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

tisdagen den 23 maj 2017, kl. 17.00

Plats

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

Kallas

Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Per Månsson (M)
Inga-Britt Olsson (M)
Marcus Nilsen (L)
Jan-Åke Carlsson (S)
Cristina Nichta (S)
Peter Ohlsén (SD)
Magnus Persson (S)
Cecilia Kochan (S)
Joel Carlberg-Torsell (V)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Katrine Andersson (M)
Sofia Sandänger (M)
Alexander Andersson (C)
Olle Engström (KD)
Susanne Karlsson (SD)
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Anna Säfsten
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson

Anita Persson (V)
Ordförande

Marlene Andersson
Sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Marlene Andersson på
marlene.a.andersson@boras.se
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Föredragningslista

Beslutsförslag

1.

Sammanträdets öppnande

-

2.

Närvaro

-

3.

Val av protokollsjusterare
samt tid för protokollets justering

1. Jan-Åke Carlsson
2. Marcus Nilsen
3. Karl-Eric Nilsson
2017-05-26

4.

Initiativärenden

4.1 Information gällande invasionsarter
5.

Fastställande av föredragningslista
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Information

Röd-gröna gruppen

6.1 Informationsfoldrar till naturvårdsfonden

Information
Anna Ljunggren

6.2 Revisionsredogörelse

Information
Agneta Sander

7

Administration

7.1 Tertialuppföljning 2017
Ecos 2017-865

Godkänna
Annelie Johansson

7.2 Ny delegeringsordning för Miljö- och
konsumentnämnden
Ecos: 2016-3336

Godkänna
Marlene Andersson

7.3 Remiss: HBTQ
Ecos: 2017-1195

Godkänna
Niclas Björkström

8

Livsmedelskontroll
-

9

Alkohol & Tobak

9.1 * Ansökan om ändring i serveringstillstånd
Dnr. 51-2017-00069

Godkänna med villkor
Tillståndsenheten
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2017-05-23
9.2 Verksamhetsplan 2017, Tillståndsenheten
Dnr. 10-2017-00107
10

Godkänna
Tillståndsenheten

Miljöstrategiska

10.1* Strandskyddsärende Vatunga 1:11
Ecos: 2016-3556

Godkänna
Jenny Pleym

10.2* Strandskyddsärende Mjöshult 1:13
Ecos: 2017-1489

Godkänna
Jenny Pleym

10.3* Strandskyddsärende Kobacka 1:19
Ecos: 2017-1502

Avslå
Jenny Pleym

10.4 Samråd – Detaljplan Vulkanus 15
Ecos: 2017-1412

Tillstyrka
Pia Aspegren

10.5 Ansökan om bidrag för biodling
Ecos: 2017-1074

Godkänna
Anna Ljunggren

10.6 Slutbesiktigat projekt angående bidrag från
naturvårdsfonden, Hjortsbergs sandtäkt
Ecos: 2015-2324

Godkänna
Anna Ljunggren

11

Miljötillsyn
-

12 Budget- och skuldrådgivning
13 Kurser och konferenser
13.1 Information BUS-dagarna

Till handlingarna

13.2 Information FAH-dagarna

Till handlingarna

13.3 Information Miljöbalksdagarna

Till handlingarna

14

Anmälningsärenden

14.1 Delegationsbeslut 1-31 mars 2017

Till handlingarna

14.2 Delegering i brådskande ärende
- Remiss: sanktioner i livsmedelskedjan
- Yttrande till förvaltningsrätten

Till handlingarna
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14.2 Inkomna skrivelser
15

Information från förvaltningen

15.1 Personalärenden

Information

15.2 Övrig information från förvaltningen

Information
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Sök bidrag

Borås Stads
naturvårdsfond

Bidrag kan sökas av föreningar och enskilda för
t.ex. naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller
restaureringsåtgärder.
Bidragen beslutas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en beredningsgrupp.
Beredningsgruppen består av representanter från
Miljö- och konsumentnämnden, Kommunstyrelsen,
LRF och Borås Naturskyddsförening.

»
»

»

Fonden kan inte ge bidrag till redan genomförda åtgärder, enbart inköp av utrustning eller
stipendier.
Den som tar emot bidrag från Borås Stads
naturvårdsfond förutsätts avsätta egen tid för
projektet.
Mottagare av bidrag ur fonden ska redovisa
användningen av medlen till Miljö- och
konsumentnämnden.

Naturvårdsfonden finansieras genom anslag från
Borås Stad och genom gåvor från enskilda personer,
företag och föreningar.
Vill ni som företag eller privatperson donera pengar
till Naturvårdsfonden? Sätt in pengar på Borås
Stads bankgiro 991-1025. Märk insättningen
Miljöförvaltningen, Naturvårdsfonden.

Toppvaxskivling

Ansökan
Ansökan om bidrag skickas till Miljö- och
konsumentnämnden. Medel från fonden kan sökas
när som helst under året.
Ansökningsblanketter och information finns på
Miljöförvaltningens webbplats.
Ta gärna kontakt med förvaltningen vid frågor och
om du vill ha ansökningsblanketter hemskickade
med posten.

MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42

Påfågelöga

TFN 033-35 30 00 E-POST miljo@boras.se
WEBBPLATS boras.se/miljo

Förverkliga en dröm

Exempel på insatser med
bidrag från naturvårdsfonden

Har du en dröm som du vill förverkliga? En dröm
som innebär att ge något tillbaka till naturen.
Har du till exempel länge funderat på att slå ängen
på baksidan av ladan, där det tidigare frodades
blommor och insekter, en äng som nu håller på att
växa igen? Eller skulle du vilja ge öringen, som finns
i vattendraget vid din skogstomt, bättre möjligheter
att föröka sig? Anlägga en groddamm? Kan det vara
så att du rentav har ett unikt stycke natur, som du
vill ge andra en möjlighet att uppleva, men saknar
möjlighet att informera om?

Lokalen
Häljared Nedregård var tidigare känd som en rik
backsippelokal. Antalet backsippor har minskat
stadigt under årens lopp och en plan upprättades år
2010 för att förbättra livsmiljön för backsippan.
Restaurering av backsippelokal

Restaurering av gammalt odlingslandskap Gården

Säggryd, utanför Äspered, fick bidrag år 2007 för
att återställa ett öppet landskap som länge varit
igenvuxet.

Ta ett steg närmare drömmen genom att söka pengar
från Borås Stads naturvårdsfond.

Atlasinventering år 2010,
genomförd av Västergötlands Ornitologiska
Förening.
Inventering av fåglar

Biodling Bisamhällen

Highland Cattle
Bete

ställdes i ordning och
placerades ut på tre gårdar 2013 kring Äskhult i
Kinnarumma.
Fiskevägar, utläggning av sten,
information om vattendrag till allmänheten. Kring
Mölarp 2014-2015.
Fiskevård

Öppna landskap
En rik flora och fauna är inte bara en fröjd för
öga och själ. Biologisk mångfald är också en
förutsättning för de ekosystemtjänster som bland
annat ger oss mat och rent vatten.

Väddsandbi

Genom åren har igenväxning, monokulturer,
bekämpningsmedel, övergödning, försurning och
färre verksamma småbönder inneburit att antalet
arter i naturen minskat. Som en åtgärd finns bland
annat Borås Stads naturvårdsfond, som ska stödja
och uppmuntra naturvårdsarbete.

Mölarps kvarn

Miljö- och
konsumentnämnden
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Första revisorsgruppen

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Revisionsberättelse för Miljö- och
konsumentnämnden år 2016
Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2016.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår sammanfattande revisionsredogörelse som utgör
en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Nämndens två uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomförda.
Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag, och att man anger åtgärder.
Vi bedömer att Miljö- och konsumentnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen
är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Miljö- och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
Borås 2017-03-13

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Bill Johansson
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Miljö- och konsumentnämnden 2016
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 1 044 tkr jämfört med nämndens budget. För 2016 budgeterade
nämnden ett överskott på 1 359 tkr med avsikt att balansera tidigare ackumulerat underskott på
1 423 tkr från bokslut 2015. I Kommunstyrelsens sammanställning för beslut i Kommunfullmäktige
redovisars ett överskott på 315 tkr jämfört med Kommunfullmäktiges budget.
Kommunfullmäktiges budget fastslås att nämnderna ska ha buffertar för oförutsedda utgifter och
händelser. Innan denna buffert får användas ska alla andra åtgärder ha prövats, och en åtgårdsplan
ska ha upprättats.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större
budgetavvikelserna enligt nämndens budget.
Verksamhetens budgetram

•
•

Avdelningen för livsmedelskontroll redovisar ett underskott på 539 tkr och avser personalkostnader
Miljötillsyn redovisar ett underskott på 914 tkr som beror på hög personalomsättning
under året
Avdelningen för Miljökommunikation inklusive Orangeriet redovisar ett underskott på
579 tkr och består till stor del av en felbudgeterad hyresintäkt från Orangeriet

•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag
enligt nedanstående.
3

0

1

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fyra indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
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De indikatorer för vilka målvärdena inte har nåtts är:
•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid.
Nämnden når inte målvärdet och resultatet har försämrats i jämförelse med föregående år.
I de fall det är aktuellt har rehabiliteringarbete bedrivits

•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Nämnden når inte målvärdet och resultatet har försämrats i jämförelse med föregående år.
Nämnden använder i undantagsfall timanställda och det kan vara vid olika arrangemang
eller tillfälliga resursförstärkningar

•

Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.
Nämnden når inte målvärdet och resultatet har försämrats i jämförelse med föregående år.
Förvaltningen bedriver att medvetet arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande
insatser

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2016 fått två uppdrag från Kommunfullmäktige, samtliga uppdrag är inte
genomförda.
2

0

0

0

–

av 2 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är:
•

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

•

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan.
En kemikalieplan har arbetats in i miljömålen i samband med revideringen

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Miljömål

Revidering av miljömålen har pågått intensivt under året och ett förslag till reviderade miljömål
2017-2020 kommer att skickas ut på remiss. Arbetet med revideringen av miljömålen har
gjorts i samverkan med nyckelpersoner inom förvaltningar och bolag, för att säkra att målen
blir utmanande utan att vara omöjliga att uppnå. En styrgrupp med förtroendevalda från
Miljö- och konsumentnämnden samt två kommunalråd har diskuterat målformuleringar
under arbetets gång.
Ekonomisk rådgivning

Verksamheten har haft 2 072 klientkontakter under året, av de sökande är flest i åldern mellan
45-54 år, fördelningen mellan män och kvinnor är ganska lika och hyresrätt är den vanligaste
boendeformen. En stor andel av de sökande har barn. De allra flesta skulder avser konsumtionsskulder,
i dessa ingår banklån utan säkerhet, kreditkort och övriga lån och därefter skulder till tele/internet,
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fordonsrelaterade skulder och skulder till sjukvård. Av de sökande har de flesta utmätning från
Kronofogden när de söker rådgivning. Verksamheten har haft förebyggande information/föreläsningar
vid 46 tillfällen under året.

Fördjupade granskningar
Orangeriet

Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet följer Kommunfullmäktiges beslut och om
den interna kontrollen i Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden är tillräcklig.
Stadsrevisionen bedömer att Miljö- och konsumentnämnden och Lokalförsörjningsnämnden inte
har säkerställt att de ursprungliga intentionerna och besluten för Orangeriet förverkligas och att den
verksamhet som bedrivs i byggnaden inte svarar mot intentioner och beslut i Kommunfullmäktige.
Stadsrevisionen bedömer vidare att en grundläggande omprövning av användandet av Orangeriet
måste komma till stånd i syfte att uppfylla Kommunfullmäktiges intentioner och beslut.
Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och diskussioner med berörda
förvaltningar och verksamheter med syfte att göra en omprövning av användandet av Orangeriet.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-12 att Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas utifrån angivna förutsättningar samt att Kulturnämnden
får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. 1 juni 2017.
Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads verksamhet med boendelösningar för hemlösa
är ändamålsenlig. Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i
revisionsredogörelsen för Sociala omsorgsnämnden.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 17 kontrollmoment och riskanalysen 17 identifierade risker.
Uppföljning av den interna kontrollen har genomförts under året och kommer att avrapporteras
till nämnden i mars månad. Uppföljningen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden
har inte gjort någon egen riskanalys men godkänt förvaltningens riskanalys. Nämnden har antagit
regler och anvisningar för intern kontroll under året.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2016-10-17 med Nämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Övriga iakttagelser
Stadsrevisionen noterar att nämnden har betydande kompetensförsörjningsproblem. Under 2016 har
en chef och sex medarbetare slutat, varav tre för pension. Fem medarbetare har varit föräldralediga.
Avdelningen för Miljötillsyn har tappat flera erfarna miljöinspektörer när dessa har fått bättre
erbjudande från andra arbetsgivare. Personalomsättningen och rekryteringsproblemen påverkar
verksamheten och intäkterna negativt.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av Nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys en egen bedömning av hur nära man
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade
till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Nämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra indikatorer. Nämnden har under
året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer men utfallet visar
en negativ trend inom flera områden. Nämndens två uppdrag från Kommunfullmäktige är inte
genomförda. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför
uppdragen inte har genomförts.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar ett överskott i jämförelse med Kommunfullmäktigesbudget
och ett underskott i jämförelse med nämndens budget. Stadsrevisionen konstaterar att nämnden
har följt Regler och principer för ekonomistyrning (2002-02-18) som anger att nämnden ska arbeta
in underskott från tidigare år.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Riskanalysen
innehåller verksamhetsprocesser och administrativa kontrollmoment.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men
uppföljningen ska beslutas i samband med årsredoviningen enligt Borås Stads regler för intern kontroll.
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Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen
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Datum

Dnr

2017-05-18

2017-1770

Annelie Johansson, 033-35 75 76
Annelie2.johansson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Tertialrapport 1 2017

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.
Ärendet
Miljöförvaltningen har upprättat en tertialrapport för budget och verksamhet för
perioden januari – april 2017. Rapporten är framtagen i kommunens
rapporteringssystem Stratsys och följer den kommungemensamma strukturen.
Sammanfattning
Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tiofemton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för
mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet ökar också i takt med att byggandet
ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och landsting. Erfarna
inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens verksamhet
påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt
löneläge som huvudskäl. Miljö- och konsumentnämndens verksamhet påverkas därför
av stor personalomsättning samt av trångboddhet på grund av flytten av personal från
Orangeriet och överföringen av Tillståndsenheten från Fritid- och folkhälsonämnden
till Miljö- och konsumentnämnden.
Nämnden prognostiserar efter första tertialet en negativ avvikelse mot årsbudget på
500 tkr i resultat. Orsaken är främst intäktsbortfall som ett resultat av
personalsituationen, som till stor del vägs upp av vakanser på flera tjänster. När
samtliga vakanser är tillsatta kommer kompetensutveckling krävas under 2-3 år innan
intäkterna når önskvärd och planerad intäktsnivå.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat
mindre än två år och ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla
avdelningar berörs, avdelningen för miljötillsyn berörs i mycket hög grad – nio av
tretton miljöinspektörer har arbetat mindre än tre år. Tre av dessa är föräldralediga
och vikarier är mycket svåra att hitta. De sistnämnda vakanserna hänger ihop med
svårigheterna att rekrytera erfaren personal inom miljötillsyn. Utan dessa vakanser
hade personalkostnaderna ökat och prognosen för året försämrats
ytterligare. Rekrytering på de vakanta tjänsterna har påbörjats och alla tjänsterna
planeras bli tillsatta under 2017.
Under sommaren kommer delar av förvaltningens verksamhet flytta till Nornans
bottenplan, i väntan på att hela förvaltningen kan samlokaliseras så småningom.
Flytten från Orangeriet påverkar främst Miljöstrategiska avdelningens verksamhet
rådgivning inom konsumtion, energi och klimat samt arbetet med Fairtrade City.
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.
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1 Inledning
Anvisning
Ett inledande avsnitt där nämnden allmänt analyserar verksamhet och ekonomi hittills under året.
Nämnden avgör själv hur detta avsnitt ska utformas.
Max en halv sida - avsnittet får vara högst 1 500 tecken.

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt
med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt.
Behovet ökar också i takt med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat,
kommun och landsting. Erfarna inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens
verksamhet påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt
löneläge som huvudskäl. Miljö- och konsumentnämndens verksamhet påverkas därför av stor
personalomsättning samt av trångboddhet på grund av flytten av personal från Orangeriet och
överföringen av Tillståndsenheten från Fritid- och folkhälsonämnden till Miljö- och
konsumentnämnden.
Vid årsskiftet 2016/2017 hade ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat mindre än två år och
ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla avdelningar berörs, avdelningen för miljötillsyn
berörs i mycket hög grad – nio av tretton miljöinspektörer har arbetat mindre än tre år. Tre av dessa är
föräldralediga och vikarier är mycket svåra att hitta. De sistnämnda vakanserna hänger ihop med
svårigheterna att rekrytera erfaren personal inom miljötillsyn. Utan dessa vakanser hade
personalkostnaderna ökat och prognosen för året försämrats ytterligare. Rekrytering på de vakanta
tjänsterna har påbörjats och alla tjänsterna planeras bli tillsatta under 2017.
Under sommaren kommer delar av förvaltningens verksamhet flytta till Nornans bottenplan, i väntan
på att hela förvaltningen kan samlokaliseras så småningom. Flytten från Orangeriet påverkar främst
Miljöstrategiska avdelningens verksamhet rådgivning inom konsumtion, energi och klimat samt arbetet
med Fairtrade City.
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.
Nämnden prognostiserar efter första tertialet en negativ avvikelse mot årsbudget på 500 tkr i resultat.
Orsaken är främst intäktsbortfall som ett resultat av personalsituationen, som till stor del vägs upp av
vakanser på flera tjänster. När samtliga vakanser är tillsatta kommer kompetensutveckling krävas under
2-3 år innan intäkterna når önskvärd och planerad intäktsnivå.
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2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Anvisning
Svara på följande frågor för att analysera resultatet
1. Är målvärdet uppnått?
2. Vad kan ha påverkat att vi nått/inte nått målvärdet?
- genomförda aktiviteter? Vad har vi gjort bra? Vad kunde vi gjort bättre?
- samarbete internt/externt?
- andra faktorer som påverkat, internt i Borås Stad eller i omvärlden?
3. Trend de senaste åren, tillbakablick
- har utfallet förbättrats/försämrats?
- orsaker till förbättring/försämring?
4. Vilka åtgärder planeras för att förbättra utfallet?

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger.

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

0

1

1

0

Antal genomförda medborgardialoger.
Nämnden har under 2017 hittills inte genomfört någon medborgardialog. Miljöförvaltningen arbetar i
huvudsak med myndighetsutövning vilket begränsar de områden som nämnden kan föra dialog med
medborgarna inom.
Tillståndsenheten har medverkat vid tematräffar i Orangeriet för att informera och ha dialog med
företagare och andra intresserade om bl.a. serveringstillstånd.

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

Status T1 2017

Miljö- och konsumentnämnden får i
uppdrag att öka inslaget av uppsökande
verksamhet när det gäller Fairtrade City,
internt i Borås Stad och externt mot
medborgare och företag,

Ej genomfört

Kommentar
Under våren har inget arbete inom
Fairtrade City skett på grund av
resursbrist.

När staden arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Delvis
genomfört

Förvaltningen är generellt väl medveten
om detta vid köp av konferens och hotell.
Förvaltningen efterfrågar miljömärkta
alternativ internt inom kommunen vid köp
av förtäring till konferenser mm.

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i
samverkan med Borås Energi och Miljö
utreda ett system för enkel insamling av
textilier för återvinning.

Delvis
genomfört

Milljö- och konsumentnämnden påbörjade
under 2016 ett arbete tillsammans med
Borås Energi- och miljö kring insamling av
textilier. Arbetet fortsätter under 2017.

3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje
tertial
Anvisning
Besvara följande frågor:
Vad har vi gjort?
Hur många kontroller/granskningar genomfördes?
Vad kom vi fram till?
Vad behöver åtgärdas?

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Anvisning
Om nämmnden har identifierat riskbilder med riskbedöming 16, och fört över dem till plan, visas
dessa i tabellen nedan. Riskerna hämtas automatiskt från intern kontroll modulen i Stratsys.
Riskbilder som bedöms ha hög sannolikhet (4) och stor konsekvens (4) kräver direkta åtgärder för att
minimera risken.
Redogör för de åtgärder som nämnden har genomfört genom att klicka på pennan för
kontrollmomentet (pennan blir synlig när makören placeras på kontrollmomentet), skriv sedan
åtgärderna i Slutsats-rutan.
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Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16,
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.
Riskb
edöm
ning
2017

Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontroll av leverans
enligt verksamhetsplan

Kontroll av leverans enligt
verksamhetsplan

16

Kontrollmoment med åtgärder

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt
att de innehåller uppdrag från KF,
reglemente och lag.
Analys

Åtgärd
Görs kontinuerligt vid månads- ,
tertialuppföljning och årsuppföljning.
Kompetens- och
resursbrist

Kompetens- och
resursbrist

16

Risk att förvaltningen inte klarar sitt
uppdrag med avseende på svårigheter att
rekrytera på grund av låg lön, få utbildade
med relevant utbildning, dåliga lokaler etc.
Analys

Åtgärd
Arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön
bla. genom att utöka lokalerna, se över
lönestrukturen, tillsätta vakanta tjänster
och kontinuerlig fortbildning.

4 Nämndens verksamhet 1
Anvisning
Analysera nämndens verksamhet. En analys per budgetram ska göras.

4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Anvisning
Kostnader ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr.

Tkr

Utfall 201604
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Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

374

189

1 734

1 734

0

Avgifter och övriga intäkter

3 681

4 638

17 120

15 320

-1 800

Summa intäkter

4 055

4 827

18 854

17 054

-1 800

Personal

-8 453

-9 411

-34 371

-33 321

1 050

Lokaler

-1 349

-735

-3 445

-3 445

0

Övrigt

-1 751

-1 623

-5 393

-5 393

0

-131

-116

-345

-345

0

-11 684

-11 885

-43 554

-42 504

1 050

-250

0

250

Tkr
Statsbidrag

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag

-7 629

-7 058

-24 950

-25 450

-500

7 417

8 317

24 950

24 950

0

-212

1 259

0

-500

-500

-212

1 259

0

-500

-500

-823

-823

-1 323

-500

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Anvisning
Analysera resultatutvecklingen för nämndens totala verksamhet.
Om resultatet per den 30 april avviker från prognostiserat resultat per den 31 december ska analysen
även innehålla en förklaring till differensen.
Max en sida - avsnittet får vara högst 3 000 tecken.

Till och med april månad redovisas en positiv avvikelse mot periodiserad budget på 1 259 tkr. Såväl
intäkter som kostnader understiger periodens budget.
Under maj månad kommer ytterligare årsavgifter att debiteras men totala intäkter bedöms inte nå upp
till budgeterade nivåer vid årets slut. Det är framförallt timdebiteringar inom miljötillsynen som enligt
prognosen inte kommer att nå upp till budgeterade volymer främst på grund av att avdelningen inte är
fullt bemannad och har haft en hög personalomsättning det senaste året. När Tillståndsenheten togs
över vid årsskiftet sattes budgeten till angivet kommunbidrag. Verksamheten prognostiseras dock inte
nå upp till de reviderade intäkterna på årsbasis.
Kostnaderna understiger i dagsläget budget främst beroende på vakanta tjänster och rekryteringsarbete
pågår inom flera avdelningar. Förvaltningen avser att tillsätta vakanta tjänster för att klara sin
verksamhet.
För 2017 prognostiseras idag en negativ avvikelse mot årsbudget på 500 tkr.
Jämförelse mellan åren 2016 och 2017 blir till del missvisande då Tillståndsenheten flyttats över till Miljö- och
konsumentnämnden den 1 januari 2017.
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Anvisning
Redovisa kostnader och intäkter för nämndens verksamhet. Den verksamhetsnivå som ska användas
fastställs gemensamt av nämnden och Kommunstyrelsen. Dessa verksamheter kommer därför att
vara fördefinierade i tabellen och är miniminivån för rapporteringen till Kommunfullmäktige. Det går
att lägga till rader om ytterligare specificering är nödvändig för den nämndsvisa rapporteringen.
Tabellens summarad ska visa nämndens utfall för den totala verksamheten. Summa verksamhetens
nettokostnader ska vara samma som raden för nettokostnader i tabell Ekonomiskt sammandrag. Med
budget avses nämndbudget plus eventuella ökningar av Kommunbidraget under året.
Kostnader ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr.

Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

0

Kostnad

-284

-284

-1 018

-1 018

0

Nettokostnad

-284

-284

-1 018

-1 018

0

37

34

235

235

0

Kostnad

-2 685

-2 139

-6 969

-6 969

0

Nettokostnad

-2 648

-2 105

-6 734

-6 734

0

1 257

3 564

6 895

6 595

-300

-1 406

-2 627

-8 180

-8 180

0

-149

937

-1 285

-1 585

-300

1 372

753

7 400

6 200

-1 200

-2 119

-2 283

-10 209

-9 409

800

-747

-1 530

-2 809

-3 209

-400

972

312

2 988

2 788

-200

Kostnad

-1 993

-2 685

-8 771

-8 371

400

Nettokostnad

-1 021

-2 373

-5 783

-5 583

200

274

0

0

0

0

-1 961

-471

-4 103

-4 103

0

Tkr
Miljö- och
konsumentnämnden
Intäkt

Verksamhetsstöd
Intäkt

Livsmedelskontroll
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljötillsyn
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljöstrategiska inkl. energioch konsumentrådgivning
Intäkt

Miljöstrategiska, Orangeriet
(exkl. KLIV)
Intäkt
Kostnad

Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2017

8(13)

Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

-1 687

-471

-4 103

-4 103

0

143

164

1 336

1 236

-100

Kostnad

-1 236

-1 396

-4 554

-4 454

100

Nettokostnad

-1 093

-1 232

-3 218

-3 218

0

4 055

4 827

18 854

17 054

-1 800

Tkr
Nettokostnad
Budget- och skuldrådgivning
Intäkt

Buffert
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
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Tkr
Kostnad
Nettokostnad

Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

-11 684

-11 885

-43 804

-42 504

1 300

-7 629

-7 058

-24 950

-25 450

-500

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

För 2017 prognostiseras en negativ avvikelse mot årsbudget på 500 tkr för nämnden totalt sett.
Avvikelserna kommenteras nedan för respektive område.
Jämförelser med föregående års utfall på avdelningsnivå blir inte rättvisande då flertalet kostnader som tidigare belastade
verksamhetsstöd numera är fördelade ut på avdelningarna.
Miljö- och konsumentnämnden bedöms hålla budget.
Verksamhetsstöd inkl förvaltningsledning bedöms hålla budget.
Livsmedelskontroll inkl 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 inom
personalbudgeten. Bemanningsproblematiken medför även svårigheter att klara av att utföra tillsyn och
inspektioner i den omfattning som krävs för att klara budgeterade intäkter utöver årsavgifter.
Avdelningen fokuserar på verksamheter med störst risk och årlig tillsynsavgift 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 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.
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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.
Budget och skuldrådgivningen bedöms hålla budget. Verksamheten har förhandlat om avtalen med
de kommuner (Tranemo, Ulricehamn, Svenljunga och Bollebygd) som köper budget- och
skuldrådgivning av Borås stad vilket ökar intäkterna jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat på
grund av en volymökning men också för att en förvaltningsoverhead numera tas med i priset.
Prisjusteringen genomförs dock först vid halvårsskiftet vilket medför en smärre avvikelse gentemot
budgeterade intäkter.

5 Verksamhetsmått
5.1 Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Antal ärenden

1 555

1 622

Antal händelser (Ecos)

6 187

5 890

316

318

Antal delegationsbeslut.

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Utfallet för samtliga mått ligger i nivå ,eller högre, än
motsvarande period 2016. Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är
aktuella. Trenden de senaste åren har varit en stigande ärendemängd, liksom antalet händelser i varje
ärende. Erfarenhetsmässigt brukar första tertialet ligga högre än de senare delarna av året, bl.a.
beroende på rapporter av olika slag som ska lämnas till förvaltningen under denna period.

5.2 Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Antal livsmedelsverksamheter

738

770

790

Antal inspektioner

310

800

422

29

100

23

130

200

109

Klagomål

13

50

15

Registrering

43

100

32

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut

Livsmedelskontroll: Verksamheten ligger i fas då det gäller genomförda revisioner och inspektioner.
Även händelsestyrda ärenden ligger på liknande nivån som under samma period 2016.
Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2017

11(13)

Tillståndsenheten: Med tanke på omständigheterna har både Tillståndsenheten samt tobaktillsyn
fungerat bra under de första månaderna 2017.
Verksamheten handlägger inkommande ansökningar och försöker ligga i fas. Det märks dock att det
har blivit mycket mer arbete under april månad.
En erfaren tobakshandläggare har dessutom sagt upp sig.
Både Tillståndsenheten samt tobakstillsyn har i samverkan med Livsmedelavdelning arbetat fram en
verksamhetsplan och gjort en behovsutredning.
Under första tertialet har Tillståndsenheten gett följande tillstånd:





Stadigvarande tillstånd till allmänheten 4 (2 tillstånd med villkor).
Godkännande catering 1
Tillfälligt tillstånd allmänheten 6 (1 tillstånd med villkor).
Ändrat tillstånd 5.

5.3 Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

186

600

195

Antal inspektioner och personliga möten
miljötillsyn

98

300

66

Antal inspektioner och personliga möten
enskilda avlopp

136

150

57

Antal inspektioner och personliga möten
hälsoskydd

15

50

26

Antal kundkontakter miljötillsyn

1 808

5 000

1 720

Antal kundkontakter enskilda avlopp

1 211

2 000

745

393

1 500

368

Antal delegationsbeslut

Antal kundkontakter hälsoskydd

Kompletterande text
Avdelningen planerader att nyrekrytera efter annonseringen och intervjuer är klara i syfte att återbesätta
tjänsterna som varit vakanta. Men detta innebär att ny personal måste introduceras och arbetsuppgifter
behöver fördelas om, vilket gör att det är svårt att hålla planerad budget.
Antalet kundkontakter för miljötillsyn kommer inte upp till den nivå som ligger i budget. Antalet för
enskilda avlopp förväntas ligga under nivån som satts i budget, då vi justerat arbetsmetod på
avloppssidan. Antalet kundkontakter för hälsoskydd ligger kommer ligga strax under nivån som satts i
budget då arbetsmetoden är justerad även här. Vi har också förbättrat hanteringen av klagomål inom
hälsoskydd och blivit bättre på att avslå ovidkommande klagomål.
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5.4 Miljöstrategiska
5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

652

3 000

1 133

19

100

26

Utfall Apr 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

120

300

18

Konsumentkontakter
Informationsaktiviteter.

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsmått
Rådgivningskontakter

Energi- och klimatrådgivningen finansieras genom bidrag från Energimyndigheten. Inför 2017
ändrades formerna för bidraget och Borås Stad får från och med 2017 ett större bidrag än tidigare. I
och med det ökar också Energimyndighetens påverkan vilka typer av projekt som ska genomföras.
Under 2017 kommer Energi och klimatrådgivaren att arbeta med ett insatsprojekt inom
transportsektorn. Projektet handlar om lufttryck och kommer bland annat innebära besök och
information vid bilprovningen.
Energi- och klimatrådgivaren har också medverkat vid Earth Hour, gjort företags- och föreningsbesök.

5.5 Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2016

Budget 2017

Utfall Apr 2017

Klientkontakter

664

3 000

1 014

Förhandlingsärenden

158

490

175

Informationsaktiviteter

12

50

28

Antalet ärenden fortsätter att öka vilket även är trenden i övriga Sverige. Det är ett resultat av den
ökade skuldsättningsgraden hos befolkningen i kombination med nya skuldsaneringslagar (nov 2016).
Kronofogden rapporterar att antalet inskickade skuldsaneringsansökningar har ökat kraftigt sedan de
nya skuldsaneringslagarna trädde i kraft.
Avdelningen har möjlighet att ta emot akuta besök inom kort varsel. Väntetiden för att komma till en
rådgivare är idagsläget ca 4-6 veckor men kan komma att öka under året beroende på hur många
ärenden som kommer in. Det förebyggande arbetet har ökat jämfört med föregående år både vad gäller
antalet informationstillfällen och antalet personer som fått ta del av informationen. Fortsätter antal
ärenden att öka kan det vara svårt att upprätthålla takten i det förebyggande arbetet.
Avdelningen för budget- och skuldrådgivning arbetar i dagsläget med att se över arbetsmetoder mm för
att hitta möjliga effektiviseringar och för att försöka undvika alltför lång väntetid.
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Datum

Dnr

2017-05-10

2017-1195

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

Miljö- och konsumentnämnden

Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0825)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtqkommun” på remiss till stadens nämnder. Motionärerna anger att många hbtqpersoner fortfarande kan vittna om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande
av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
Miljö- och konsumentnämnden vill först och främst tydligt markera att det är
oacceptabelt att medborgare blir diskriminerade eller illa bemötta från någon av de
verksamheter kommunen ansvarar för. Professionalism och god service ska alltid
prägla våra medarbetares sätt att bemöta de olika människor de kommer i kontakt
med i sitt arbete. Likadant ska det naturligtvis också vara på våra olika arbetsplatser.
Motionen tar upp ett antal konkreta förslag för att råda bot ovanstående problem,
dock så finns det varken någon kostnadsberäkning för genomförandet eller finansiering angivet. Vissa av målen innebär relativt stora insatser och som sådana är de också
kostsamma.
Miljö- och konsumentnämnden anser att Borås Stad bör ha en uppfattning om kostnader förenade med olika typer av aktiviteter och mål före beslut. En prioritering
bland mål och aktiviteter behöver också ske eftersom resurserna totalt sett är
begränsade och det inte är möjligt att genomföra alla satsningar man önskar.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen under förutsättning att
nämnderna tilldelas erforderliga ekonomiska medel för att klara uppdraget.
Ärendet
Kommunstyrelsen har skickat motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtqkommun” på remiss till stadens nämnder. Motionärerna anger att många hbtqpersoner fortfarande kan vittna om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande
av vården, skolan eller andra offentliga instanser. För att Borås Stad ska vara främst i
landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter framför motionärerna ett antal
förslag, på olika nivåer, där man anser att Borås Stad kan bli bättre.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(3)
Datum

Dnr

2017-05-10

2017-1195

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljö- och konsumentnämnden vill först och främst tydligt markera att det är
oacceptabelt att medborgare blir diskriminerade eller illa bemötta från någon av de
verksamheter kommunen ansvarar för. Professionalism och god service ska alltid
prägla våra medarbetares sätt att bemöta de olika människor de kommer i kontakt
med i sitt arbete. Likadant ska det naturligtvis också vara på våra olika arbetsplatser.
Motionen tar upp ett antal konkreta förslag för att råda bot ovanstående problem,
dock så finns det varken någon kostnadsberäkning för genomförandet eller finansiering angivet. Vissa av målen innebär relativt stora insatser och som sådana är de också
kostsamma.
Miljö- och konsumentnämnden anser att Borås Stad bör ha en uppfattning om kostnader förenade med olika typer av aktiviteter och mål före beslut. En prioritering
bland mål och aktiviteter behöver också ske eftersom resurserna totalt sett är
begränsade och det inte är möjligt att genomföra alla satsningar man önskar.
I motionen föreslås att en hbtq-handlingsplan ska upprättas och att innehållet i den
ska integreras i Borås Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter”. Den planen
gällde endast till och med 2016 och fortsättningsvis ska fokus läggas på att arbeta med
frågorna på enhetsnivå, då med stöd av SAM-kalendern i Stratsys (SAM: Systematiskt
arbetsmiljöarbete). Miljö- och konsumentnämnden anser att den förändringen är bra
eftersom frågorna i och med det kommer att tas upp och diskuteras långt ute i
organisationen och kan då också få en tydlig koppling till verksamheten. På så sätt
skapas också goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö, något som bidrar till att
Borås Stad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Hbtq-frågorna kommer då att
finnas med på ett naturligt sätt i det arbetet.
I motionen föreslås också att varje nämnd och förvaltning ska utbilda sina politiker
och medarbetare i hbtq-frågor. Det här handlar om en stor och kostsam utbildningsinsats och Miljö- och konsumentnämnden anser att frågan om finansiering måste
klaras ut innan något beslut fattas. Samma sak gäller hbtq-certifiering av verksamheter
samt ombyggnader av skolors och idrottshallars omklädningsrum.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms ha ekonomiska konsekvenser för Borås och dessa behöver beräknas
innan beslut sker. Kostnader för t.ex. utbildningsinsatser, hbtq-certifiering,
ombyggnader behöver tas fram innan beslut fattas.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Ärendet bedöms ha sociala konsekvenser för Borås. Att på olika sätt arbeta för hög
grad av professionalism och god service i verksamheterna och på arbetsplatserna
bidrar till att Borås Stad är en trygg och inkluderande kommun.
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Agneta Sander
Miljöchef

Datum

Dnr

2017-05-10

2017-1195

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun.docx
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Motion: Borås Stad kan bli Sveriges
bästa hbtq-kommun
Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men
fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de har blivit
dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna
motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre.
1. Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta
arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtqhandlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med
angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads
“Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå)
2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom
hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och
medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och
nämndområden.) (kompetens internt)
3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön,
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare)
4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön,
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i
utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina
verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom
Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete)
För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt1 perspektiv väva samman ett gemensamt
och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i
organisationen.
En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och
inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt
förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer2 som existerar, hur de kan
verka exkluderande och vilka effekter de genererar.

1

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur
olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar
2
Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer.

Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för
alla människors lika värde.
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga
rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtqperspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på
både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås
Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd
som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och
kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på
frågorna.
Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtqfrågor.
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela
organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal som närmast möter
kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur
de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt
tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om
hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå.
Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan
och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla,
enligt ovanstående punkt, har verkan även internt för Borås Stad som arbetsgivare, och
mellan arbetstagare.
Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
I Borås ska alla som bor, arbetar eller besöker staden, känna sig inkluderade, välkomna och
lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla
har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara.
Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare.
Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara
en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna
anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som
möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens
när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en
självklarhet.
Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den
personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett
normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och
badhuset ska hbtq-certifieras.

Hbtq-råd
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq
och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt
perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att
säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett
remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i
Borås.
Hbtq på Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett
medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av
det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och
inkluderande miljö på Stadsbiblioteket.
Vi föreslår fullmäktige att besluta att:
● Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående
och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som
motionen specificerar ovan.
● Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och
möjligheter”.
● Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från
hbtq-rörelsen i Borås.
● varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.
● Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora
publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras.
● skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga
integriteten och en ombyggnadsplan upprättas.
● att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum.

Hanna Bernholdsson (MP)
Tom Andersson (MP)
Borås 20 december 2016
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Nicklas Selin, 033-35 87 70
Nicklas.selin@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Verksamhetsplan 2017
Tillståndsenheten – handläggning och tillsyn av alkohollagens
bestämmelser
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer verksamhetsplan 2017.
Ärendet
Tillståndsenheten - handläggning och tillsyn av alkohollagens bestämmelser har upprättat förslag till verksamhetsplan 2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning. Riksdagen har slagit fast att det
övergripande målet för alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska- och
sociala skadeverkningar.
Inom ramen för detta ska tillståndsenheten så långt som möjligt i dialog och
samverkan med krogbranschen, arbeta för att skapa ett positivt och levande krogliv i
Borås, samt goda förutsättningar för krogägarna att konkurrera på lika villkor.
Förslaget till verksamhetsplan 2017 och de bedömningar som gjorts av resursbehov
på kort och lång sikt bygger på Länsstyrelsens tillsynsbeslut 2017 samt de krav
alkohollagen (2010:1622) ställer på kommunen.

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Nicklas Selin
Tillståndshandläggare

Bilaga
Verksamhetsplan 2017, Tillståndsenheten

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

Verksamhetsplan 2017

Tillståndsenheten - Handläggning och tillsyn av alkohollagens bestämmelser
Miljöförvaltningen

Övergripande uppdrag
Kommunen ska enligt alkohollagen (2010:1622) pröva ansökningar om
serveringstillstånd samt bedriva tillsyn över beviljade serveringstillstånd. Kommunen
har även en skyldighet att tillhandahålla information vad gäller alkohollagens
bestämmelser och tillämpning. Detta regleras i lagens 8 och 9 kapitel.
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning. Riksdagen har slagit fast att det
övergripande målet för alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska- och
sociala skadeverkningar. En viktig del i detta är att motverka skadliga dryckesmönster.
Inom ramen för ovanstående arbetar Tillståndsenheten så långt som möjligt i dialog
och samverkan med krogbranschen för att skapa ett positivt och levande krogliv i
Borås, samt goda förutsättningar för krogägarna att konkurrera på lika villkor.

Verksamhetsår 2017
Tillståndsenheten ansvarar för handläggningen av serveringstillstånd i Borås Stad,
samt enligt avtal även för denna handläggning i Bollebygds kommun och Marks
kommun.
Tillståndsenheten ansvarar för den inre tillsynen enligt alkohollagen i Borås Stad,
Bollebygds kommun och Marks kommun. Tillståndsenheten ansvarar även för den
yttre tillsynen i Bollebygds kommun. Marks kommun utför sin egen yttre tillsyn, med
undantag för den samordnade tillsynen.
Mål för året:
-

När det gäller handläggning av ärenden är målsättningen fortsatt att
beslut/besked ska ges på samtliga ansökningsärenden inom tre veckor efter
att ansökan är komplett.

-

När det gäller tillsynen är målsättningen att fortsätta arbeta efter bilagd
tillsynsplan.

-

När det gäller tillgängligheten är målsättningen att införda fasta telefontider
ska gälla, samt att e-post inkommen i enhetsbrevlådan besvaras samma dag,
dock senast inom 24 timmar, med undantag för helger.

-

En ny avgiftsmodell gällande tillsynsavgifterna ska tas fram i höst, som ska
gälla fr.o.m. 1 januari 2018 (se mer nedan).

2

Länsstyrelsens tillsyn hösten 2016.
I höstas genomförde Länsstyrelsen en tillsyn av Borås Stads handläggning och tillsyn
av alkohollagens bestämmelser. Länsstyrelsen konstaterade att den yttre tillsynen inte
levde upp till alkohollagens krav. I sitt beslut skriver man:
”… 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 verksamhet 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…”
Källa: Länsstyrelsens beslut 2017-03-06, s. 8.

Behovsbedömning inför andra halvåret 2017, och år 2018.
Länsstyrelsens tillsyn sätter fokus på en underfinansierad verksamhet givet det
lagstadgade uppdraget. Detta trots att Tillståndsenheten genom sitt förändringsarbete
under förra året lyckades höja produktiviteten, vilket bland annat resulterade i kortare
handläggningstider.
Tillståndsenhetens situation kan förklaras dels med faktorer som inte kan påverkas,
och dels med faktorer som kan påverkas. Till de faktorer som inte kan påverkas hör
exempelvis att utredningarnas komplexitet ökat de senaste åren, vilket tar mer tid och
därmed resurser i anspråk. Framförallt gäller detta de ekonomiska utredningarna. Till
faktorer som kan påverkas hör exempelvis en självvald högre ambitionsnivå när det
gäller tillgängligheten och bemötandet, som tar mer resurser i anspråk. Avtalen med
Marks- och Bollebygds kommun är ett annat exempel, där medarbetarna måste
anpassa sig till flera ”kommunkulturer” i sin handläggning, vilket är tid- och
resurskrävande.
Omorganisationen vid årsskiftet har initialt inneburit en byråkratisering för
Tillståndsenheten och en därtill ökad administrativ börda. Ett merarbete som
fortfarande belastar enheten.
Bedömningen är att Tillståndsenheten redan inför hösten bör stärkas upp med en
halvtidstjänst för att klara av status quo, och att status quo blir målsättningen året ut.
Inför 2018 krävs ytterligare resursförstärkningar om Borås Stad ska kunna leva upp
till de lagstadgade skyldigheterna som Länsstyrelsen pekar på i sitt tillsynsbeslut.
Bilagd är den behovsutredning som gjorts på förvaltningen med utgångspunkten att
hela uppdraget ska klaras av, inom ramen för en rimlig arbetsbelastning för enhetens
medarbetare.
Inför nämndens budgetbeslut i höst kommer förvaltningen att ta fram ett förslag på
en ny modell för hur tillsynsavgifterna räknas fram, baserad på en procentuell avgift
på omsättningen av alkoholförsäljningen. Syftet med detta är dels att få till en mer
pedagogisk och legitim avgiftsmodell gentemot tillståndshavarna, och dels att öka
avgiftsfinansiering.
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En ytterligare fördjupad diskussion och tydlighet kring ambitionsnivåer och
prioriteringar, kopplat till skarpa förslag, kan bli en nödvändighet redan innan
årsskiftet.
För den långsiktiga legitimiteten är det avgörande att de som söker eller har
serveringstillstånd, och även allmänheten, upplever att arbetet på Tillståndsenheten är
effektivt, samt präglas av god kvalitet och rättsäkerhet.

Bilagor
Tillsynsplan 2017
Behovsutredning
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Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
Tillsynsplan år 2017 för Borås Stad avseende serveringsställen med serveringstillstånd
Om tillsynsplan
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen för en effektivare tillsyn av serveringsställen med
serveringstillstånd. Tillsynsplanen ska sätta prioriteringar samt styra riktningen vid planerandet av
tillsynen.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i 9 kap. alkohollagen (2010:1622) ger kommunen rätt att utföra tillsyn över
serveringsställen med servering av alkoholdrycker.
Tillsynsmyndigheter
Central tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten som ska följa utvecklingen och ge vägledning vid
tillämpning av lagen. Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som ska ge kommunen vägledning
men även utföra tillsyn av kommunernas efterlevnad av tillämpningen av alkohollagen. I Borås Stad
har Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen den lokala tillsynen av serveringsstillstånden.
Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen, Borås Stad
Tillståndsenheten ansvarar för tillsyn enligt alkohollagen i Borås Stad och Bollebygds kommun.
Marks kommun utför sin egen tillsyn, med undantag för den samordnade tillsynen (se nedan).
Resurser för tillsyn
Tillståndshandläggare har den samordnande funktionen kring tillsynen. För närvarande finns två
timanställda restauranginspektörer som utför större delen av den yttre tillsynen. För att kunna hålla en
god kvalité på tillsynen ges restauranginspektörerna utbildning och kompetensutveckling från
Tillståndsenheten.
Tillsynsfrekvens
Det antal tillsynsbesök som en verksamhet med serveringsverksamhet kan få under ett år är beroende
av tillsynsobjektets verksamhetsinriktning. Tillsynen riktas i första hand mot verksamheter med
stadigvarande serveringstillstånd.
Tillsynade verksamheter indelas i kategorier där följande tillsynsfrekvens är en generell utgångspunkt
per verksamhetskategori (tillsynsfrekvensen grundas på Socialnämndens riktlinjer från 2009-06-16):
Nattklubb: 3 tillsynsbesök/år
Dryckesinriktat serveringsställe: 2 tillsynsbesök/år
Matrestaurang: 1 tillsynsbesök/år
Konferenslokal, äldreboende och liknande: 1 tillsynsbesök/år
För år 2017 kommer den yttre tillsynen att i huvudsak utföras genom samordnad tillsyn, vilket
uppgår till omkring 50 tillsynsbesök under året. Under årets andra halvår kan den yttre tillsynen även
komma att utökas med reguljär tillsyn utförd av restauranginspektörer, det vill säga tillsyn som
genomförs utan medverkan av övriga samverkansmyndigheter.

Utförande av tillsyn
Tillsynen genomförs företrädesvis under kvällar och nätter då det befaras vara störst risk att
alkohollagens bestämmelser inte följs av tillståndshavaren. De områden som främst granskas vid
tillsynen är ordning och nykterhet, att minderåriga inter serveras alkoholdrycker, störningar utanför
restaurang, kökets öppettider och matutbud. Därutöver sker kontroll av priser på alkohol,
marknadsföring, kassarutiner, brandskydd, spel, rökrum samt rökning på uteserveringar.
Restauranginspektörerna utgår från en tillsynsapp genom vilken eventuella brister noteras. Resultatet
av tillsynen meddelas serveringsansvarig på plats. Efter tillsynen skickas en återkoppling till
tillståndshavaren. Har det framkommit några brister bereds tillståndshavare möjlighet att åtgärda
dessa inom rimlig tid. När allvarligare brister noterats informeras tillståndshavaren och bereds tillfälle
att inkomma med yttrande inför en eventuell utredning om åtgärd mot serveringstillståndet.
Under år 2017 kommer fokus på tillsynen att vara kontroll av ordning och nykterhet, övriga
störningar, ålderskontroll, kökets öppettider och matutbud samt sådan prissättning eller
marknadsföring som utgör ett tydligt avsteg från kraven i alkohollagen.

Förebyggande tillsyn
En gång per år genomförs en utbildning i ansvarsfull alkoholservering för personal på
serveringsställen. Utbildnigen är kostnadsfri för tillståndshavarna. En kortutbildning i alkohollagens
krav hålls på våren för att tillståndshavares säsongspersonal ska kunna få relevanta kunskaper. Även
denna utbildning är kostnadsfri för tillståndshavarna.
Under hösten arrangerar Miljö- och konsumentnämnden ett dialogmöte till vilket samtliga
tillståndshavare bjuds in.
Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen för året planeras i början av året. Varje tillsynsomgång planeras av
tillståndshandläggare. Denne sammanställer även aktuellt tillsynsunderlag avseende de tillståndshavare
som ska besökas och förmedlar underlaget till restauranginspektörerna. Varje tillsynsomgång omfattar
ca 8-10 tillsynsobjekt.
Samordnad tillsyn
Samordnad tillsyn genomförs tillsammans med Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten
samt eventuellt även Miljöförvaltningen i respektive kommun.
Under år 2017 kommer det genomföras samordnad tillsyn i Borås Stad vid sex tillfällen, och ett
tillfälle vardera i Bollebygds kommun respektive Marks kommun. Datum för dessa tillfällen är
planerade tillsammans med ovan nämnda myndigheter.
Ytterligare tillsyn
Vid behov kommer tillsyn även att ske av serveringsställen med tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten eller till slutet sällskap.
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
BORÅS STAD

Behovsutredning för Tillståndsenheten - Serveringstillstånd
Kategori

Ambition/
Inriktning

Antal

Tillstånd
utredningar

Timmar
/anlägg

Resursb./
timmar
(handläggare)

Adm.

Genom
snitt

inklusive Bollebygd och
Mark
Stadigvarande till
allmänheten

27

53

1323

Tillfälliga till allmänheten

26

27

598

104

Tillfälliga till slutna sällskap

48

2,5

92

48

Ärende tillstånd

22

25

484

66

PBI-förändringar

12

23,5

258

24

Anmälningsärenden

27

2

27

27

55

0,5

Tillstånd
upphörande/återkallelse

9

1,5

10,5

Överklaganden

5

24

120

20

1

20

108

Övriga ärenden
Tillstånd enligt
ordningslagen

Övriga
Delsumma 1

Samordnad tillsyn

251

6 gånger per år

6

2932,5

7,5

Tillsyn förebyggande
Kunskapsprov

27,5

404,5

45
75

Varje vecka

20

Restaurangrapporter

2

40
0,5

Serveringsansvarig
personal (SAP)

120

32
30

Omvärldsbevakning,
rådgivning, länsrapporer
information,

(1000)

Delsumma 2

1120,5

102

4053

506,5

3,9

0,5

Totalt antal timmar 1+2
Antal årsarbetare

XXXX/1050

Tillsyn enlig alkohollagen som ska göras
Antal

Timmar
/anlägg

100

4 (2)

400 (200)

20

4 (2)

80 (40)

Uppföljning
mindre avvikelser

60

2

120

Uppföljning nämndärende

20

23

460

Registrering av Marks
tillsyner

60

0,5

130

8

1040

75

32

2400

Kategori

Ambition/
Inriktning

Resursb./
timmar
(handläggare)

Adm.

Tillsyn – yttre
inklusive Bollebygd
Allmäntillsyn

1 gång per år

Dryckesorienterad tillsyn

2 gånger per år

30

Tillsyn – inre
inklusive Bollebygd och
Mark
Allmäntillsyn
Uppföljning nämndärende
Delsumma 3
Antal årsarbetare
delsumma 3

500
XXXX/1050

Totalt antal timmar
Antal årsarbetare totalt

4500 (240)
4,3 (0,2)=4,5

8553 (240)
XXXX/1050

8,1 (0,2)=8,3

30
0,03

536,5
0,5

Information/förtydligande
- Anmälningsärenden är exempel; upphörande av tillstånd, provsmakning, catering,
ändrade kontaktuppgifter.
- Samordnad tillsyn medverkar polis, räddningstjänst, skatteverk.
- Tillsyn förebyggande innefattar. utbildning, krögarträffar, skriftlig, information m.m
- Siffror inom ( ) är extra tillagd tid för att man inte skall gå ut själv på inspektion enligt
rekommendationer från Länsstyrelsen samt att det är ett kommunalt beslut taget på fritid
och folkhälsoförvaltningen att man skall gå två på all tillsyn.
- Adm: är sådant som skulle kunna skötas av administrativ personal men görs i dagsläget av
handläggare.
Delsumma 1 och 2: Inkommande ärenden samt övrig handläggning som måste göras.
Delsumma 3: Tillsyn enligt alkohollagen som ska göras
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Datum

Dnr

2017-05-09

2016-3556

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Vatunga 1:11

Sammanfattning
beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga garage
på del av fastigheten Vatunga 1:12, som efter fastighetsreglering är tänkt att ingå i
fastigheten Vatunga 1:11.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för garage, med måtten 5 x 7,2 meter,
på fastigheten Vatunga 1:11 vid Tolken, Borås Stad.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är
på fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga garage
på del av fastigheten Vatunga 1:12 som efter fastighetsreglering är tänkt att ingå i
fastigheten Vatunga 1:11. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
inkom den 23 december 2016. Ritning och karta har också skickats in.
Platsbesök gjordes den 18 januari, 10 februari och 28 februari 2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Platsen ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 300 meter. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns
giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för

Miljöförvaltningen
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dispens från strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden får dock inte tillåtas om den
försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om det
finns särskilt skäl.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- På tomtplats runt bostadshus
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Platsen för
garaget är väl avskild från strandlinjen genom bebyggelse och ianspråktagna
tomtplatser i alla riktningar. På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden.
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen.
Miljöförvaltningen bedömer att en dispens stämmer med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 5 316 kronor enligt kommunens taxa för
2017. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilagor
Översiktkarta
Detaljkarta med tomtplatsavgränsning
Hur man överklagar
Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen

Jenny Pleym
Kommunbiolog

Vatunga 1:11

Översiktskarta

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Sida

FOTOBILAGA

1(1)

Datum

Dnr

2017-01-19

2016-3556

Strandskyddsdispens på fastigheten Vatunga 1:11

Vy från vägen mot platsen för planerat garage. Till vänster Vatunga 1:12 och till höger Vatunga 1:11.

Vy från platsen för garaget söderut mot Vatunga 1:12 och parkeringsplats.

Vy från Vatunga 1:11 söderut mot platsen för garage och Vatunga 1:12.

Vy från fritidshus på Vatunga 1:11 ner mot sjön.

Vy från sjön upp mot fritidshus på Vatunga 1:11.

Foton: 2017-01-18

Vatunga 1:11 och Vatunga 1:12

Infart
Kulle
med
lövdunge

Gräns
för
hemfridszon
P-plats

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400

0
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10

15m
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Datum

Dnr

2017-05-25

2017-1489

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Mjöshult 1:13

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för tillbyggnad av bostadshus med
55 kvm, tillbyggnad av gäststuga och byggnation av trädäck 150 kvm, på fastigheten
Mjöshult 1:13 vid Säven, Borås Stad.
Tomtplatsavgränsningen omfattar även området mellan fastigheten och strandlinjen,
och sträcker sig alltså utanför den egna fastighetsgränsen. Del av gäststugan, trädäck
och brygga ligger utanför fastighetsgränsen mot stranden. Då fastigheten avstyckades
1936 nådde den ända fram till strandlinjen. Sedan dess har strandlinjen förskjutits så
att den ligger ca 5 meter längre ut och utanför fastighetsgränsen.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för tillbyggnad av bostadshus med
55 kvm, tillbyggnad av gäststuga och byggnation av trädäck 150 kvm, på fastigheten
Mjöshult 1:13 vid Säven, Borås Stad.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
- Jordabalken 1 kap. 6 §
- Lag 1998:812 med bestämmelser om vattenverksamhet
Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är
på fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna tillbyggnad av
bostadshus med 55 kvm, tillbyggnad av gäststuga och byggnation av trädäck 150 kvm,
på fastigheten Mjöshult 1:13. Befintligt bostadshus har en yta av 138 kvm. Ansökan
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om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 12 april 2017. Ritning och
karta har också skickats in.
Miljöförvaltningens synpunkter
Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Platsen ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns
giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden får dock inte tillåtas om den
försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om det
finns särskilt skäl.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Det är inom etablerad tomtplats
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Tillbyggnaderna
kommer att ligga helt inom ianspråktagen tomtplats där allmänheten inte har tillträde.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens
tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen.
Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Tomtplatsavgränsningen omfattar även området mellan fastigheten och strandlinjen,
och sträcker sig alltså utanför den egna fastighetsgränsen. Del av gäststugan, trädäck
och brygga ligger utanför fastighetsgränsen mot stranden. Då fastigheten avstyckades
1936 nådde den ända fram till strandlinjen. Sedan dess har strandlinjen förskjutits så
att den ligger ca 5 meter längre ut och utanför fastighetsgränsen.
Enligt Jordabalken 1 kap. 6 § har fastighetsägaren rätt att nyttja området mellan
fastigheten och vattnet, om fastigheten blivit skild från angränsande vattenområde
genom att stranden förskjutits, under förutsättning att området är av ringa omfattning
och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse.
Enligt Lag 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 2 kap. 7 § har
den som äger strand vid någon annans vattenområde rätt att för sin fastighets behov
ha mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om inte
vattenområdets ägare genom byggnaden lider skada av någon betydelse.

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för
2017. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.

Sida
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Datum

Dnr

2017-04-24

2017-1489

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt
utsökningsbalken.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilagor
Ansökan
Översiktkarta
Detaljkarta
Flygbild
Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen

Jenny Pleym
Kommunbiolog

Mjöshult 1:13
2017-05-23

Strandskyddsdispens
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:400
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Mjöshult 1:13
2017-05-23

Tomtplatsavgränsning

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:400
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Mjöshult 1:13

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:1000
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Datum

Dnr

2017-05-02

2017-1502

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Kobacka 1:19

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden avslår dispens för bostadshus på fastigheten
Kobacka 1:19 vid Tolken, Borås Stad, eftersom det saknas särskilda skäl.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår dispens för bostadshus på fastigheten
Kobacka 1:19 vid Tolken, Borås Stad, eftersom det saknas särskilda skäl.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga nytt
bostadshus på fastigheten Kobacka 1:19. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 13 april 2017. Karta har också skickats in.
Miljöförvaltningens synpunkter
Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Platsen ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 300 meter. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns
giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden får dock inte tillåtas om den
försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om det
finns särskilt skäl.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Det är inom etablerad tomtplats
- Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
väl avskilt från strandlinjen
Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns skäl för att bevilja dispens. Platsen är
inte avskild från strandlinjen av exploaterad mark i alla riktningar. Platsen utgörs inte
av redan ianspråktagen tomtplats.
Miljöförvaltningen bedömer att en dispens inte är förenlig med gällande översiktsplan
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för
2017.
Faktura skickas separat.
Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas.
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Ansökan
Översiktkarta
Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen

Jenny Pleym
Kommunbiolog
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Dnr

2017-05-08

2017-001412

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

Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för del av Centrum, Vulkanus 15 samråd
(BN2015-0650)

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig
byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen
centrumändamål för befintlig byggnad. De största hälsoriskerna med att bygga
bostäder på platsen är luftkvaliteten och bullernivåerna eftersom trafiken är den stora
bidragaren. Störningsskydd för buller finns som planbestämmelse i plankartan. Miljöoch konsumentnämnden tillstyrker förslaget detaljplanen.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
Ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig
byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen
centrumändamål för befintlig byggnad. Påbyggnaden ska utföras med hög
arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär. En utökning
av bostäder i centrum är en positiv utveckling och följer intentionerna i visionen,
Borås 2025.

Miljöförvaltningens synpunkter
Det är positivt att förtäta staden och här är det nära till kollektivtrafiken. Ett aktivt
arbete för att bidra till minskad biltrafik är önskvärt inom hela centrumområdet. En
gemensam bilpool kan vara en av lösningarna.
De största hälsoriskerna med att bygga bostäder på platsen är luftkvaliteten och
bullernivåerna eftersom trafiken är den stora bidragaren.
Bullerutredningen visar på ljudnivåer över de riktvärden som finns för bostäder och
därför måste störningsskydd och utformningen av lägenheterna anpassas efter dessa.
Skrivning om störningsskydd för buller finns i plankartan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS
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Luftkvaliteten utreddes i samband med att detaljplanen för Vitsippan togs fram. Den
visar att luftkvaliteten ligger på nivåer som inte överskrider miljökvalitetsnormerna för
partiklar eller kvävedioxider men att miljömålet Frisk luft har överskridits vid ett
flertal år. Allt under förutsättning att prognosen för trafikutvecklingen som
luftutredningen bygger på inte har förändrats senaste fyra åren.
Också här bidrar ett aktivt arbete för att minska biltrafiken till bättre luftkvalitet.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
skriv här
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Aspegren
Miljöutredare

Ämne: Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Borås Stad

Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum,
Vulkanus 15, Borås Stad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad
inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig
byggnad. Förslaget avviker inte från översiktsplanen.
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:
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/
pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/centrumvulkanus15.5.560f4754158d3176d4050166.html
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.
Samrådstiden pågår den 5 april – den 12 maj.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Saeed Ebrahimabadi tfn. 033-35 8449, e-post saeed.ebrahimabadi@boras.se
Jonatan Westlin tfn. 033-35 8507, e-post Jonatan.westlin@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-35 8572, e-post michaela.kleman@boras.se

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 12 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN 2015-2091. 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.
Om inga synpunkter emot detaljplanen inkommer inom samrådstiden, tolkas detta som
remissinstansens/sakägarens godkännande av planförslaget.
Borås den 4 april 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

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2017-03-22 §Pl 2017-00005

BN 2015-2091

Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum,
Vulkanus 15, Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad
inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig
byggnad. Förslaget avviker inte från översiktsplanen.
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. 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.

Samrådstiden pågår den 5 april – den 12 maj.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-16 fre kl. 8-15.
Om inga synpunkter emot detaljplanen inkommer inom samrådstiden, tolkas detta som
remissinstansens/sakägarens godkännande av planförslaget.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Saeed Ebrahimabadi tfn. 033-35 8449, e-post saeed.ebrahimabadi@boras.se
Jonatan Westlin tfn. 033-35 8507, e-post Jonatan.westlin@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-35 8572, e-post michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 12 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN 2015-2091. 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 22 mars 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
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2017-1074

Anna Ljunggren, 033-35 83 78
Anna.ljunggren@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Stuvhult 2:2

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill
starta biodling med två nya bisamhällen vid sin sommarstuga på fastigheten Stuvhult.
Hon ansöker om ett bidrag på 9 100 kronor.
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 8 000 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar sökande ansökan med beloppet 8 000 kronor
för anskaffande, iordningställande och utplacering av 2 bisamhällen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom 2 år
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna
inte utförs.
Bikuporna ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst fem år. Anmälan om
projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 4 000
kronor på angivet konto vid projektets start och 4 000 kronor utbetalas efter
projektets slutredovisning.
Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill
starta biodling med två nya bisamhällen vid sin sommarstuga på fastigheten Stuvhult.
Hon ansöker om ett bidrag på 9 100 kronor.

Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.

Miljöförvaltningen
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Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och
det lokala miljömålet att odlingslandskapet ska hållas levande för att skydda biologiska
värden och kulturmiljön.
Ansökan omfattar inköp av bikupor och bisamhällen samt en kostnad för biodlarkurs.
Bidrag kan ges till åtgärder men inte till utbildning. Därför har den föreslagna
bidragssumman reducerats med beloppet för biodlarkurs, 1 100 kronor. Bidrag för
biodling är att se som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 8 000 kronor för anskaffande och iordningställande av
bisamhälle.

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

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
Bilaga 1. Karta

Beslut skickas till
Sökande

Anna Ljunggren
Kommunbiolog
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2017-04-13

2015-2324

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:

Bredared
Hjortsberg 1:8

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 13 200 kronor ur naturvårdsfonden för att
genomföra naturvårdsåtgärder i sandtäkten på fastigheten Hjortsberg 1:8. Åtgärderna
är nu färdiga och projektet avslutat.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 4 000 kronor utbetalas på angivet konto.

Ärendet
har beviljats bidrag på 13 200 kronor ur naturvårdsfonden för att
genomföra naturvårdsåtgärder i sandtäkten på fastigheten Hjortsberg 1:8. Åtgärderna
är nu färdiga och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av
arbetsgruppen för naturvårdsfonden den 30 mars 2017, se fotobilaga.

Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Åtgärderna
omfattar röjning av tall, sly och lupiner, arbete med grävmaskin för att återskapa
branta hak för att gynna backsvalans häckning samt uppsättning av varningsskyltar
och informationsskyltar om områdets naturvärden.

Miljöförvaltningen
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033-35 30 25
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Agneta Sander
Miljöchef
Bilagor
Bilaga 1. Karta
Bilaga 2. Foton före och efter åtgärder
Beslut skickas till
Sökande

Datum

Dnr

2017-04-13

2015-2324

Anna Ljunggren
Kommunbiolog

Hjortsberg 1:8
2015-12-01

Karta, bilaga till ansökan från Borås Stads naturvårdsfond

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000
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Delegationslista APRIL
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

2017-000165

20170403

Yttrande från Miljö- och
konsumentnämnden

Inbjudan till samråd i form av tillägg till
Detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 kv.
Berwald 89

Detaljplan Hestra 7

Torpa-Hestra 4:1

Pia Aspegren

2017-000487

20170403

Beslut om avslag på ansökan om dispens
inom VSO

Miljötillsyn, ansökan om dispens med
anledning av SM-veckan

Öresjö, Skyddsområde

Johannes Stolt

2017-000487

20170403

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, ansökan om dispens med
anledning av SM-veckan

Öresjö, Skyddsområde

Johannes Stolt

2016-002921

20170403

Yttrande från Miljö- och
konsumentnämnden

Planering, detaljplan för Bergdalen, Kiden
3 m.fl.

Detaljplan Kiden 3 m.fl.

2015-003231

20170404

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2014

Anthoula Papakosta

2017-001039

20170404

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Annelie Gustafsson

2017-000989

20170404

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

2017-001177

20170404

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Roger Johansson

2017-001274

20170404

Föreläggande om underhåll

Livsmedelskontroll, inspektion

Evelina Öhman

2017-001131

20170404

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

Jenny Pleym

2015-000310

20170404

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2014

Jennie Schürer von Waldheim

2015-003218

20170404

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2014

Jennie Schürer von Waldheim

2017-000988

20170404

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

2015-003237

20170404

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2014

2017-001172

20170406

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Ebbared 2:36

Peter Engström

2017-000718

20170406

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

Torpa-Sjöbo 2:36

Jenny Pleym

2017-001323

20170406

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Mätstickan 6

Roger Johansson

2017-000859

20170406

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Tummarp 1:66

Annelie Gustafsson

2017-001183

20170406

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Tämta-Ekarebo 1:1

Peter Engström

2012-002537

20170410

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på buller från
torkrum

Garvaren 7

Anthoula Papakosta

2017-001246

20170410

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Tuvarp 1:3

Roger Johansson

2017-001423

20170410

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sträckan 4

Roger Johansson

Borås Elnät AB

Kiden 3

Bosnäs 3:1

Seglora-Näs 1:14

Pia Aspegren

Jenny Pleym

Jenny Pleym

Anthoula Papakosta
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-001422

20170410

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

2016-003443

20170410

2017-001086

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Värmepump, installation

Hultås 1:11

Roger Johansson

Föreläggande om att vidta åtgärder.

Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel

Bosnäs 3:4

Sevil Selimov

20170411

Yttrande över vattenverksamhet

Naturvård, anmälan om vattenverksamhet

Hällered 1:46

Jenny Pleym

2017-001430

20170411

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Brämhults-Ön 1:183

Roger Johansson

2017-000739

20170411

Fastställande av årsavgift

Miljötillsyn, anmälan om ändring av
verksamhet

Järven Plast & Smide AB

Kinnarumma 3:91

Anthoula Papakosta

2017-001088

20170411

Yttrande om vattenverksamhet

Naturvård, anmälan om vattenverksamhet

Vattenfall Services Nordic AB

Roppered 1:5

Jenny Pleym

2016-002901

20170411

Beslut om att avsluta ärendet.

Hälsoskydd, klagomål på låg temperatur,
ventilation m.m

Slätskivlingen 5

Sevil Selimov

2017-001181

20170412

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Skänstad 4:13

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001180

20170412

Yttrande om vattenverksamhet

Naturvård, anmälan om vattenverksamhet
passage Ramnasjön

2017-001501

20170413

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Tosseryd 1:52

Roger Johansson

2017-001425

20170413

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Ingelstorp 1:57

Roger Johansson

2016-002901

20170413

Avgift för timdebiterad tillsyn

Hälsoskydd, klagomål på låg temperatur,
ventilation m.m

Slätskivlingen 5

Sevil Selimov

2017-000106

20170418

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Heimdal 10

Evelina Öhman

2016-002964

20170418

Föreläggande om att inkomma med 5-års
besiktining av OA

Miljötillsyn, bilvårdsprojekt 2016

Borås Bilcenter AB

Bronssvärdet 10

Sevil Selimov

2016-003002

20170418

Föreläggande om att inkomma med
uppgifter

Miljötillsyn, bilvårdsprojekt 2016

Carnes Bil AB

Gulmåran 9

Sevil Selimov

2016-003013

20170418

Föreläggande om att inkomma med 5-års
besiktning av OA

Miljötillsyn, bilvårdsprojekt 2016

Hagi Bilservice (Borås Bilvård) Gulmåran 10

2017-000975

20170418

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Hallagärde 1:30

Johannes Stolt

2017-001525

20170419

Tillstånd till annan toalett än vattentoalett

Avlopp, anmälan om torrtoalett

Ebbared 2:27

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001469

20170419

Yttrande över bygglov

Bygglov, remiss

Vralen 1:32

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001512

20170419

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Ljushults-Hulu 1:39

Roger Johansson

2017-000486

20170419

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, information om sanering av
kvicksilverförorenade avloppsrör

Pomona 9

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001129

20170419

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

Viared 16:27

Jenny Pleym

2017-001276

20170419

Föreläggande om hälsorisk, märkning

Livsmedelskontroll, inspektion

Rydboholm 1:303

Evelina Öhman

Volvo Personbilar Sverige AB

Jenny Pleym

Överföringsledningar
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Sevil Selimov

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-001149

20170419

Tillstånd för WC till
infiltration(modulinfiltration)

Avlopp, ansökan WC

2017-001472

20170420

Beslut om extra skjuttider

Miljötillsyn, ansökan om extra skjuttider

2017-001071

20170420

Tillstånd för WC till infiltration

2017-001040

20170421

2017-000917

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare
Jennie Schürer von Waldheim

Skjutbana Bredared

Tillemosse 1:1

Peter Engström

Avlopp, ansökan WC

Apelgärde 2:29

Jennie Schürer von Waldheim

Föreläggande om skyddsåtgärder

Avlopp, ansökan WC

Seglora-Näs 1:14

Peter Engström

20170421

Avgift för extra offentlig kontroll

Miljötillsyn, beslut om årlig avgift

2017-001040

20170421

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Seglora-Näs 1:14

Peter Engström

2017-001532

20170421

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Rångedala 7:2

Roger Johansson

2016-003563

20170421

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, information om förändring i
verksamhet

Viran 4

Sofia Lindvall

2017-001426

20170424

Föreläggande om skyddsåtgärder

Avlopp, ansökan WC

Osdal 2:64

Sevil Selimov

2017-001519

20170424

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på skinka på
pizza

Spindeln 12

Christina Källberg

2017-001503

20170424

Strandskyddsdispens

Naturvård, strandskyddsdispens

Mosstomt 1:7

Jenny Pleym

2017-001516

20170424

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om PCB-sanering

Gjutaren 10

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001551

20170425

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandared 1:343

Roger Johansson

2017-001570

20170425

Föreläggande om material i kontakt med
livsmedel

Livsmedelskontroll, inspektion frityrolja

Grävlingen 1

Evelina Öhman

2017-001549

20170425

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Räveskalla 1:183

Roger Johansson

2017-000782

20170426

Tillstånd för WC till modulinfiltration, tät

Avlopp, ansökan WC

Toarps-Taryd 2:10

Jennie Schürer von Waldheim

2016-003184

20170426

Föreläggande om åtgärder

Hälsoskydd, klagomål på störande ljud och
mögel

Petersberg 15

Anthoula Papakosta

2016-003094

20170426

Föreläggande om att inkomma med 5-års
besiktining av OA

Miljötillsyn, bilvårdsprojekt 2016

Sandhults-Rydet 1:183 Sevil Selimov

2017-001458

20170426

Tillstånd till avloppsanordning med WC
(Alnarp cleanwater)

Avlopp, ansökan WC

Eskilsryd 1:15

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001555

20170426

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sjöhästen 6

Roger Johansson

2016-003105

20170426

Föreläggande om att inkomma med 5-års
besiktning av OA

Miljötillsyn, bilvårdsprojetk 2016

Vindbryggan 7

Sevil Selimov

2017-001176

20170427

Miljösanktionsavgift

Avlopp, tillsyn inventering 2017

Lönnhult 1:10

Johannes Stolt

2017-001175

20170427

Yttrande till Länsstyrelsen

Avlopp, tillsyn inventering 2017

Lönnhult 1:6

Johannes Stolt

2016-003295

20170428

Föreläggande om utbildning

Livsmedelskontroll, revision

Mjölskivlingen 12

Christina Källberg

Borås kök och möbellackering Gulmåran 10

Industri Kemi Produktion i
Viared AB

Auto 7H BMW
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Rikard Almgren

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

2017-001468

20170428

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, PCB sanering

2016-003295

20170428

Föreläggande om underhåll

Livsmedelskontroll, revision

Mjölskivlingen 12

Linda Karlsson

2017-000510

20170428

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Sandhult 1:98

Linda Karlsson

2016-003295

20170428

Föreläggande om skadedjur

Livsmedelskontroll, revision

Mjölskivlingen 12

Linda Karlsson

2015-000634

20170428

Yttrande till Vänersborgs Tingsrätt

Miljötillsyn, prövotidsutredningar - även
2017!

Rydboholm 1:451

Sofia Lindvall

Jennie Schürer von Waldheim
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Miljö- och konsumentnämnden
Annelie Gustafsson, 033-35 30 08
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REMISSVAR
Datum
2017-05-09

Diarienummer
2017-1022

Kommunstyrelsen

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0296

Nämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker den presenterade förändringen av sanktioner i livsmedelskedjan m.m.

Nämndens yttrande i sin helhet

Nämnden ställer sig positiv till remissförslaget och instämmer i stort med promemorians analys av läget och konsekvenserna. Det som kan vara värt att poängtera är att
sanktionsavgifterna måste vara kopplade till överträdelser som är väldigt tydliga och
inte ger något utrymme för tolkning. Då detta blir ett nytt sätt att agera för myndigheten kan det vara bra att till en början ha väldigt få överträdelser som genererar
sanktionsavgift samt att avgiften inte blir för hög. Detta för att initialt få så hög acceptans som möjligt hos de olika kontrollmyndigheterna.
Konsekvenserna för kontrollmyndigheten som belyses i remissen kanske inte helt
stämmer med verkligheten. Handläggning som innefattar att kommunicera beslut och
sedan delge beslut vet vi av erfarenhet är mycket resurskrävande arbetsmoment. För
att veta vem som driver verksamheten måste vi först få in en anmälan om registrering
av livsmedelsanläggning, där vi fattar ett beslut om registrering och riskklassning samt
fakturerar verksamheten kontrollavgiften. I anslutning till detta ska vi då kommunicera ett beslut om livsmedelssanktionsavgift och sedan delge det beslutet, vår erfarenhet är att det kan vara väldigt tidskrävande att delge rätt person då de inte alltid befinner sig på plats eller ens i landet. Finansieringen av detta förfarande bör klargöras lite
tydligare, då kontrollmyndigheten inte får del av sanktionsavgiften.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Remissen behandlar förändrade sanktioner i livsmedelskedjan m.m. d.v.s. hur de som
inte följer reglerna i aktuell lagstiftning påförs sanktioner för att bl.a. livsmedelslagstiftningen ska upprätthållas. Om en livsmedelsföretagare döms till böter eller fängelse eller påförs sanktionsavgifter bedömer vi inte ha relevans ur det ekologiska perspektivet för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
De ekonomiska konsekvenser som antas komma av detta förslag drabbar de företagare som inte följer lagstiftningen, inte Borås i allmänhet. Möjligtvis blir det en merkostnad för kontrollmyndigheten.
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Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
De sociala konsekvenser som kan uppkomma är sprungna ur en lagöverträdelse vilket
gör att samhällsnyttan får anses väga tyngre än den sociala konsekvens som drabbar
den som påförs en sanktion enligt remissförslaget.
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Anita Persson
Ordförande

