställningar. I första hand kommer dock tillsynen på
utbildningslokaler, livsmedelsanläggningar och uteserveringar att säkerställas.
2. Åtgärd av brist gällande protokoll från utförd tillsyn
Det finns idag ingen möjlighet att särskilja den tillsyn som Miljöförvaltningen
genomfört enligt tobakslagen med avseende på rökfria miljöer. I rutinen som
omnämns under första punkten kommer även diarieföringen att förtydligas för att
möjliggöra utdrag av information på ett enkelt och överskådligt sätt. Detta för att
kunna följa upp den utförda tillsynen enligt tobakslagen.
Det innebär konkret att från och med 2018 kommer den framtagna checklistan för
tillsyn enligt tobakslagen att användas för tillsyn och diarieföras på separata händelser
i förvaltningens ärendehanteringssystem ECOS.
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3. Åtgärd av brist gällande kontroll och dokumentation
Under 2017 kommer Miljö- och konsumentnämnden att revidera tillsyns- och
verksamhetsplaner utifrån tobakslagen samt göra en behovsutredning för att utreda
de personella resurser som krävs för att klara tillsynen.
Miljöförvaltningen ska även utreda vilka ytterligare möjligheter det finns att samordna
tillsyn enligt tobakslagen med övrig miljöbalkstillsyn samt med andra avdelningar på
förvaltningen.

Agneta Sander
Miljöchef

Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef

Bilagor
Länsstyrelsens revisionsrapport
Förslag till checklista för tillsyn enlig tobakslagen
Åtgärdsplan skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg

Beslut
2017-03-06

Samhällsavdelningen
Enheten för social hållbarhet
Jakob Kilner
Tillsynshandläggare
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Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) – Borås kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen riktar kritik på följande punkter:


Nämnden genomför inte tillsyn avseende rökfria miljöer enligt
tobakslagen i tillräcklig omfattning

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister:




Nämnden har inga upprättade rutiner avseende arbetet enligt
tobakslagen. Länsstyrelsen noterar att bristen framförts vid tidigare
tillsyn enligt beslut daterat den 29 maj 2013.
Nämnden har inga protokoll avseende tillsynen av rökfria miljöer.
Den kontroll och dokumentation av tillsynen av rökfria miljöer
enligt tobakslagen som genomförts är bristfällig.

Länsstyrelsen bedömer att miljö- och konsumentnämnden i övrigt följer
lagstiftningen i de delar som har granskats.
Nämnden ska senast den 15 juni 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits
för att komma till rätta med de påtalade bristerna.
Detta beslut har fattats av enhetschef Talieh Ashjari med
tillsynshandläggare Jakob Kilner som föredragande. I den slutgiltiga
handläggningen har tillsynshandläggare Lars Andersson deltagit.
Vid sin bedömning utgår Länsstyrelsen från skala:





Utan anmärkning
Brist
Kritik
Allvarlig kritik

Talieh Ashjari
Jakob Kilner
Postadress:
Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, 403 40
Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Ver. 2016-07-04/JK

Beslut
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705-31421-2016

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia till:
-

Folkhälsomyndigheten
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Beslut
2017-03-06

Diarienummer
705-31421-2016

Bakgrund till tillsynen
Länsstyrelsen har på eget initiativ med stöd av 19 a § tobakslagen
genomfört tillsyn i Borås kommun den 4 oktober 2016.

Länsstyrelsens handläggning
Verksamhetstillsyn av kommunens handläggning av ärenden och tillsyn
enligt tobakslagen (rökfria miljöer) har genomförts. Tillsynsbesöket
genomfördes av Lars Andersson och Jakob Kilner på Länsstyrelsen.
Inför besöket skickade Länsstyrelsen ut en enkät som besvarades av
miljöförvaltningen tf. avdelningschef. Enkäten innehåller frågor angående
verksamhetens organisation, riktlinjer, policys, handläggning samt tillsyn.
Vid besöket fördes diskussioner med Miljöskyddschef, tf. avdelningschef,
miljöinspektör, vice ordförande och andre vice ordförande i Miljö- och
konsumentnämnden utifrån de svar som lämnades.

Redovisning av tillsynen
Kommunens organisation
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för ärenden och tillsyn enligt
tobakslagen (avseende rökfria miljöer) i Borås kommun.
Enligt enkätsvaret har nämnden avsatt 5 % av en årsarbetskraft för
handläggning och tillsyn av rökfria miljöer.
Tillsynsplan och övergripande styrdokument
Nämnden har inga upprättade skriftliga rutiner för tillsyn och handläggning
avseende rökfria miljöer. Kommunen har inga tillsynsprotokoll för att
kontrollera att rökförbudet på skolgårdar följs. Det finns heller inga
tillsynsprotokoll för övrig tillsyn av rökfria miljöer.
Området rökfria miljöer finns inte med som en del i kommunens
övergripande tillsynsplan inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Borås
kommun 2016.
Miljö- och konsumentnämnden har inte specifikt pekat ut tillsyn på rökfria
miljöer i behovsutredningar, verksamhetsplaner m.m. utan tillsyn har
framförallt kopplats ihop med miljöbalkstillsynen på undervisningslokaler.
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2017-03-06

Diarienummer
705-31421-2016

Tillsyn av rökfria miljöer
Enligt enkäten finns det totalt 134 skolor i kommunen. Under 2013 till och
med 2015 har 0, 31 respektive 4 tillsynsbesök genomförts. Under 2016 har
hittills 10 tillsynsbesök genomförts. Frågan har enbart tagits upp i samband
med ordinarie tillsyn inom miljöbalken. Enligt enkätsvar görs en snabb
visuell kontroll på skolgården samt att man ställer frågor till ansvarig rektor.
I inspektionsrapporten, under rubrik tobakslagen, finns en kort och endast
övergripande redovisning.
Det finns ingen tillsynsplan eller riktlinjer över hur tillsynen av rökfria
miljöer ska genomföras.
Länsstyrelsen tillsynade senast Miljö- och konsumentnämnden i Borås
den 29 april 2013. I beslut daterat den 29 maj 2013 (Länsstyrelsens
diarienummer 705–10466–2013) för Länsstyrelsen fram att kommunen
bör se över sina rutiner för tillsyn enligt tobakslagen så att rökfria
miljöer på skolgårdar kontrolleras med tätare mellanrum än vart tredje
år.
Återkoppling från förvaltningen till nämnden
Återkoppling sker via tertial- och årsredovisningar.
Myndighetssamverkan
Ingen samverkan bedrivs idag. Från och med 2017 kommer
tillståndsenheten för ärenden och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen
att slås ihop med Miljöförvaltningen.
Övrigt
Länsstyrelsen informerade nämnden om de eventuella förändringar vi har att
vänta på tobaksområdet i och med slutbetänkandet En översyn av
tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk. Förändringarna innebär
bland annat att bestämmelserna om rökfria miljöer utökas kraftigt och att
fler pro-dukter kommer att omfattas av rökförbudet. Förslaget från
utredarens sida är att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Kommunicering av sakuppgifter
Länsstyrelsen har kommunicerat uppgifterna i det här ärendet med nämnden
den 6 december 2016. Den 20 februari 2017 inkom nämnden med svar på
Länsstyrelsens kommunicering. Nämndens svar har beaktats i den slutliga
bedömningen. Av svaret framgår i huvudsak följande:
Tillägg under rubriken Myndighetssamverkan:
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Miljöförvaltningen kommer att på sikt kunna uppnå samordningsvinster
inom tillsynsområdet genom att tillståndsenheten för alkohol och tobak
placeras inom vår förvaltning.
Tillsynsavgifter
Det står inte uttryckligen skrivet hur tillsynsorganet/Miljö- och
konsumentnämnden ska finansiera tillsyn av rökfria miljöer. Om vi förstått
det rätt är det skattekollektivet i Borås Stad som ska uppbära kostnaden för
denna typ av tillsyn.

Länsstyrelsens bedömning
Av Länsstyrelsens granskning framgår att nämnden inte genomför tillsyn av
rökfria miljöer i tillräcklig omfattning. Av inlämnat enkätsvar framgår att
det finns totalt 134 skolor i kommunen. Under 2013 till och med 2015 har 0,
31 respektive 4 tillsynsbesök genomförts. Under 2016 har hittills 10
tillsynsbesök genomförts.
Med skyddslagstiftningen som grund tillsammans med resonemang utifrån
ett antal propositioner och skrivningar i bl.a. Länsrapporten 2012 finns det
ett tydligt stöd för att kommunerna ska genomföra årlig tillsyn.
Regeringen framhåller att en effektiv tillsyn är strukturerad och regelbunden
(Regeringens proposition Olovlig tobaksförsäljning 2009/10:207). Den
nationella tillsynsmyndigheten (Folkhälsomyndigheten) har uttalat att
avseende den här typen av sociala skyddsåtgärder bör frekvensen ligga på
minst ett tillsynsbesök per objekt och år (fler om det finns behov) för att
tillsynen ska få önskad effekt, jmf Länsrapport 2012 och tillsynsfrekvens för
tobaksförsäljning.
Det finns en direkt koppling med det arbete som utförs inom ett visst
område och de mål, rutiner och arbetsverktyg som en verksamhet har tagit
fram. I allt väsentligt saknas de här strukturerna avseende nämndens arbete
med rökfria miljöer. Nämnden har inga skriftliga rutiner eller protokoll för
tillsynen av rökfria miljöer. Tillsynen av rökfria miljöer tas inte heller upp i
den övergripande tillsynsplanen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Länsstyrelsen är av uppfattningen att det här är något som nämnden behöver
åtgärda för att öka tillsynens frekvens och kvalité.
Det stämmer att det inte föreligger någon rätt för kommunen att ta ut
tillsynsavgifter för tillsynen av rökfria miljöer enligt tobakslagen.
Kommunen ansvarar dock för att lagstadgade uppdrag utförs. I det här
sammanhanget för Länsstyrelsen ofta fram att god samordning i kommunen
underlättar att bedriva icke avgiftsfinansierad verksamhet. Länsstyrelsens
erfarenhet är att de objekt som ska kontrolleras även erhåller kontroll inom
andra områden varför det finns goda möjligheter till samordningsvinster.
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Därmed bör kostnaderna för kommunens tillsyn av rökfria miljöer enligt
tobakslagen kunna hållas nere.
I övrigt är det Länsstyrelsens bedömning att nämnden följer lagstiftningen i
de delar som granskats.
För att komma tillrätta med de påtalade bristerna samt det faktum att
tidigare påtalade brister inte rättats till vill Länsstyrelsen att nämnden senast
den 15 juni 2017 redovisar vilka åtgärder som vidtagits.
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Delegationslista MAJ
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-001426

20170502

Tillstånd till annan toalett än vattentoalett

2017-001571

20170502

2017-000882

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Avlopp, ansökan WC

Osdal 2:64

Sevil Selimov

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

Sävshult 1:16

Jenny Pleym

20170502

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Dannike 5:2

Sevil Selimov

2017-001386

20170502

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Polstjärnan 1

Anna Hedén

2017-001607

20170502

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

Tämta-Näs 2:6

Jenny Pleym

2017-000741

20170502

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Seglora-Näs 2:34

Sevil Selimov

2015-002603

20170502

Yttrande från Miljö-och
konsumentnämnden

Planering, detaljplan för del av Viared,
Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan

2016-003295

20170502

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, revision

Mjölskivlingen 12

Linda Karlsson

2017-001009

20170503

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Präntaren 2

Maryam Kasehchi

2017-001580

20170504

Tillstånd till installation av
värmepumpsanläggning

Värmepump, installation

Hedared 6:43

Roger Johansson

2017-001610

20170504

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Senåsa 1:26

Roger Johansson

2017-001608

20170504

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Örlanda 10:1

Roger Johansson

2017-001641

20170504

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Torpa-Sjöbo 2:3

Roger Johansson

2014-002287

20170505

Beslut om att avsluta ärende efter utredning Förorenade områden

Stuarts Kile 4

Sofia Lindvall

2017-001646

20170505

Tillstånd till annan toalett än vattentoalett

Avfall, förmultningstoalett

Lönnåsen 1:11

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001053

20170505

Föreläggande

Livsmedelskontroll, klagomål

Armbåga 3

Thomas Vidholm

2017-001553

20170508

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Osdal 2:99

Roger Johansson

2017-001202

20170508

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Spannramen 1

Christina Källberg

2017-001669

20170508

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

Sundholmen 5:31

Jenny Pleym

2017-001021

20170508

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Lotsen 3

Christina Källberg

2017-001537

20170509

Föreläggande om presentation

Livsmedelskontroll, inspektion

Sandared 1:56

Evelina Öhman

2017-001495

20170510

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion frityrolja

Balder 6

Maryam Kasehchi

2017-001454

20170510

Fastställande av årsavgift

Avgift, årsdebitering

Kerstinsgärde 1:2

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001686

20170510

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Fyrtalet 5

Roger Johansson

Pia Aspegren
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-001455

20170510

Fastställande av årsavgift

2017-001689

20170511

2017-001327

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Avgift, årsdebitering

Kerstinsgärde 1:213

Anthoula Papakosta

Upphävande av beslut om förbud

Livsmedelskontroll, klagomål på rengöring

Juno 10

Christina Källberg

20170511

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Gingri-Äspered 1:12

Peter Engström

2017-001689

20170511

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på rengöring

Juno 10

Christina Källberg

2017-001520

20170512

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Pomona 7

Annelie Gustafsson

2017-001536

20170512

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Ärlan 11

Annelie Gustafsson

2017-001518

20170512

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Carolus 4

Annelie Gustafsson

2016-002521

20170512

Föreläggande om anslutning av spillvatten

Avlopp, tillsyn inventering

Fristads Prästgård 1:35 Jennie Schürer von Waldheim

2017-001638

20170512

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Semele 5

Annelie Gustafsson

2017-001309

20170512

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Samariten 4

Annelie Gustafsson

2017-001636

20170512

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Sandgärdet 14

Annelie Gustafsson

2017-001434

20170512

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Skräddaren 9

Annelie Gustafsson

2016-002522

20170512

Föreläggande om anslutning av spillvatten

Avlopp, tillsyn inventering

Sölebo 1:95

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001290

20170512

Föreläggande om anslutning av spillvatten

Avlopp, föreläggande om anslutning till
allmänt spillvattennät

Fristads Prästgård 1:30 Jennie Schürer von Waldheim

2016-002523

20170512

Föreläggande om anslutning av spillvatten

Avlopp, tillsyn inventering

Fristads Prästgård 1:16 Jennie Schürer von Waldheim

2017-000805

20170515

Tillstånd till spridning av kemiska
bekämpningsmedel

Miljötillsyn, information om tillstånd inom
vattenskyddsområde

Gingri-Bosgården 1:3

Johannes Stolt

2017-001725

20170515

Förbud att bereda och hantera livsmedel

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Pegasus 3

Evelina Öhman

2017-001623

20170515

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Äspered 1:50

Johannes Stolt

2017-001741

20170516

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på
matförgiftning

Midas 14

Maryam Kasehchi

2017-001739

20170516

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Räveskalla 1:542

Roger Johansson

2017-001725

20170516

Föreläggande vid vite om formell utbildning Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Pegasus 3

Linda Karlsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2013-003240

20170518

Yttrande till Länsstyrelsen

2017-001162

20170518

2017-001725

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Miljötillsyn, strandskydd

Lönnhult 1:6

Johannes Stolt

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, föreläggande om att vidta
skyddsåtgärder

Rydboholm 1:473

Rikard Almgren

20170518

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Pegasus 3

Evelina Öhman

2017-001660

20170518

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, ansökan om dispens körtider
och tävlingar 2017

Rydboholm 1:402

Carin Christensen

2017-001725

20170518

Upphävande av beslut om förbud

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Pegasus 3

Evelina Öhman

2017-001642

20170519

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Tummarp 1:87

Roger Johansson

2017-001757

20170519

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Rydboholm 2:43

Roger Johansson

2017-001772

20170519

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Ljushults-Kärra 1:34

Jenny Pleym

2017-001697

20170529

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Vralen 1:9

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001651

20170529

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Bredareds-Fagerhult
1:58

Peter Engström

2016-003295

20170529

Förbud vid vite att använda specifik
utrustning

Livsmedelskontroll, revision

Mjölskivlingen 12

Linda Karlsson

2017-001643

20170529

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Pajebo 1:17

Johannes Stolt

2017-001076

20170529

Föreläggande om skyddsåtgärder

Livsmedelskontroll, inspektion

Kilsund 4

Thomas Vidholm

2017-001811

20170530

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Mada 2:3

Roger Johansson

2017-001815

20170530

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på
matförgiftning

Pomona 7

Sara Norberg

2017-001810

20170530

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Tärby 25:4

Roger Johansson

2017-001645

20170530

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Draered 2:10

Jennie Schürer von Waldheim

2017-000491

20170530

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Visiret 1

Thomas Vidholm

2017-001570

20170531

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion frityrolja

Grävlingen 1

Evelina Öhman

2017-001652

20170531

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Röl 1:16

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001428

20170531

Tillstånd för WC till minireningsverk, Baga

Avlopp, ansökan WC

Viken 5:4

Jennie Schürer von Waldheim
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Delegationslista maj 2017 – Tillståndsenheten
Dnr.
51-2017-00080

Datum
2017-05-04

Beslutstyp
Ändrat tillstånd, bifall med villkor

Ärende
Ändrat tillstånd

50-2016-00579
55-2017-00104
53-2017-00108
51-2017-00093
53-2017-00121
16-2017-00008
53-2017-00125
51-2017-00093
16-2016-00514

2017-05-05
2017-05-11
2017-05-17
2017-05-23
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-29
2017-05-31
2017-05-31

Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor
Godkännande av lokal för catering
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Yttrande till Förvaltningsrätten
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Ändrat tillstånd, bifall med villkor
Yttrande till Förvaltningsrätten

Nytt tillstånd
Anmälan catering
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Ändrat tillstånd
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Överklagande
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Ändrat tillstånd
Överklagande

Objekt

