
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

     
 

  

 
    

        
          

       
 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  

Ansökan  om strandsky ddsdispens för nytt bostadshus på     
fastigheten Viared 16:29  ,  Borås  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus om ca 170 kvadratmeter i två 
våningar, på fastigheten Viared 16:29, Borås. 

Miljö- och konsume ntnämnden beslu tar att   ska  
betala 750 6 kro nor för ha  ndläggning av   ärendet.   

 
Lagstöd  
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Datum Dnr 
2022-04-05 2022-426 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

. 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a 
ett  nytt bo stadshus  i tv å vånin gar om cirka 17   1 kv adratmeter på fast  igheten Via red  
16:29.  På fast igheten fann s  det  två bygg nader  vid besöke t.  En tredje   mindre  byggnad 
har nylige n ri vits elle r fly ttats. Via red  16:29 är   cirka 30 00 kvadratme ter st or. Un gefär  
hälften av fast  igheten 150 0 kv adratmeter är   trädgård me d gräsmatt a. De n  andra  
halvan av fast  igheten är   gammal än gs/åkermark. Omr ådet på ku  llen  mot sk ogen ha r  
röjts, det   även finns en dunge     med  björkar mot väge  n och gran  nen till. F  astigheten P å  

mailto:matilda.chocron@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

             
    

                
              
   

              
             

    

           
 

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att    bygga 
ett  nytt bo stadshus  i tv å vånin gar om 17  1 kv adratmeter på fast  igheten Via red 16: 29.  
Ansökan om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna inkom den 6 fe    bruari 202 2. 
Situationsplan och pla  nritning ha r bifogats   ansökan.  
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Datum Dnr 
2022-04-05 2022-426 

flygbilder och på drönarbild vid inskickad ansökan syns tydligt den yta som varit
ianspråktagen som tomtplats. 

Det hus som ansökan avser är mycket större än den byggnad som är på platsen idag
och delar av byggnationen är på mark som är utanför det som bedöms ianspråktaget 
som tomtplats. 

Något särskilt skäl för att ianspråkta mark som idag är allmänt tillgängligt har inte 
lagts fram av sökanden och Miljöförvaltningen hittar inte heller något särskilt skäl till
utökningen av tomtplatsen. 

Dispens kan därför inte medges för den byggnad som ansökan avser. 

Ärendebeskrivning   

Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 9 mars besökt platsen. Fastigheten är
cirka 3000 kvadratmeter stor. På fastigheten fanns det två mindre byggnader vid 
besöket. En tredje mindre byggnad har nyligen rivits eller flyttats. Ungefär hälften av
fastigheten 1500 kvadratmeter är trädgård med gräsmatta. Marken är blöt och ett litet 
dike har gjorts bakom den lilla röda förrådsbyggnaden. Den andra halvan av 
fastigheten är gammal ängs/åkermark. Området på kullen har röjts, det finns en 
dunge med björkar mot vägen och grannen till. Fastigheten inramas av två stenmurar
mot skogen och grannen. 

Efter att ha undersökt vad som finns i kommunens arkiv på
samhällsbyggnadsnämnden så hittas att en byggnad byggdes 1960, det ser på ritningen 
ut att vara på den placeringens som bostadshuset är idag. 2004 så gavs bygglov för
tillbyggnad. Någon strandskyddsdispens för de två andra byggnaderna på platsen har 
inte hittats, det finns därför ingen tomtplatsavgränsning sedan tidigare. 

Kommunicering 

Miljöförvaltningen ha r den 11    mars  2022 kommunice rat  ett  förslag  på beslu t och   
lämnat   möjlighet  att  inkomma med   synpunkter på för  slaget. 

 har framfö rt  följande:  

  Stenmuren bo rde  vara  gräns  och det   är  lättare  att  sköta om den nä   r den är    i  
trädgården  

  Stenmuren mår   inte  bra av att    ha vild na  tur mot sig    
  Grushögen som sy  ns  på fly gfotot  borde  helt  ligga ino m  tomtplatsen  

 har medde lats  möjlighet  att  ansöka om et  t alte rnativt  förslag  men  
valde  att  bara söka med    detta för slag.   
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Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid sjön Gasslången     råder  strandskydd ino m  200 från   strandlinjen, på lan  d  och i   
vatten.   
Den  aktuella pla tsen ligge r ino m  strandskyddat omr åde.  Inom  detta omr åde  får inte  
1.  nya bygg nader  uppföras,   
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r 
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t  
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt,  
3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,  
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller 
4.  åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter.  
(7 kap. 15    §  miljöbalken)  

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Bemötande  av synpun kter  

Stenmuren som gränser till den gamla ängsmarken och grannen mår mycket riktigt
bäst av att skötas på ett sätt som gör att den är solbelyst. Fastighetsägaren får sköta 
marken så att stenmuren fortsatt är solbelyst. Gräsmarken får skötas som gräsmark,
men ska ligga utanför hemfridszonen till huset. 

Grushögen ser ut att ligga på en plats som var i gränsen mellan den mark som sköttes
som trädgård och naturmarken. Hela grushögen bedöms inte ligga inom 
ianspråktagen tomtplats. 

Motivering för beslu  t  

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 
- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

Fastigheten Viared 16:29 är ca 3000 kvadratmeter stor. Ungefär hälften av fastigheten 
bedöms ha varit ianspråktagen som tomtplats under lång tid. På flygbilder och på 



 
 
 

 
 

 
 

 

            
  

                
              
   

              
            

    

               
           

              
           

              
       

           
  

            
             

           
            

             

        

            
                

        

          
           

              

      
    

  
 
  

           
               

 

 

Sida 
4(5) 

Datum Dnr 
2022-04-05 2022-426 

drönarbild vid inskickad ansökan syns tydligt den yta som varit ianspråktagen som
tomtplats. 

Det hus som ansökan avser är mycket större än den byggnad som är på platsen idag
och delar av byggnationen är på mark som är utanför det som bedöms ianspråktaget 
som tomtplats. 

Något särskilt skäl för att ianspråkta mark som idag är allmänt tillgängligt har lagts 
fram av sökanden och Miljöförvaltningen hittar inte heller något särskilt skäl till
utökningen av tomtplatsen. 

Nämnden kan inte ta beslut om något annat än det som ansökan avser och eftersom
den nu ansökta byggnationen medför att mark som är allemansrättsligt tillgängligt 
ianspråktas utan att det finns ett tillämpbart särskilt skäl, så kan inte ansökan om
dispens medges. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som 
får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte
medges för den byggnad som ansökan avser. 

Åtgärden innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för framtida
generationer. 

Strandskyddets syften är långsiktiga. Ett område som för tillfället verkar vara av
begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det 
enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser
sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till stränder för 
friluftsliv och djur- och växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 321 ff.). 

Intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte överensstämmer med kraven på en 
från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges
i 3 och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens inkl. situationsplan 2022-02-06
Foton från platsbesök 2022-03-09 
Synpunkter 2022-03-11 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för prövning av ansökan är 7 506 kronor, enligt en fast avgift. 

I eg enskap av den som är      fastighetsägare  är   betalningsansvarig  
enligt  taxan.  Faktura sk ickas ut   separat.   
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Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

Hur man överklagar    
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
Bilagor till beslutet 

1.  Översiktskarta  
2.  Flygbild med   inritat  ansökt hus och    bedömd tomt plats  
3.  Information om hur man överklagar       

Övriga bilagor 
4.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 22-03-09  
5.  Sökandens drö narbild 20 22-02-06  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges  

 
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län,   vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1 Översiktskarta 

2022-426 Viared 16:29 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

Bilaga 2 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 

2022-426 Viared 16:29 
Ansökt byggnad och bedömd tomtplats 
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Datum Dnr 
2022-03-18 2022-426 

Platsbesök Viared 16:29, 2022-03-09 

Närvarande Matilda Chocron och Anna Ljunggren 

På fastigheten Viared 16:29 finns idag två byggnader. På flygfotot från 2020 syns 
ytterligare en liten komplementbyggnad som stod strax bakom telefonstolpen. Den
röda linjen i bilden visar fastighetsgränsen. Fotot är taget från vägen. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Det är blött i delar av fastigheten, här bakom förrådet är det dikat. Dungen med
björkar ligger på fastigheten men bedöms vara utanför det som är ianspråktaget som 
tomtmark. Röd linje visar här att tomtplatsen upplevs vara till vänster om den röda
linjen. 

Öst och nordöst om byggnaderna bedöms marken inte vara ianspråktagen som
tomtmark. Det är röjd naturmark och en dunge med björkar. Tomtplatsen bedöms 
vara till höger om röda linjen. 
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De två bilderna ovan visar det område på fastigheten som bedöms ligga utanför
tomtplatsen. 
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Datum Dnr 
2022-04-07 2022-1239 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss:  Förslag till   bildande av Naturre  servatet 
Gåshult  dnr KS 2020  -00567  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga 1 och översänder 
det såsom sitt yttrande till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning   
Miljöförvaltningen har fått förslag till beslut om bildande av ett nytt kommunalt 
naturreservat samt tillhörande förslag till skötselplan på remiss från
Kommunstyrelsen. Miljöförvaltningen är mycket positiv till att Gåshult skyddas som 
naturreservat. Miljöförvaltningen har inga synpunkter på beslutsförslaget men anser
att några kompletteringar bör göras i skötselplanen, vilka framgår av bilaga 1. 

Ärendebeskrivning   
Miljöförvaltningen har fått förslag till beslut om bildande av ett nytt kommunalt
naturreservat samt tillhörande förslag till skötselplan på remiss från 
Kommunstyrelsen. Det blivande naturreservatet Gåshult ligger 18 km nordväst om
Borås. Det är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket artrika 
slåttermarker som under lång tid skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och 
utveckla artrika ängs- och slåttermarker. Naturreservatet ska även bevara och visa
traditionellt brukat odlingslandskap och dess gårdsmiljöer. Reservatet blir cirka 32,5 
hektar stort, varav 1,87 hektar vatten. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Miljöförvaltningen är mycket positiv till att Gåshult skyddas som naturreservat. 
Genom inrättandet av naturreservat kommer den traditionella skötsel som området 
kräver att säkerställas, vilket gör att de höga naturvärden som finns på platsen kan 
bevaras och utvecklas. 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
Naturreservatet är ett attraktivt besöksmål och tillgodoser behov av friluftsliv och 
rekreation. Området är ovanligt lugnt och tyst och lockar redan idag många
växtintresserade människor. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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Ekologisk  dimension 
Syftet med reservatet är att säkra de artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel 
som dessa marker kräver. Genom inrättandet av naturreservatet gynnas biologisk
mångfald. Flera av de nationella miljömålen berörs så som ett rikt växt- och djurliv, 
ett rikt odlingslandskap, myllrande våtmarker, levande skogar och levande sjöar och
vattendrag. 

Ekonomisk dimension   
Förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster har stora ekonomiska 
konsekvenser. Det är även visat att tillgång till rik natur har positiv påverkan på
människors hälsa och välmående. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Jo hnsson   
Avdelningschef 

Bilagor  
1.  Yttrande  

Beslutet expedieras till     
Kommunstyrelsen  ks.diarium@boras.se  
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BILAGA 1 1(2) 
Datum Dnr 
2022-04-07 2022-1239 

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

Yttrande över Remiss  :  Förslag till   bildande av   
Naturreservatet  Gåshult  dnr KS 2020  -00567  

Miljöförvaltningen är mycket positiv till att Gåshult skyddas som naturreservat. 
Genom inrättandet av ett naturreservat kommer den traditionella skötsel som 
området kräver att säkerställas, vilket gör att de höga naturvärden som finns på 
platsen kan bevaras och utvecklas. 

I beslutsförslaget under upplysning beskrivs hur Borås stad får meddela dispens från
föreskrifterna. Här bör även tillstånd beskrivas. I övrigt har Miljöförvaltningen inga 
synpunkter på förslaget men anser att skötselplanen bör kompletteras med: 

  information om tidig  are  markanvändning  (från den Ku  lturhistorisk 
inventeringen) i viss  a sk ötselytor, så dokume  ntet  blir  mer  enhetligt  

  förekomst  av invasiva/pr oblemarter i respek  tive  skötselområde  
  litteraturlista med   de  inventeringarna som finns.    

Intressanta arter i respektive skötselområde bör fyllas på mer. Till exempel finns det
inventeringsdata från egen inventering av bin och ängssvampar, men även
Länsstyrelsens uppföljning. Även tidigare fynd bör noteras så man kan följa upp om
de finns kvar eller återkommer med bra skötsel. 

Målen och de områdesspecifika målen för respektive skötselområde bör ses över så 
de är likformigt utformade samt utformade som mål. Eventuellt kan Mål ersättas med
Naturtyp för att följa strukturen i våra skötselplaner för övriga naturreservat. 

Beskrivningarna för de olika skötselområdena varierar stort mellan naturtyperna. Till 
exempel är områdes- och skötselbeskrivningar för äng och skog väldigt utförliga
medan beskrivningarna för bete och åker är betydligt mer knapphändiga. Till något 
område saknas även grundläggande skötselbeskrivning. Ibland blandas 
skötselbeskrivning in i områdesbeskrivningen. Särskilj dessa och se över så 
beskrivningarna är mer enhetliga. 

I område 3E finns gamla tegdiken. I skötselbeskrivningen av området anges att
tegarna kan uppodlas i pedagogiskt syfte och att det i så fall kan bli aktuellt att 
återställa och sköta de äldre dikena. Detta område utgörs av torvmark. Med dagens
kunskap vet vi att utdikning av dessa marker generar utsläpp av växthusgaser. Man 
bör därför inte återställa dikena utan i stället välja andra områden för odling.
Alternativt kan informationsskyltar pedagogiskt visa hur man odlade förr, beskriva 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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anledningen till att man odlade upp dessa marker då och anledningen till att vi inte
gör det nu. 

I skötselplanen lyfts vikten av att avsätta evighetsträd och bevara särskilt skyddsvärda 
träd. Man bör även lyfta frågan om efterträdare i dessa områden. 

Utöver ovanstående synpunkter har Miljöförvaltningen även skickat in redaktionella
kommentarer på både beslutsförslaget och skötselplanen då detta inte hunnits med i 
tidigare förfarande. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) 

Datum Dnr 

2022-04-07 01-2019-00135 

Nicklas Selin, 033-35 70 00 
tillstandsenheten@boras.se 

Ansökan  om försäljningstillstånd  av  tobaksvaror;   

Förslag till beslut 

- Miljö- och konsumentnämnden avslår 
ansökan om tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med 

tobaksvaror på försäljningsstället Norrby Livs, 

- Miljö- och konsumentnämnden förordnar att beslutet ska gälla omedelbart. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning  

 ansökte 2019-10-30 om tillstånd att 
tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsstället 

För att kunna beviljas tobaksförsäljningstillstånd krävs att den sökande uppfyller 
lämplighetskraven i 5 kapitlet 2 § LTLP. En sådan prövning förutsätter att 
erforderliga underlag skickas in till kommunen. Detta har bolaget inte gjort, trots 
påminnelser och information om att ansökan i annat fall kommer avslås. 

Någon prövning av bolagets lämplighet enligt 5 kap 2 § LTLP har därför inte kunnat 
göras. Bolagets ansökan om tobaksförsäljningstillstånd ska därmed avslås. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:tillstandsenheten@boras.se
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Agneta Sander       
Förvaltningschef 

Johanna Bäckström 
Tf. Avdelningschef 

Bilagor  
Överklagandehänvisning 

Beslutet expedieras till  
Sökanden ) 
Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrelsen.se)  
Folkhälsomyndigheten (servering@folkhalsomyndigheten.se)  
Polismyndigheten (registrator.vast@polismyndigheten.se)  

mailto:registrator.vast@polismyndigheten.se
mailto:servering@folkhalsomyndigheten.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över remiss Trafikprogram     

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker trafikprogrammet under förutsättning att
våra synpunkter beaktas. 

Lagstöd   
MB 2 kap 6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Sammanfattning   
Trafikprogrammet utgör ett bra ramverk som tydliggör styrdokumentsstrukturen
kring frågor kopplade till mobilitet. Programmet visualiserar också hur komplext 
arbetet med hållbar mobilitet är, samt vilka aktörer som ingår i arbetet. En bild som 
varit svår att förmedla internt till alla berörda tidigare. Det är positivt att fokus i 
Trafikprogrammet ligger på en förändrad färdmedelsfördelning i centralorten. Det är 
positivt att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara prioriterade färdmedelsslag i de 
”centralare delarna”. Urval av justeringar som önskas: 

  Mål om ön  skad färdmedels fördelning  behöver nå s  tidigare  än 204 0.    
  Uppföljningen behöver komplet  teras med   en ek onomisk  indikator.   
  Utred nya vägars miljöp   åverkan och överväg alte   rnativa för slag  till  att  minska  

miljöpåverkan från   transporter  och gods i ce   ntrala Borå s, inn an trafikplan  
beslutas.     

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

Ärendebeskrivning   
Stadsledningskansliet har sänt förslag till Trafikprogram på remiss. Dokumentet ska 
enligt förslaget gälla för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Det gäller fram till
2026. Kommunstyrelsen kommer att följa upp programmet genom en övergripande 
uppföljning av färdmedelsfördelningens utveckling i samband med revidering en gång
per mandatperiod. Inriktningarna i trafikprogrammet fokuserar på centralorten och 
att ändra färdmedelsfördelningen inom detta område så att de yteffektiva färdmedlens
(gång, cykel och kollektivtrafik) andel ökar från 36 procent till 52 procent. 
Trafikprogrammets inriktningar indelas i fem arbetsområden: väg-/gatuinfrastruktur, 
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urbana stråk, laddinfrastruktur, mobility management och klimatsäkring av
infrastruktur. Järnväg och parkering hanteras i parallella processer. 

Kommunicering   
Miljöförvaltningen har ingått i den arbetsgrupp, och periodvis även den styrgrupp,
som bistått projektledaren i framtagandet av Trafikprogrammet. 
Internremissvar avseende arbetsmaterial har kommunicerats inom arbetsgruppen vid
bland annat följande tillfällen: 

  2020 Kommunice ring  inför,  under och ef  ter  workshop Trafikpla n  
  2021-06-03 och 202  1-08-31 Ytt rande över   Utkast  till  underlagsrapport till   

Trafikplan del   3; inklusiv e för slag  gällande  organisation mob ility  mangement   
  2021-10-05 Ytt rande över   Utkast till   underlagsrapport del   4 Tr afikplan  
  2021-11-22 Ytt rande över   Utkast till   Trafikplan styrdo kument   

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Målbild och prioriteringar
Trafikprogrammet  utgör  ett  bra ra mverk för att    tydliggöra st yrdokumentsstrukturen,  
ansvarsfördelningen och komplexite  ten krin g  mobilitetsfrågor.  Den  gemensamma 
målbilden som inn  ebär att   färdmedelsfördelningen sk a  förändras  och att   gång, cy kel  
och kollek tivtrafik  ska  prioriteras i ce  ntrala Borå s  är  rimlig  utifrån Västra Götalan  ds 
potentialstudie1. Stu dien visar att    många  bor på   gång- och cy kelavstånd till   viktiga  
målpunkter.  Åtgärdsarbetet  kopplat  till  stadsbyggnadsprogrammet;  Staden vid par  ken  
och pr ojektet  Klimatneutrala Bo rås  2030  går ocks å i linje med     förslaget.   
Borås  Stad inves terade enlig   Kommunvelometern  2020 tot alt  171  kronor per invån  are i ny   
infrastruktur  för cy kling och 11  6 kron or per invån  are i dri  ft och underhå  ll.  5,3  
personer per 100    000  invånare ar betade med   utveckling och pla  nering elle r dri ft och  
underhåll  av cy kelinfrastruktur i kommunen  2. Hur myc  ket sat sas på väginfra  struktur  
och mob ility  managementarbete? 
Justering  som ön skas:   

1 

  Om uppsatt a  klimatmål/koldioxidmål sk a  kunna nå s, så behöver     
färdmedelsfördelning  nås  tidigare  än  till  2040.3   

  Lägg  till  ekonomisk  indikator i avsnitt    7 Uppföljnin g  avseende  interna  
respektive  statliga/regionala sats ningar per färdmedels  slag   

Mobility management 
Nämndernas handlingsplaner för att förverkliga Borås Stads Energi- och klimatstrategi har 
en gemensam del, mellan flera förvaltningar. Där anges det att Kommunstyrelsen 
ansvarar för att lyfta ett förslag till ansvarsfördelning och resursbehov gällande
mobility managementarbetet till Klimatrådet. Miljöförvaltningen har under juni 2021 
kommunicerat ett förslag till organisation till Stadsledningskansliet som underlag för
detta. Nämnderna anger också vilka åtgärder de avser arbeta med kopplat till 
mobilitetsfrågor i handlingsplanen. I bulleråtgärdsprogram skulle också mobility
managementåtgärder kunna inkluderas. Justering som önskas: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQyOTQtNDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4
OWQwYmY5IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImM
iOjh9  
2  https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2021/05/boras-kommun.pdf   
3  
https://www.boras.se/download/18.3c40716017c07644120c1062/1633361313249/Bilaga%20Uppf%
C3%B6ljning%20koldioxidbudget%202021.pdf   

https://www.boras.se/download/18.3c40716017c07644120c1062/1633361313249/Bilaga%20Uppf
https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2021/05/boras-kommun.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQyOTQtNDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4
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  Tydliggör om en se   parat  Mobility mana gementplan  fortfarande  krävs. Eller rä  cker  
det  med En ergi- och klimats trategins  handlingsplaner samt   ett  separat beslu t  
om an svar,  eventuella regle mentsändringar och yt  terligare  resurser?  

Miljöbedömning av förslaget
Miljöbedömningen som gjor  ts vid framtagan  det  av för slagen till   nya vägar ha  r vari t  
otillräcklig  och met odiken och underlaget    haft st ora br ister för   att  en br a bedömnin g 
ska  kunna gör as.  Det  är  också osäkert   om fy rstegsprincipen4  har tillämpats   fullt  ut,  
som inn ebär att   andra åtgärder än nybyg   gnation övervägs   först,  vid framtagan det  av  
programmet.  Borås  Stads öve rsiktsplan  anger att   vi sk a  följa denna pr  incip.   

  Redogör för   ytterligare  åtgärder för att    minska buller/luft påverkan.   
  Tydliggör i pr  ogrammet  om nya vägar är     enda möjlighet en till   att  omleda gods  

från ce ntrala Borå s; och vilke  t  underlag bedömnin gen ba seras på .   
  Genomför luft - och bullerkar tläggningar  samt  exempelvis 

naturvärdesinventering, inn an beslu t fatt as om bygg  nation av ny väg (dv    s.  
innan Trafikpla n an tas).  Kartläggningen sk a  inkludera nya vägdragn  ingar och  
nya bo stadsområden.    

  Vilka trafikomläggningar   kan gör as,  utan  nybyggnation av väg,    om  
överskridande  av luft kvalitetsvärden sk ulle sk e?  

  Tydliggör i pr  ogrammet  att  nya vägar kan kräva än    nu  kraftigare 
åtgärder/resurser  för sats ningar på gång, cy   kel, kollek tivtrafik  och mob ility  
management  för att   färdmedelsfördelningsmålet  ska  nås  eftersom nya vägar   
leder till   mer trafik (s  å kallad induce  rad trafik) .   

Syftet me d nya vägst  räckningar; att   minska pr oblematiken me d  buller- och dålig   
luftkvalitet, uppfylls   inte  automatiskt  genom att   flytta trafike n då Borå  s  topografiskt 
omges  av ku llar. Nya vägar kan ocks    å leda till    inducerad5  trafik,  det  vill säga me  r  
trafik.  Det inn ebär att   flytt  av väg gör att     höga ha lter av luft  föroreningar  kvarstår. P å 
enskilda gator kan dock     halterna av luft  föroreningarna minska som en konsek    vens  av  
nya vägs träckningar. Nya vägar är     inte  enda möjlighet en att   minska 
buller/luftpåverkan.  En  ändrad färdmedels fördelning  är  en an nan åtgärd. Strate  gisk  
lokalisering av målp  unkter  och pa rkeringar  är  ytterligare  en.  Att  följa uppsatt a 
strategier  från översikt splanen om att    i huvu dsak för täta ut med kollek tivtrafikstråk är   
en an nan avgör ande  åtgärd. Må lkonflikter uppstår mot att     bevara  biologisk mångfald  
och ek osystemtjänster  när nya vägar för   läggs ge nom våra   friluftsområden.  En  ny  
kartering frå n MSB kommer gör   as;  vilket  kan inn ebära att   texten om  
klimatanpassning  eventuellt  kan behöva jus  teras nå got  redan i sommar  .   
Justeringar som ön  skas:   

Åtgärdsarbetet 
Andelen som går och cyklar i centrala Borås, samt andel som reser kollektivt från
serviceorterna, behöver troligen öka mer än lagt förslag. Detta för att nå uppsatta 
klimat- och miljömål, hushålla med ekonomiska resurser och säkerställa
framkomlighet för kollektivtrafiken. Satsningarna behöver också styras så att inte 
kollektivtrafiken hämtar färdmedelsandelar från gång- och cykelresenärer. Den som 
kan och vill gå och cykla bör göra det istället för att resa kollektivt osv. ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Justeringar som önskas: 

  Åtgärdsarbetet  behöver målgrupp sanpassas.   

4  https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/fyrstegsprincipen/  
5  https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=824   

https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=824
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och
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  Föreslå en ny överensk   ommelse  med  Västtrafik,  eller att   de  formulerar  ett 
eget  mål, om nä  r en tät  are tu rtäthet  med  kollektivtrafik  ska  erbjudas. God   
turtäthet  är  snarare 10   min trafik än ha   lvtimmestrafik i tät  ort.   

  Föreslå en ny för   djupning som ha  nterar samban den me llan se rviceorterna och  
viktiga ce ntrala målp unkter  för en lån  gsiktig kollek tivtrafikplanering me d  
regionen.   

  Ny  princip avsnitt   5.2; an ge att   staden sk a  utveckla ar betet  med  skyltning,  med 
angivna avst ånd/uppskattad tid   till  målpunkt för   att  minska me ntala avst ånd.   

  Lägg  till  förslag  på ny cy  kelväg för att    kunna nå se  rvice  och målp unkter  ex. 
längs Allégat an/Kungsleden. Det   räcker inte   med  en tv ärkoppling  för  
cykeltrafik. Jä mför resonemang urba  na st råk; där   flera omkri ngliggande  gator 
spelar en vikt  ig ro ll ut med huvu dstråket.   

  Tydliggör den ge  ografiska avgrän sningen  av ce ntralorten i dokume  ntet. Vi   
föreslår omr åde  74042 i Intra  map. Ha r bet ydelse  för målupp fyllnad och  
uppföljning  samt  i vilke n ut sträckning dokume ntet  styr mot klimatmål.    

  Ta bo rt  Miljö-och konsume ntnämnden  från  försättsbladet där   ansvariga na mnges,  
eller för tydliga nä mndens  ansvar  för impleme nteringen av Trafikpr  ogrammet.   

  Tydliggör varfö r inga nya cy   kelvägar  föreslås i trafikpr  ogrammet. Räcke r  
kapaciteten?  

  Fig  5.10 Än dra färgern a;  stämmer ej   överens  gällande  cykel. Gul respek  tive 
grön i för  klaringen av vad färgern   a st år  för,  jämfört  med kartan .   

  sidan 4 – avsnitt     3;  andra meninge n,  ersätt  med:  ”Trafikprogrammet utgår ocks  å  
från följand e  styrdokument  och  mål : ”.     Tydliggör ocks å att   det  finns yt terligare 
styrdokument  internt  att  förhålla sig   till  som exempe lvis grö nområdesplan.   

  sidan 4 – avsnitt     3;  lägg till   i list an följan de  globala mål 6;    
o  11.2 Tillgängligg ör hå llbara tran sportsystem för alla     
o  11.6 Min ska st äders  miljöpåverkan  
o  11.7 Skapa säkra och inklude    rande grö nområden för alla    
o  15.5 Sky dda den bio  logiska mån gfalden och na  turliga livsmiljöe r  
o  13.1 Stärk motst  åndskraften mot och an   passningsförmågan till  

klimatrelaterade  katastrofer  
  Lägg  till  att  Borås  Stad ha r möjlighet en att   köpa  till  kollektivtrafik  utöver den  

som Västt rafik  väljer att   trafikera.   
  Tydliggör vilka omr  åden  som omfatt as  av trafikut budet  ”minst halv timmestrafik  

vid en täthe  t motsv arande 400   boende per 50  0 x 50  0 mete rszon”.  

Redaktionella ändringar 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
Trafiksäkerhet, separering av olika trafikslag enligt olika hastigheter och ökad andel 
kollektivtrafik, cykel och gång i centrala Borås är positivt ur ett barnperspektiv då
många kultur-och sportaktiviteter ligger i centralorten. Det gynnar också idag ej 
bilburna grupper. En underlagsrapport gällande barns möjlighet att självständigt och
tryggt transportera sig till skola saknas. En analys om hur förslaget som helhet 
påverkar barns livsmiljö saknas. Det är av stor vikt både ur ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv att det är möjligt för boråsaren att ta sig till viktiga målpunkter 

https://www.boras.se/download/18.64c7d1cb17d83c49a2c940b0/1639418507068/Bor%C3%A5s%2
0Stads%20budget%202022.pdf   

6 

https://www.boras.se/download/18.64c7d1cb17d83c49a2c940b0/1639418507068/Bor%C3%A5s%2
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utan tillgång till körkort och bil. Privatekonomi, ålder och rörlighet ska inte vara ett
hinder för att förflytta sig i Borås. Även i en pandemi, vid ett krig eller vid brist på 
bränsle ska det gå att ta sig till service och viktiga målpunkter. En aktiv mobilitet där 
vi går, cyklar och åker kollektivt i större utsträckning innebär att vi rör oss mer vilket 
kan leda till ett bättre fysisk och psykiskt välmående. Att dra nya vägar genom
grönstrukturen i staden/våra friluftsområden kan ha en negativ inverkan på 
boråsarnas livsmiljö och hälsa. Cykelskola skulle kunna vara en åtgärd i flera av våra
stadsdelar för att öka möjligheterna till en självständig mobilitet. 

Ekologisk  dimension 
En fullständig miljöbedömning av trafikprogrammet är omöjlig att göra med 
nuvarande underlag. Preliminärt kommer det övergripande målet om ändrad
färdmedelsfördelning ha minskad negativ påverkan på mark, luft, vatten och klimat; 
om målsättningen nås. Det är dock mycket osäkert i vilken utsträckning föreslagna
vägar också innebär en negativ påverkan på samma faktorer men även biologisk 
mångfald. Troligen kommer målkonflikter uppstå. 

Ekonomisk dimension   
Förslaget innebär stora ekonomiska konsekvenser. De nya vägar som föreslås är
redan oerhört kostsamma, även om de inte byggs, sett bara till utredningsarbetet. Om 
de sedan också byggs innebär det stora kostnader. I förarbetena har siffror på
500-1 000 miljoner kronor för nordöstlig förbifart B1 omnämnts. Satsningar på 
kollektivtrafiken innebär också en stor kostnad men har andra samhällsekonomiska 
vinster. Tydliggör vilka områden som omfattas av trafikutbudet ”minst 
halvtimmestrafik vid en täthet motsvarande 400 boende per 500 x 500 meterszon”.
En högre ambitionsnivå innebär en annan kostnadsbild men också andra nyttor 
liksom en större möjlighet att nå den uppsatta målbilden i Trafikprogrammet.
Satsningar på gång- och cykeltrafik samt mobility managementåtgärder är mer 
kostnadseffektiva än satsningar på väginfrastruktur. Kommunalförbunden har dock
yttrat sig till Trafikverket via Västra Götalandsregionen för att försöka påverka att det 
idag är dyrare att bygga cykelinfrastruktur utmed statliga vägar än utmed kommunala
vägar. Borås Stad behöver också arbeta på att möjliggöra turism till staden som inte 
förutsätter tillgång till bil. Detta arbete skulle kunna ske inom ramen för mobility 
mangement. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Jo hnsson  
Avdelningschef 

Bilagor   
  Remisshandlingarna  

Beslutet expedieras till     
Stadsledningskansliet  



Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer

 Regler 

remiss

remiss

Borås Stads 
Trafkprogram 



 

 

Borås Stads 
styrdokument 

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

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 
regler – absoluta gränser och ska-krav 
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1 Bakgrund och syfte 
Den nu gällande Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-04-12. Av Översiktsplanen 
framgår att en Trafkplan ska tas fram. Denna ska ”beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur 
uppdelat på trafkslag och ge förslag på förbättringar”. Vidare framgår av Översiktsplanen att 
vägsystemets kapacitet behöver analyseras och att nya väganslutningar behöver studeras för 
att säkerställa framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en hållbar stadsutveckling med 
utrymme för mer gång-, cykel- och kollektivtrafk. 

Uppdraget från Översiktsplanen innebär åtgärder på både mer strategisk och detaljerad nivå. 
I detta trafkprogram anges inriktning för det fortsatta arbetet som innebär framtagande av 
underliggande styrdokument och utredningar. 

2 Avgränsningar 
Inom staden fnns stora målpunkter och där bor majoriteten av kommunens befolkning vilket 
leder till en koncentration av resor och trafk. Det är i stadens trafksystem vi ser de största 
utmaningarna för att klara anspråk på god tillgänglighet, hög trafksäkerhet och trygghet, att 
tillhandahålla bra luft- och ljudmiljö samt att utveckla en attraktiv stadsmiljö. Inriktningarna 
i detta program fokuserar därför främst på centralorten. 

Parkerings- och järnvägsfrågor hanteras i separata processer. 

3 Utgångspunkter 
Trafkprogrammet utgår främst från översiktsplanen som är beslutad i kommunfullmäktige 
den 12 april 2018. För trafkfrågorna är det främst följande som bedömts vara relevanta: 

• Riksdagens miljökvalitetsmål 

• Nationella transportpolitiska mål 

• Trafkförsörjningsprogram för Västra Götaland 

• Visionen om framtidens Borås 

• Borås Stads Energi- och klimatstrategi 

Utöver översiktsplanen är Trafkverkets åtgärdsvalsstudie1 ÅVS Noden Borås är en utredning 
som tagits fram av Trafkverket och där Borås Stad medverkat. Studiens rekommendation 
innebär att Borås bör ha en målbild där andelen hållbara och yteffektiva färdmedel successivt 
blir allt högre. Med stadens framtida tillväxt är hotbilden annars att biltrafkens ökning kommer 
att medföra stora negativa konsekvenser för framkomlighet och stadsmiljö. 

1 ÅVS = Åtgärdsvalsstudie vilket är det första steget i Trafkverkets planeringsprocess. 
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4 Målbild för de framtida resvanorna 
Historiskt har kommunens befolkning och sysselsättning haft en stadig tillväxt. Prognoserna 
tyder på att tillväxten kommer att fortsätta om än med något lägre takt jämfört de senaste 
åren. Fram till år 2040 bedöms kommunens befolkning växa till cirka 130 000 invånare 
vilket motsvarar en relativ ökning med cirka 15 procent jämfört med år 2020. Arbetstillfällena 
förväntas växa i samma takt. 

Figur 4.1. Historisk utveckling prognoser för befolkning och sysselsatta. 

Den fortsatta tillväxten leder till att kommunens transportsystem ska hantera fer resor, 
trafk och transporter. Med bibehållna resvanor förväntas biltrafken öka proportionellt mot 
tillväxten2. I tidigare utredningar bedöms en sådan utveckling innebära en successivt ökad 
trängselproblematik. 

Alternativet är att arbeta för en målstyrd utveckling som tar utgångspunkt i att resvanorna 
förändras så att biltrafkens ökning kan dämpas. En målstyrd utveckling innebär att resurser 
behöver läggas på att stödja yteffektiva färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafk. 

Med utgångspunkt i det tidigare antagna målet3 om att var tredje motoriserad resa sker 
med kollektivtrafk samt att cykelresornas andel ökar från 3 procent till 12 procent kan 
biltrafkens tillväxt dämpas och i teorin även minska jämfört med dagens nivåer. Figur 4.2. 
och Figur 4.3. nedan åskådliggör innebörden av förändrade resvanor som även tar hänsyn 
till befolkningstillväxten. 

2 Prognosstyrd utveckling 
3  Utvecklingsplan 2025 för stadstrafken i Borås, 2016-08-29 
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Som framgår av Figur 4.2. nedan är bilresornas andel cirka 64 procent år 2015. Med en 
förändring av resvanorna enligt stycket ovan minskar bilresornas andel till 48 procent. 

Figur 4.2. Effekt på färdmedelsfördelningen med ökad andel yteffektiva. 

I Figur 4.3. nedan antalet resor per vardagsdygn fördelat på de olika färdmedel. De blå 
staplarna resorna avser år 2015 och de med orange färg visar antal resor år 2040 givet samma 
färdmedelsfördelning som år 2015. Med en målstyrd utveckling av färdmedelsfördelningen 
blir antalet resor per färdmedel och år 2040 enligt de mörkgröna staplarna. Antalet resor med 
bil blir färre med den målstyrda färdmedelsfördelningen jämfört med år 2015. 

Figur 4.3. Effekt på antalet resor om målbilden uppfylls. 

Ovanstående räkneexempel visar att det fnns en stor potential i att satsa på yteffektiva färdmedel 
för att på så sätt dämpa biltrafkens tillväxt. Den större delen av potentialen fnns i centralorten 
där en stor andel av resorna är så korta att de är attraktiva för gång och cykel. I centralorten 
fnns också en täthet som gör det möjligt att bedriva attraktiv kollektivtrafk. 
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Kommunens inriktning är att öka andelen resor som utförs med de yteffektiva färdmedlen 
kollektivtrafk och cykel. 

Mål för resor med kollektivtrafk är att var tredje motoriserad4 resa inom centralorten ska 
ske med kollektivtrafk år 2040. Kollektivtrafkens färdmedelsandel av samtliga resor är idag 
cirka 16 procent och kommer genom målet att öka till 23 procent. 

Mål för cykelresorna är att deras andel ökar från dagens cirka 3 procent till 12 procent fram 
till år 2040. 

Den tätare staden i kombination med utveckling av kollektivtrafken kommer att medföra 
fer gångförfyttningar. 

Fortsatt kommer bil vara ett viktigt färdmedel, särskilt på landsbygd men även inom tätbebyggda 
delar där det är alltför glest för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att erbjuda ett attraktivt 
utbud av kollektivtrafk. Bilarnas negativa miljöpåverkan kommer successivt att minska men 
fortsatt kommer bilarna att vara utrymmeskrävande. 

Målbilden innebär följande, jämfört med om dagens färdmedelsfördelning består: 

• Mindre behov av investeringar i väginfrastruktur. 

• Mindre markbehov för biltrafk generellt. 

• Större möjligheter till stadsutveckling och en levande stadskärna. 

• Minskad miljöpåverkan till följd av lägre emissioner av luftföroreningar, 
minskad bulleremission. 

• Lägre utsläpp av koldioxid. 

• Ökad jämställdhet. (Kvinnor använder kollektivtrafk i större utsträckning 
jämfört med män.) 

Trafksystemets framtida struktur och inriktning för de åtgärder som behövs för att arbeta 
vidare mot den framtida målbilden beskrivs i nedanstående avsnitt. 

4  Bil och kollektivtrafk 
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5 Inriktningar för det framtida transportsystemet 
Trafkprogrammets inriktningar indelas i fem olika arbetsområden enligt nedan. 

• Väg-/gatuinfrastruktur 

• Urbana stråk 

• Laddinfrastruktur 

• Mobility management 

• Klimatsäkring av infrastruktur 

5. 1 Planeringsprinciper 
Utöver de övergripande målen såsom att trafksystemet ska utformas med hög trafksäkerhet, 
upplevas tryggt och ha god framkomlighet ska även nedanstående principer tillämpas som 
inriktning vid den framtida planeringen. 

Planera gång och cykel som olika färdmedel med olika förutsättningar 

Att som princip betrakta cykeltrafk som ett eget trafkslag i planeringen. Cykel ska ses som ett 
eget trafkslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafkanter. 

Prioritering mellan färdmedel 
Förtätningen i de centrala delarna innebär att det kommer att bli alltfer som kommer att gå, 
cykla eller använda kollektivtrafk. Inom denna del av kommunen är det därför rimligt att 
dessa färdmedel ges en högre priorioret. Utanför de centrala delarna kan prioriteringen vara 
mer situationsanpassad för att skapa en bra balans mellan de olika färdmedlens anspråk på 
god framkomlighet och hög trafksäkerhet. 

5. 2 Urbana stråk/stadsutveckling 
I Översiktsplanen från 2018 ingår en planeringsinriktning som kallas urbana stråk. Plane-
ringskonceptet har utvecklats5 och byggs upp av ett antal principer som konkretiserar inriktningen 
som en vägledning i arbetet med de urbana stråken. Principerna omfattar både trafk- och 
stadsbyggnadsaspekter. 

De framtagna principerna ska gynna såväl rörelse och vistelse som boende och verksamheter. 
Principerna har inspirerats av forskning och städers strategier och genomförda projekt där 
inriktningen har varit omvandling av centrumnära stråk och gator. Lärdomarna från dessa 
projekt och publikationer kan kortfattat sammanfattas i nedanstående tre punkter. 

• Transport- och stadsbyggnadsfunktion, där stråkens transportfunktion 
kombineras med stadsbyggande. 

• Inte bara en enskild gata, 
utan är geografskt och tematiskt ett bredare fenomen. 

• Sammanhängande med få avbrott. 

Med syfte att defniera vilka egenskaper de urbana stråken ska innehålla har nio principer 
tagits fram. Principerna ska utgöra nycklar i kommunens fortsatta arbete med att kraftsamla 
utmed de urbana stråken. Fokus är att förtäta, komplettera och omvandla. 

Principerna ska användas för att utvärdera stråken och föreslå välriktade förbättringar som 
berikar stråken. 

5 En separat rapport har tagits fram på uppdrag av Borås Stad. ”Utveckling av planeringskoncept för urbana stråk i Borås Stad.”, 

daterad 2019-11-20 
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Principerna är en konkretisering av Borås Stads strategiska inriktning, men är så pass konceptuella 
att de kan användas för olika typer av situationer och projekt längs stråken. 

De nio principerna sammanfattas i Figur 5.1. nedan. 

SAMMANFATTNING PRINCIPER URBANA STRÅK 

LÅG HÖGMEDEL 

1. Kopplat stråk 2. Delad yta efter 3. Framkomlighet för alla 4. Användarvänligt 5. Identitet 
Väl anslutet till omgivande 
gaturum och gatustrukturer. 

Finmaskigt nät med små 
kvartersstorlekar. 

hastighet 
Gaturummet är uppdelat efter 
olika typer av hastighetsnivåer 

snarare än färdmedel. 

Gaturummet omhändertar 
behoven av genomfart för 
alla färdmedel i samtliga 

riktningar. 

Tillgängligt gaturum utformat 
efter olika typer av användare, 

dygnet runt och året runt. 

En tydligt genomgående 
markör i hela stråkets 

sträckning samt en variation av 
markörer längs stråket, ”Vi ses 

vid…”. 

CAFÉ 

CAFÉ 

FRISÖR 

6. Variationsrikedom 7. Mänsklig skala 8. Transparens 9. Rumslighet 
Varierat stråk, men inte för En storlek och detaljeringsgrad Möjligheten att se och uppfatta 

komplext. Läsbart men inte för som matchar människans mänsklig aktivitet i de rum av vertikala element, 
monotont. sinnesintryck, upplevelse och som angränsar till gatan. proportionellt förhållande 

hastighet. mellan väggarnas höjd och 

Figur 5.1. Principer för urbana stråk 

Borås Stads inriktning är att pröva det framtagna planeringskonceptet på samtliga utpekade 
urbana stråk. 

5. 3 Väg- och gatuinfrastruktur 

5.3.1 Gång 
Det framtida Borås kommer att vara tätare och innehålla mer blandande miljöer vilket betyder 
att avstånden blir kortare mellan många start- och målpunkter. Detta ger förutsättningar för 
att allt fer kommer att vilja utföra sina ärenden till fots. Utvecklingen kommer främst att 
ske i centrum och i de centrumnära områdena där anspråken på goda gångmöjligheter ökar. 

En ytterligare effekt av den tätare staden är att resandeunderlaget för kollektivtrafk blir 
större genom att allt fer kan nå hållplatserna inom rimliga gångavstånd. Därför behöver 
gångkopplingarna mellan hem/arbete och hållplatser vara gena, säkra och trygga. 
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Borås Stads inriktning är att fortsätta utveckla gångtrafkens infrastruktur. En av utgångspunkterna 
för utvecklingsarbetet är ett utpekat nät i centrum som består av huvudstråk och övriga 
prioriterade stråk enligt fgur 5.2. nedan. 
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Teckenförklaring: 

Avgränsning 

Urbana stråk 

Huvudstråk 

Grön-blått stråk 

”Viskans park” 

Övriga prioriterade stråk 

Figur 5.2. Utpekat gångnät i centrum 

5.3.2 Cykel 
En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det fnns en cykelinfrastruktur 
som uppfyller cyklistens behov utifrån fera aspekter. Det behövs ett perspektiv som innefattar 
hela resan. Detta innebär att det ska vara lätt att ta cykeln från bostaden, att kunna cykla på 
ett cykelvägnät som man upplever smidigt, framkomligt, säkert och tryggt och där det är 
möjligt att parkera i nära anslutning till målpunkten. 

Cyklisterna värderar högt ett cykelvägnät som är sammanhängande utan avbrott. Utformningen 
ska möta cyklisternas olika behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet. 

En väl utformad cykelinfrastruktur innebär att cykelnät och cykelparkering ges tillräckligt 
utrymme och utformas för att kunna möta cyklisternas varierande behov. 

Med utgångspunkt från andra städers erfarenheter som haft en positiv utveckling av cykling 
är kommunens inriktning att inrikta cykelarbetet mot fyra insatsområden enligt punkterna 
nedan. 

• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering 

• Drift- och underhåll 

• Kommunikation och mobility management 

• Stöd och tjänster 
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Cykelinfrastruktur inklusive parkering 

Detta innebär att Borås Stad arbetar med: 

Cykelvägnätet, genom att: 

• Skapa sammanhängande nät. 

• Skapa en tydlig struktur genom att indela cykelnätet i nätklasser. 

Cykelparkering, genom att: 

• Tillse att parkeringsbehovet tillgodoses generellt och specifkt för större målpunkter. 

• Skapa en tydlig struktur genom att dela in parkeringarna i kategorier efter funktion. 

Att som princip betrakta cykeltrafk som ett eget trafkslag i planeringen. 

• Cykel ska ses som ett eget trafkslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt 
separera gång- och cykeltrafkanter. 

Trafksäkerhet, genom att: 

• Skapa säker cykeltrafk, framförallt i konfiktpunkter mellan cykel och motorfordon. 

Drift och underhåll 

För att ge cyklisterna en bekväm resa, som är trafksäker och trygg, behöver cykelvägnätet 
ständig drift och underhåll. Driftåtgärderna ska ge god standard under hela året. Det handlar 
exempelvis om att snöröja, röja undan grenar och buskage som skymmer sikt och att se till 
att belysningen fungerar. 

För att säkerställa en långsiktigt god standard behöver underhållsåtgärder utföras. Då handlar 
det exempelvis om asfaltering och underhåll av tunnlar. 

Borås Stad ska tillhandahålla ett cykelvägnät av god standard. 

Kommunikation och mobility management 

En god och långsiktig dialog mellan kommunen och cyklisterna ökar möjligheterna till att 
utveckla cykelsystemet på ett effektivt sätt. För kommunen är det viktigt att kommunicera 
när utveckling av cykelsystemet sker, exempelvis när en utbyggnad eller förbättring har skett. 

Successivt när cykelsystemet utvecklas är det av stor vikt att kommunicera detta till invånare. 

Likaså är cyklisternas synpunkter på cykelsystemet värdefull input både vad gäller kortsiktiga 
frågor såväl som input av mer strategisk karaktär. 

Mobility management innebär att påverka människor till att resa mer hållbart och med mer 
yteffektiva färdmedel. 

Sammanfattningsvis behövs en fortsatt och utvecklad dialog med cyklisterna samt genomförande 
av information och kampanjer. Åtgärder inom kommunikation kan resultera i nya stöd och 
tjänster. 

Borås Stad arbetar med att utveckla kommunikationen tillsammans med cyklisterna. 

Stöd och tjänster 

Inom detta insatsområde är fokus på själva resan i nuet. Genom att tillhandahålla olika former 
av stöd och tjänster kan cykelresan underlättas och cyklingen bli mer attraktiv. Kommunen 
använder och tillhandahåller redan idag olika typer av stöd och tjänster, vilka kan utvecklas och 
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även nya kan prövas. Det kan exempelvis handla om att utveckla/införa stöd och tjänster som 
underlättar till att hitta till målpunkter, hitta till parkering, underlätta för enkel inrapportering 
av brister och att få hjälp med service. 

Borås Stad arbetar med att fortsätta utveckla stöd och tjänster som underlättar för cyklisterna 
före, under och efter resan. 

5.3.3 Kollektivtrafk 
Kollektivtrafk är ett yteffektivt färdmedel som på kortare resavstånd konkurrerar med gång 
och cykel men på längre resavstånd med bil. 

Restiden är en av de största faktorerna som påverkar valet mellan bil och kollektivtrafk. 
Genom att förbättra och säkra framkomligheten kan restid och punktlighet öka och på så 
sätt öka kollektivtrafkens konkurrenskraft. 

Kollektivtrafkens förvaltning och utveckling är komplex genom att ansvar är fördelat på fera 
parter. Västtrafk, som är ett helägt dotterbolag till Västra Götalandsregionen, är huvudman 
för all kollektivtrafk inom Västra Götalandsregionen. Trafkförsörjningsprogrammet som tas 
fram av Västra Götalandsregionen ger utgångspunkter och mål för verksamheten. 

Till följd av det uppdelade ansvaret har kommunen ingen egen rådighet i frågor som exempelvis 
rör linjedragningar, hållplatslägen, terminaler, hållplatstäthet och turtäthet. Planering av trafken 
sker i samverkan mellan de tre parterna kommunen, Västtrafk och aktuell bussoperatör. 

Trafkutbudet styrs av utvecklingsplanen från 2016 som anger att en täthet motsvarande 
400 boende per 500 x 500 meterszon innebär ett grundutbud om minst 30-minuterstrafk. 

När det gäller infrastruktur för kollektivtrafken ansvarar kommunen för att tillhandahålla 
och iordningställa mark där kommunen har väghållaransvar. 

Borås Stad kan påverka busstrafkens framkomlighet genom åtgärder i väginfrastrukturen. 

Säkra busstrafkens framkomlighet 

En kommunens största möjligheter till att bidra till en attraktiv kollektivtrafk är att som 
väghållare tillhandahålla ett vägnät med god och säker framkomlighet för busstrafken. Stora 
delar av busstrafken går också på statliga vägar där kommunen inte har rådighet utan där 
kommunen enbart kan agera som pådrivare. 

De problemsträckor och faskhalsar på kommunens vägnät, som identiferades i utvecklingsplanen 
från 2016, har antingen åtgärdats eller kommer inom snar framtid att vara åtgärdade. 

Huvudsakligen, med några undantag, går bussarna i blandtrafk med bilar. I de punkter där 
busstrafken och biltrafken korsar varandra kan busstrafken behöva prioriteras före biltrafken 
i punkter där kapaciteten totalt sett är låg. Detta behov fnns främst i de centrala delarna. 
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För att fortsatt tydliggöra var kollektivtrafken har anspråk på framkomlighet redovisas nedan 
kommunens nuvarande busstrafknät vilket framgår av Figur 5.3., Figur 5.4. och Figur 5.5. 
nedan. 
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Figur 5.3. Kollektivtrafknät i kommunen, år 2021. (Kartkälla: © OpenStreetMaps bidragsgivare). 
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Framkomligheten är mest kritisk i de centrala delarna där buss- och biltrafk koncentreras. 
Därför blir det särskilt viktigt att bevaka och ge busstrafken god framkomlighet inom området 
som är markerat i Figur 5.5. nedan. 
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Figur 5.5. Kollektivtrafknät i de centrala delarna, år 2021. Central vy. (Kartkälla: © OpenStreetMaps 
bidragsgivare). 

En av Borås Stads inriktningar för att stärka attraktiviteten i kollektivtrafksystemet är att 
utveckla och säkra framkomligheten för busstrafken på vägarna där kommunen har rådighet. 
Särskilt viktigt är det att säkra framkomligheten inom det markerade området i Figur 5.5. ovan. 

5.3.4 Tillgänglighet till hållplatser 
Stadstrafkens linjenät karaktäriseras av förhållandevis korta avstånd mellan hållplatserna. 
Detta ger god tillgänglighet till busstrafken men innebär samtidigt många stopp som förlänger 
restiderna. Centrum är en mötesplats och en mycket stor målpunkt för främst handel, högre 
utbildning och arbete varför det behövs en extra hög tillgänglighet. 

Borås Stads inriktning är att erbjuda särskild hög tillgänglighet till busstrafken i centrum 
genom att bibehålla de nuvarande förhållandevis korta hållplatsavstånden. 

5.3.5 Bil och gods 
Det vanligaste färdmedlet för kommunens invånare är idag bil. Det nuvarande vägnätet 
har i huvudsak god framkomlighet med undantag för de centrala delarna där det under 
högtrafkperioderna på morgon och kväll tidvis kan förekomma lägre framkomlighet. 

Redan dagens trafknivåer på de större centrala gatorna innebär problem med mindre god 
luft- och bullermiljö. Dessutom medför dessa gator kraftiga barriärer som förstärks av att det 
går förhållandevis mycket tung trafk. 

En av översiktsplanens planeringsprinciper är att de centrala större gatorna avlastas från bil- 
och godstrafk. Ett tänkbart framtida vägnät har tagits fram som utgår från att centrala gator 
kan avlastas. Vägnätet framgår av fgurerna nedan. Nätet innehåller en nordvästlig respektive 
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en nordöstlig förbifart, som båda syftar till att avlasta den centrala delen från genomgående 
trafk inklusive de tunga godstransporterna. Avsikten är att dessa nya väglänkar ska bidra 
till en förbättrad buller- och luftmiljö i de centrala delarna, samt möjliggöra en omdaning av 
nuvarande väg 42 genom Knalleland och Kungsgatan till stadsgator. 

De nya väglänkarna vid Knalleland, södra Sjöbo och ny väg utmed Kust-till-Kust-banan syftar 
främst till att kunna fördela trafken och utnyttja befntligt vägnät på ett bättre sätt. Slutligen 
syftar utbyggnaden av ny trafkplats vid Boråstorpet till att öka tillgängligheten från väster 
samt till att förbättra framkomligheten i den östra delen av västra Viared. 

Figur 5.6. Tänkbart framtida funktionsindelat huvudvägnät för biltrafk. Kommunöversikt. (Kart-
källa: © OpenStreetMaps bidragsgivare). 

Figur 5.7. Tänkbart framtida funktionsindelat huvudvägnät för biltrafk. Stadsöversikt. (Kartkälla: 
© OpenStreetMaps bidragsgivare). 



 

 

 

Figur 5.8. Tänkbart framtida funktionsindelat huvudvägnät för biltrafk i den centrala delen. (Kart-
källa: © OpenStreetMaps bidragsgivare). 

Borås Stads inriktning är att ta fram detaljerade utredningar för respektive väglänk som 
underlag för beslut om det framtida vägnätet. 

Därutöver är det fera delar av nätet som behöver studeras för att söka möjliga trimningsåtgärder. 
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5.3.6 Samlad bild för samtliga färdmedel 
De olika näten, för varje färdmedel och som beskrivits ovan, har sammanställts i samma bild 
vilket framgår av Figur 5.9. och Figur 5.10. nedan. 

Figur 5.9. Inriktning för framtida huvudvägnät för cykel, buss och bil. Stadsöversikt. 

Figur 5.10. Inriktning för huvudnät för gång, cykel, buss och bil. Stadskärnan. 
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5.4 Mobility management 
I ÅVS Noden Borås var en av de föreslagna åtgärderna att kommunen ska satsa än mer på 
mobility management med syfte att öka de yteffektiva färdmedlens marknadsandelar. 

För att förändra färdmedelsfördelningen mot en större andel yteffektiva färdmedel behöver 
det fnnas grundläggande förutsättningar i form av god infrastruktur. Därutöver, och i takt 
med att förbättringar görs för gång, cykel och kollektivtrafk behövs ett arbete som påverkar 
resenärerna genom att lyfta fram de yteffektiva färdmedlens möjligheter och fördelar. Ett 
sådan arbete kan genomföras med stöd av Mobility management (MM). Detta är ett etablerat 
arbetssätt som syftar till att främja yteffektiva färdmedel och förändra bilanvändningen genom 
att påverka resenärernas attityder och beteenden. Det handlar om så kallade mjuka åtgärder 
för att påverka en resa innan den startar. 

Inom kommunen är det främst Tekniska nämnden som idag har uppdrag inom mobility 
management. Uppdragen riktar sig främst till att öka gång och cykel men mobility management 
är dock bredare och spänner över fera förvaltningar och även externa parter. För att göra 
arbetet mer slagkraftigt behöver kommunen ta ett bredare grepp som inbegriper en översyn 
av organisation och ansvarsfördelning. 

Borås Stads inriktning är att stärka och utveckla arbetet med mobility management (MM). 

5.5 Laddinfrastruktur 
I omställningen till att göra energiförsörjningen koldioxidneutral ingår som en del att successivt 
ställa om fordonsfottan. Det fnns lösningar med olika energikällor men det är tydligt att 
eldrift framgent kommer att vara den gängse lösningen. 

Utbudet av eldrivna fordon ökar snabbt varför det är av största vikt att presumtiva köpare 
känner förtroende för att det fnns tillräckligt med laddmöjligheter. Det handlar om laddning 
i verksamhetsområden, hemmet, vid arbetet eller under en resa. Förutom att det ska fnnas ett 
tillräckligt utbud av laddmöjligheter, både icke-publika och publika, måste elnätet också ha 
tillräcklig effekt för att kunna möta efterfrågan på snabbladdning. Frågan är således komplex 
och berör många aktörer. 

Boråsregionen har tagit fram ”Vägledning för laddinfrastruktur -Publik laddning i Sjuhärad” 
inom ramen för projektet ”Fossilfri Boråsregion”. Vägledningen besvarar frågor om var, vem 
och hur? Bland annat redovisas vilken roll kommunen kan ha i denna fråga. 

Borås Stads inriktning är att vara proaktiv och stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur. 
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5.6 Klimatsäkring av infrastruktur 
Den pågående förändringen av klimatet beräknas innebära mer regn med större intensitet. 
Detta medför ökade risker för översvämningar till följd av höga vattenföden och vattennivåer. 
De delar av väginfrastrukturen som ligger lågt i förhållande till sjöar och vattendrag kan 
därmed bli obrukbara i samband med kraftiga regn. Påverkan på väginfrastrukturen och 
därmed möjligheterna till att utföra resor och transporter kan bli stora. 

I enlighet med EU:s översvämningsdirektiv har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram en 
riskhanteringsplan. I samband med framtagandet av denna har MSB6 genomfört en kartläggning 
av Viskan vilket resulterat i så kallade hot- och riskkartor. 

Av riskhanteringsplanen framgår att vid ett beräknat högsta föde i Viskan kan konsekvenserna 
bli stora i Borås tätort. Planen pekar bland annat på att problem med transportvägar och 
infrastruktur kan påverka varuföden och även leda till att räddningstjänst, polis, ambulans 
och hemtjänst får svårt att förfytta sig. I det övergripande vägnätet är det främst väg 42 som 
bedöms kunna bli påverkad av höga vattenföden i Viskan. 

Utifrån kommunens kartläggning av översvämningsrisker till följd av klimatförändringar fnns 
ett behov av att utarbeta en plan hur dessa risker ska hanteras för att säkra infrastrukturen. 

Borås Stads inriktning är att arbeta med klimatsäkring av infrastruktur. 

6 Myndigheten för säkerhet och beredskap. 
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6 Dokumentstruktur 
Kommunens process för trafkplaneringsfrågor ska följa principerna i nedanstående fgur. 

Figur 6.1. Planeringsprocess för trafkfrågor 

Processen innebär en dokumentstruktur i tre nivåer enligt följande: 

• Program med inriktningar som beslutas av kommunfullmäktiga (KF). 

• En eller fera planer (handlingsplan/-er) som beslutas av kommunstyrelsen (KS). 

• Åtgärdsplaner som beslutas i ansvarig nämnd. 

Den nya strukturen blir tydligare och mer anpassad för olika delar vilket ger färre styrdokument. 
Beslutsordningen blir logisk och rationell som underlättar framtida revideringar och uppföljningar. 

Den nuvarande cykelplanen delas upp där den mer övergripande delen läggs i trafkplanen 
och den mest konkreta delen läggs i en åtgärdsplan. 
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7 Uppföljning 
Kommunstyrelsen är ansvarig för en övergripande uppföljning av färdmedelsfördelningens 
utveckling. 

Uppföljning av trafkprogrammets genomförande sker i samband med kommande revideringar 
vilket görs en gång under varje mandatperiod. 
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 
2022-04-05 2022-1312 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl, Åshagavä      gen 
Samråd   
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2021-1180) 

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete. 

Lagstöd  
MB 2 kap 6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Sammanfattning   
Planen syfte är att möjliggöra byggnation av LSS-bostäder, bostäder och
vårdverksamhet i Viskafors. Byggrätten består idag av naturmark utpekad som klass 3 
enligt grönområdesplan och skyddsåtgärder krävs inom planområdet. 

 Skyddszon ha r inför ts på pla  nkartan  och na tur är   reglerad på pla  nkartan vilke t
är  positivt. 

 Användning  GC-väg  1  kan möjligen avgrän  sas yt terligare  på pla nkartan för att  
förhindra att   sådan dra s på fle  r  ställen ino m omr ådet  som benämn s  Natur. 

 Tydliggör hur de framtida pla    nerna att   ändra om buss  linjerna i Viskafor  s
kommer  påverkas i för  hållande  till  denna nya målp  unkt och ar  betsplats.  Är
det  till  det  sämre elle r till   det  bättre? 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete och inväntar resultaten av den 
fördjupade naturvärdesinventeringen (en fågelinventering och en
groddjursinventering) som redovisas i samband med granskning. 

Ärendebeskrivning   
Planen syfte är att möjliggöra byggnation av LSS-bostäder i Viskafors. Behov kan 
ändras över tid, därför möjliggörs också bostäder och vårdverksamhet. Byggrätten 
består idag av naturmark utpekad som klass 3 enligt grönområdesplan och
skyddsåtgärder krävs inom planområdet. Området omfattar cirka 9600 kvadratmeter. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2022-04-05 2022-1312 

Kommunicering 
2019-10-22 Miljö-och konsumentnämnden yttrade sig över Planprogram Viskafors där 
området pekades ut som outnyttjad byggrätt. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen har följande synpunkter: 

 Skyddszon ha r inför ts på pla  nkartan  och na tur är   reglerad på pla  nkartan vilke t
är  positivt. 

 Användning  GC-väg  1  kan möjligen avgrän  sas yt terligare  på pla nkartan för att   
förhindra att   sådan dra s på fle  r  ställen ino m omr ådet  som benämn s  Natur. 

 Tydliggör hur de framtida pla    nerna att   ändra om buss  linjerna i Viskafor  s
kommer  påverkas i för  hållande  till  denna nya målp  unkt och ar  betsplats.  Är 
det  till  det  sämre elle r till   det  bättre? 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete och inväntar resultaten av den
fördjupade naturvärdesinventeringen (en fågelinventering och en 
groddjursinventering) som redovisas i samband med granskning. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Detaljplanens genomförande bidrar till att lösa den brist på LSS-bostäder som idag
finns inom kommunen. Planen ligger idag med närhet till kollektivtrafik men om 
linjer dras om så riskerar exploateringen exkludera ej bilburna. 

Ekologisk dimension 
Planen påverkar naturvärden och djurs och växters spridningsmöjligheter men även
ekosystemtjänster. 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Elin Jo hnsson  
Avdelningschef  

Bilagor  
Planhandlingar  
Plankarta  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/detaljplan/viskarhult
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 
2022-04-06 2022-1313 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi,        
bussvändslinga Skogshil l övre    
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2021-647) 

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

Lagstöd   
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen 
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 3 § Plan och bygglagen
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt. 

Sammanfattning   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. Planens 
huvudsakliga innebörd är att möjliggöra utbyggnad av en trafiksäker bussvändslinga
vid hållplatsen Skogshill övre samt omvandling av kvartersmark till allmän platsmark. 
Miljöförvaltningen har framfört önskemål om att träd bör stå i vändslingan för
landskapsbildens skull. Det är positivt ur alla de tre hållbarhetsperspektiven att 
möjliggöra för mer kollektivtrafikering. 

Ärendebeskrivning   
Planens huvudsakliga innebörd är att möjliggöra utbyggnad av en trafiksäker
bussvändslinga vid hållplatsen Skogshill övre samt omvandling av kvartersmark till
allmän platsmark. Åtgärden innebär att hållplatsen med sitt stora upptagningsområde
och läge intill idrottsplatsen återigen kan trafikeras. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2022-04-06 2022-1313 

Kommunicering   
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
I planarbetet har Miljöförvaltningen framfört att den lilla ytan mellan grusplanen och 
vägen som ska bli vändplan inte har några särskilda naturvärden, men förvaltningen
har framfört önskemål om att träd bör stå i vändslingan för landskapsbildens skull. 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
Det är positivt att återigen möjliggöra för kollektivtrafik till området. Det underlättar
för boende och framförallt barn att resa i ett socialt rättvist transportsystem. Det är av 
stor vikt både ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv att det är möjligt för
boråsaren att ta sig till viktiga målpunkter utan tillgång till körkort och bil. En aktiv 
mobilitet där vi går, cyklar och åker kollektivt i större utsträckning innebär att vi rör
oss mer vilket kan leda till ett bättre fysisk och psykiskt välmående. 

Ekologisk  dimension  
Det gynnar klimatarbetet och framkomligheten i staden att tillgängliggöra
kollektivtrafik i området. 

Ekonomisk dimension   
Det är positivt att tillgängliggöra kollektivtrafik för att undvika ett dyrt bilberoende.
Satsningar på kollektivtrafiken kan också innebära en stor kostnad men har andra 
samhällsekonomiska vinster. 

Agneta San der   
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
Planhandlingar 

Beslutet expedieras till     
Samhällsbyggnadsnämnden,  
detaljplanering@boras.se  

https://www.boras.se/detaljplan/sandevi
mailto:detaljplanering@boras.se


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
   

 
   

 

  
    

  
   

 
 

    
 

  
 

  
  

 
 

  
  

 
 
  

   
 

 
    

Sida 
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 
[UpprättatDatum] [ÄrendeNummer] 

[ÄrendeHandläggare], 033-[ÄrendeHandläggareTelefon]
[ÄrendeHandläggareMail] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Behovsutredning för  Miljö –  och konsumentnämndens  
ansvarsområden för år 2022-2024  

Förslag till beslut  
Nämnden beslutar att: 
Fastställa ”Behovsutredning för Miljö – och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024”. 

Sammanfattning  
I rollen som operativ tillsynsmyndighet måste Miljö- och konsumentnämnden enligt 
lag utreda behovet av personella resurser gällande tillsyn och kontroll. Dock är det 
viktigt att få en helhetsbild av resursbehovet för nämndens totala uppdrag enligt 
reglementet, tillhörande lagstiftning och andra uppdrag från kommunfullmäktige. 

Behovsutredningen som tagits fram är en sammanställning av det arbete som 
förvaltningen bedömer ska genomföras under år 2022 till år 2024 av samtliga 
avdelningar. 

Lagstiftning  
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsyns-

-

-

myndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvars
område enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över 
vid behov dock minst en gång per år. Ett register ska också föras över de verksam
heter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska 
tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. 

Enligt EU förordningen 2017:625 (om offentlig kontroll inom livsmedel) skall 
myndigheten se till att tillräckligt stora resurser med kvalificerad och erfaren personal 
finns för ändamålet så att uppgifter kan utföras ändamålsenligt och effektivt. Enligt 
livsmedelslagen (LIVSFS 2016:12) med stöd av förordningen (2017/625) ska 
kontrollmyndigheten fastställa en plan för livsmedelskontrollen som omfattar minst 3 
år. Planen ska regelbundet följas upp och utvärderas. För att kunna uppfylla detta 
måste först behovet av kontroll utredas. 

Ärendebeskrivning  
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att Miljö- och konsumentnämnden har 
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tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. För att skapa 
förutsättningar för det har denna behovsutredning tagits fram. Den bygger på en 
gemensam modell för Miljösamverkan Väst. 

I rollen som operativ tillsynsmyndighet måste Miljö- och konsumentnämnden enligt 
lag utreda behovet av tillsyn och kontroll för sina ansvarsområden utifrån miljöbalken 
och livsmedelslagstiftningen. 

Dock är det viktigt att få en helhetsbild av resursbehovet för all verksamhet som 
miljö- och konsumentnämnden ansvarar för, därför ingår även andra lagområden och 
uppdrag i denna behovsutredning. 

Lagområden som innefattas i denna behovsutredning är miljöbalken, livsmedelslagen, 
tillhörande förordningar och föreskrifter, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter. Lagen om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 
EU lagstiftning och tillhörande förordningar. 

I reglementet för miljö- och konsumentnämnden ingår även tillsyn enligt lagen om 
skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel samt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. 

I reglementet finns det även att nämnden ska ansvara för kommunens budget- och 
skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt skuldsaneringslagen samt svara för 
kommunens konsumentrådgivning. 

Miljö- och konsumentnämnden har även fått i uppdrag från kommunfullmäktige att 
samordna stadens Myndighetssamverkan. 

Utredningen är flerårig för att kunna visa hur tillsynen och uppdragen behöver 
utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen och folkhälsomålen. Samt anpassas 
till förändrade förutsättningar avseende lagstiftning, de verksamheter som tillsynen 
riktar sig mot samt att Borås Stad växer. Utredningen ska inte ta hänsyn till faktiska 
resurser, utan visa vilka resurser som krävs för att klara av den tillsyn och uppdrag 
som ligger under nämndens ansvar. 

Underlaget i den framtagna behovsutredningen ska sedan användas för att användas i 
budgetarbetet samt i framtagandet av årliga kontroll-, tillsyns- och verksamhetsplaner. 
Dessa planer skapar tillsammans med behovsutredningen förutsättningar för att 
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet ska kunna bedrivas ändamålsenligt, 
strukturerat och effektivt. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Behovsutredningen visar på ett samlat behov på 100 årsarbetskrafter år 2022, behovet 
är 96 årsarbetskrafter år 2023 och behovet är 95 årsarbetskrafter år 2024 för att utföra 
Miljö- och konsumentnämndens hela uppdrag. 

Behovet av personella resurser för nämndens hela uppdrag finns beskrivet i tabell 1. 
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Resursbehov enligt årets behovsutredning Resurser enligt 
fastställd budget 

Avdelning/område Årsarbetare år 
2022 

Årsarbetare år 
2023 

Årsarbetare år 
2024 Årsarbetare år 2022 

Livsmedelskontroll 11 12 10 8,5 

Tillståndsenheten 6 6 6 5,5 

Miljötillsyn 24 23 24 24 
Naturvård och skyddade 
områden 4 3 3 Ingår i MSA 

Miljöstragiska avdelningen 19 17 18 17 

Konsument Borås 9 9,3 9,3 8,5 

Stab 5 5 5 5 

Verksamhetsstöd 10,5 10,4 10,4 6,5 

Ledning 
10 10 10 7 (8) 

Årsarbetare totalt 100 96 95 82,5 

Tabell 1. Sammanställning av totalt resursbehov för Miljö- och konsumentnämndens hela uppdrag. 

Dessa resurser behövs för att: 
•  lagstadgad kontroll och tillsyn ska kunna utföras i strävan att uppnå  

kommunala, regionala och nationella mål inom respektive lagområde  
•  tillsynen ska vara rättssäker och att likabehandling sker  
•  kontroll och tillsyn av god kvalitet ska kunna bedrivas  
•  ge våra invånare konsumentvägledning  av god kvalité  
•  ge våra invånare och verksamheter  god hjälp i ekonomiska frågor såsom  

budget- och skuldrådgivning  
•  arbeta f örebyggande inom varje verksamhetsområde  
•  utveckla och upprätthålla en god service mot våra invånare och verksamheter   
•  kunna möta den förväntade ärendemängden och uppnå rimliga  

handläggningstider  
•  kunna hantera oförsedda  händelser som kräver tillsyn- och kontroll samt  

rådgivning och informationsinsatser  
•  skapa och säkra en god arbetsmiljö för personalen på Miljöförvaltningen  

Konsekvensbedömning   
Social dimension och ekonomisk dimension 
Det resursbehov som utredningen kommit fram till utgör vilka personella resurser 
som krävs för att hela nämndens uppdrag ska kan utföras i Borås Stad. Tillräckliga 
resurser ger nämnden möjlighet att utföra uppdraget som gynnar alla invånare och 
verksamhetsutövare i Borås Stad. Syftet med kontroll och tillsyn är bland annat att 
uppnå en hållbar utveckling utifrån ett miljö- och hälsoskyddperspektiv men även ett 
ekonomiskt sådant. 

Vår tillsyn och kontroll kan även bidra till att främja en god konkurrens i samhället 
genom att förvaltningen enskilt och/eller i samverkan med andra myndigheter 
ingriper mot verksamheter där lagefterlevnaden är låg. 
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Förvaltningschef  
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Detta viktiga arbete kräver tillräckliga resurser samt prioriteringar av hur resurserna 
ska fördelas. En behovsutredning ger oss förutsättningar för att kunna göra det. 

Barnkonventionen 
Kontrollen, tillsynen och rådgivningen har som mål att skydda de målgrupper i 
samhället som är mest känsliga och utsatta, vilket barn och unga är. Med hjälp av 
kontroll, tillsyn och rådgivningen kan förvaltningen bidra till att direkt eller indirekt 
påverka barns hälsa, miljö och ekonomi. 

Detta viktiga arbete kräver tillräckliga resurser samt prioriteringar av hur resurserna 
ska fördelas. En behovsutredning ger oss förutsättningar för att kunna göra det. 

Ekologisk dimension  
Tillsynen inom naturvård syftar till att skydda och vårda naturen. Miljö- och 
konsumentnämnden har ansvar för tillsynen i fråga om naturreservat, 
vattenskyddsområde, biotopskyddsområde och strandskyddsområde. 
Ett arbete som bidrar till att den biologiska mångfalden och att natur- och 
friluftsvärden bevaras. 

Detta viktiga arbete kräver tillräckliga resurser samt fastställa prioriteringar av hur 
resurserna ska fördelas. En behovsutredning ger oss förutsättningar för att kunna 
göra det. 

Anthoula Papakosta 
[ÄrendeHandläggare] 

Bilagor   
(Anthoula lägger till detta när textdelen av utredningen är helt klar) 
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Sammanfattning  

Syfte och bakgrund 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att Miljö- och 
konsumentnämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna 
genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har denna 
behovsutredning tagits fram. Den bygger på en gemensam modell för 
Miljösamverkan Väst (kommunerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och 
Halland). 

Behovsutredningen omfattar Miljö- och konsumentnämndens behov av 
personella resurser för tillsyn och kontroll. I rollen som operativ 
tillsynsmyndighet måste Miljö- och konsumentnämnden enligt lag utreda 
behovet av tillsyn och kontroll för sina ansvarsområden utifrån miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. 

Dock är det viktigt att få en helhetsbild av resursbehovet för all verksamhet 
som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för, därför ingår även andra 
lagområden och uppdrag i denna behovsutredning. 

Lagområden som innefattas i denna behovsutredning är miljöbalken, 
livsmedelslagen, tillhörande förordningar och föreskrifter, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter. Lagen 
om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel samt EU lagstiftning och tillhörande förordningar. 

I reglementet för miljö- och konsumentnämnden ingår även tillsyn enligt lagen 
om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel samt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. 

Enligt reglementet ansvarar nämnden även för kommunens budget- och 
skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen och skuldsaneringslagen samt för 
kommunens konsumentrådgivning. 

En del av myndighetsutövningen kommer att utföras inom uppdraget 
Myndighetssamverkan som Miljö- och konsumentnämnden har fått från 
kommunstyrelsen för perioden 2021-2024. Behovet av resurser för 
Myndigetssamverkan finns inräknat under avdelningarna för Miljötillsyn och 
avdelningen för Tillstånd- och livsmedelskontroll samt Staben då 
utvecklingsledarens tjänst ligger där. 

Utredningen är flerårig för att kunna visa hur tillsynen behöver utvecklas för att 
bättre bidra till att nå nationella och lokala miljömål samt anpassas till 
förändrade förutsättningar avseende lagstiftning, de verksamheter som tillsynen 
riktar sig mot samt att Borås växer. Utredningen ska inte ta hänsyn till faktiska 
resurser, utan visa vilka resurser som krävs för att klara av den tillsyn som ligger 
under myndighetens ansvar. 



   
  

 

  

  
 

 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

   

     
 

  

     

    

 

     

 
    

     

    

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

 

 
 

Resursbehov  
Behovsutredningen visar på ett samlat behov av 116 982 timmar för år 2022, 
för 114 962 timmar för år 2023 och för 114 013 timmar för år 2024. Det 
motsvarar 100 årsarbetskrafter år 2022, behovet är 96 årsarbetskrafter år 2023 
och behovet är 95 årsarbetskrafter år 2024 för att utföra Miljö- och 
konsumentnämndens hela uppdrag. 

Behovet av personella resurser för nämndens hela uppdrag finns beskrivet i 
tabell 1. 

Resursbehov enligt årets behovsutredning 
Resurser enligt fastställd 
budget 

Avdelning/område 
Årsarbetare år 
2022 

Årsarbetare år 
2023 

Årsarbetare år 
2024 

Årsarbetare år 2022 

Livsmedelskontroll 11 12 10 8,5 

Tillståndsenheten 6,4 6 6 5,5 

Miljötillsyn 24 23 24 24 
Naturvård och skyddade 
områden 4 3 3 Ingår i MSA 

Miljöstragiska avdelningen 19 17 18 17 

Konsument Borås 9 9,3 9,3 8,5 

Stab 5 5 5 5 

Verksamhetsstöd 10,5 10,4 10,4 6,5 

Ledning 
10 10 10 7 (8) 

Årsarbetare totalt 100 96 95 82,5 

Tabell 1. Sammanställning av totalt resursbehov för Miljö- och konsumentnämndens hela uppdrag. 

Förändring under kommande treårsperiod samt behov jämfört med 
budget 2022 
Behovet av personella resurser under en treårsperiod är relativt jämt för flertalet 
tillsynsområden. En minskning i behovet av resurser, enligt utredningen, sker 
under år 3 för verksamhetsområdet livsmedelskontroll och för naturvård och 
skyddade områden. Egentligen är det inte att tillsynsbehovet har minskat utan 
snarare att en tillräcklig kunskap om behovet inte finns. Det första året är 
preciserat och för de övriga anges en översiktlig bedömning av kända 
förändringar. För en stor del av myndighetsarbetet är det svårt att uppskatta 
behovet för respektive år särskilt då många delar är händelsestyrda och kan 
variera från år till år. 

Skälet till varför livsmedelskontrollen har ett minskat behov särskilt år tre är för 
att avdelningen kommer att ha ett större behov av resurser under år 1 och 2 för 
arbete med omklassning och ett arbete med efterhandsdebitering som sedan 
förmodligen kommer att minska. Det är även i dagsläget okänt hur stor 
kontrollskulden kommer att vara år 2 och år 3. 

För tillsynsområdet Naturvård och skyddade områden slutförs flertalet LONA-
projekt och eftersom ansökningar sker vartannat år syns det i utredningen som 



 
    

  
 

    
 

 

  
  

   
 

  
  

   

   
  

 

 
 

 
 

  
 

  

ett minskat behov av resurser. Revidering av behovsutredning görs inför ett 
nytt verksamhetsår och därmed uppdateras behovet av resurser. 

Avdelningen Miljöstrategiska arbete med att definiera och fastställa nämndens 
uppdrag gällande Miljöstrategiska frågor kommer att fortsätta. Problematiken 
ligger i att det är oklart vilket behov av resurser nämnden har och vad staden i 
stort har av Miljöstrategiskt arbete, detta syns tydligt i jämförelsen mellan 
behovet och den satta budgeten. 

Det finns även ett större behov av resurser gällande administrativt stöd och 
ledning än vad som finns i budget. Behovet i avdelningen för verksamhetsstöd 
samt av ledning ökar i och med att behovet av resurser ökar, vilket syns tydligt i 
behovsutredningen för i år. Ett annat skäl till det stora antalet resurser som det 
finns behov av för verksamhetsstöd är att förvaltningens uppdrag och 
förvaltningens system som behöver hanteras har ökat, men antalet resurser på 
avdelningen verksamhetsstöd har inte ökat i samma takt. 

I arbetet med att ta fram en behovsutredning har fokus varit att fastställa vilka 
resurser nämnden har behov av för att klara hela sitt uppdrag och inte endast 
myndighetsutövningen. Det innebär att fokus inte har varit att redovisa vilka 
arbetsuppgifter som kan avgiftsfinansieras och vilka som kan skattefinansieras. 
Ett sådant fokus och arbete anser Miljöförvaltningen att det inte endast är att 
identifiera på vilket sätt arbetsuppgifterna finansieras utan att det krävs ett 
större arbete med att analysera resultatet och hur det är kopplat till 
förvaltningens sätt att ta ut avgifter och storleken av timavgiften. Därför 
kommer avsnitt som gäller budget och finansiering, som funnits med i 
Miljösamverkans Västs mall, inte att redovisas i denna behovsutredning. 
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Inledning 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har 
kommunfullmäktige ansvar för att se till att Miljö- och konsumentnämnden har 
tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Ett 
underlagsmaterial för detta är denna behovsutredning samt en separat Excel-fil 
där alla resurser sammanställts som det bedöms finnas behov av mellan år 2022 
till 2024. 

Enligt miljötillsynsförordningen ska det hos tillsynsmyndigheten finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för tillsynsmyndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. I Borås Stad är Miljö- och konsumentnämnden 
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Utredningen ska omfatta kommande 
treårsperiod och ses över vid behov, dock minst en gång per år. Det ska föras 
register över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på 
utredningen och registret ska Miljö- och konsumentnämnden inför varje 
verksamhetsår göra en tillsynsplan. 

Enligt livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel ska 
kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens 
livsmedelskontroll. Planen ska omfatta en period om minst tre år och omfatta 
samtliga områden som myndigheten ansvarar för. 

I behovsutredningen presenteras behovet av resurser för kontroll och tillsyn för 
de av nämndens lagstyrda ansvarsområden som innefattar miljöbalken, 
livsmedelslagen, tillhörande förordningar och föreskrifter, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen 
om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Enligt reglementet ansvarar nämnden även för kommunens budget- och 
skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen och skuldsaneringslagen samt för 
kommunens konsumentrådgivning. 

För delar av Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde saknas krav på 
behovsutredning och tillsynsplaner i lagstiftningen. För att ge en tydlig översikt 
för hela Miljö- och konsumentnämndens verksamhet omfattas alla nämndens 
ansvarsområden av behovsutredningen, även de som inte är lagstyrda. 
Nämndens totala uppdrag och behovet av resurser beskrivs i denna 
behovsutredning. 

Behovsutredningen avser år 2022 till 2024. Det första året är preciserat och för 
de övriga anges en översiktlig bedömning av kända förändringar. För en stor 
del av myndighetsarbetet är det svårt att uppskatta behovet för respektive år. 
Många delar är händelsestyrda, såsom ansökningar, anmälningar, klagomål och 
remisser, där antalet inkommande ärenden kan variera från år till år. För andra 
delar beror behovet till stor del på ambitionsnivån och när något ska vara 
genomfört. Några exempel på detta är naturvårdsarbete, miljöövervakning, 
klimatarbetet och förorenade område. Det kan även tillkomma krav från andra 
myndigheter som inte varit kända sedan tidigare eller som påkallar skyndsam 
uppmärksamhet av något slag. 



   

 
 

 
 

 

 
 

 
   

  

  

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är grundläggande när en 
behovsutredning tas fram för att bättre förstå förutsättningarna för den egna 
verksamheten både idag och i framtiden. Omvärlden är världen utanför den 
egna organisationen och är i huvudsak inte påverkbar för den egna 
organisationen. Däremot kan omvärlden påverka den egna organisationen. 
Nämnden ska genomföra omvärldsbevakning löpande och sammanställa en 
omvärldsanalys en gång per år. Analysen ska ge svar på om nämnden behöver 
ändra sina mål och/eller fokus för att nå de nationella och regionala målen. 

Behovsutredningens upplägg är att avsnitt 2 och 3 framför allt beskriver 
bakgrund och övergripande förutsättningar. Avsnitt 4 till 6 beskriver behovet 
inom olika ämnesområden mer i detalj. Som underlag till denna 
behovsutredning finns ett register över verksamheter som behöver 
återkommande tillsyn samt ett beräkningsunderlag. 



  

  
 

 
  
  

   
 

    

 
  

 
 

  

     
 

  
   

     
  

  

 

  
  

 
  

 

  
 

  
 

  
  

 
 

 

    
 

  
 

Beskrivning av tillsynsuppdraget 

Tillsynsansvaret 
Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och 
de folkhälsopolitiska målen. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de globala 
målen i Agenda 2030, de nationella, regionala och lokala miljömålen samt den 
Nationella kontrollplanen (NKP) inom livsmedel. 

Som tillsynsmyndighet ska Miljö- och konsumentnämnden, på eget initiativ eller 
efter anmälan, i nödvändig utsträckning, kontrollera att miljöbalken samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
följs. På samma sätt är Miljö- och konsumentnämnden lokal kontrollmyndighet 
för livsmedelskontrollen enligt livsmedelslagen samt tillhörande lagstiftning. 
Samma gäller för tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter. 

Myndigheten ska också vara kommunens sakkunniga i miljö- och 
hälsoskyddsfrågor som inte rör ren myndighetsutövning exempelvis gällande 
bygglov samt detalj- och översiktsplaner. 

Vid brister ska miljö- och konsumentnämnden vidta de åtgärder som behövs 
för att lagstiftningen ska följas. 

Styrande dokument 
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagar 
och förordningar, nationella och regionala mål samt kommunfullmäktiges 
uppdrag till Miljö- och konsumentnämndens via reglemente och andra 
kommunala styrdokument. 

Lagstiftning 

De lagar som främst styr nämndens arbete är: Livsmedelslagen, miljöbalken, 
smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter, 
alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt EU-lagstiftning, förordningar och föreskrifter 
kopplade till lagarna. 

Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. I 
socialtjänstlagen 5 kap 12 § första stycket anges att kommunen ska lämna 
budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Budget- och 
skuldrådgivning utgör socialtjänst oavsett i vilken del av den kommunala 
organisationen som tjänsten erbjuds. För den enskilde är rådgivningen frivillig 
och bygger på dennes egen önskan och medverkan. Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), har tillsynsansvar över kommunernas budget- och 
skuldrådgivning. Konsumenter som inte får den hjälp de har rätt till kan göra en 
anmälan till IVO. 

Miljö- konsumentnämndens arbete måste även förhålla sig till bland annat: 
Kommunallagen, förvaltningslagen, viteslagen, offentlighets- och 
sekretesslagen, arkivlagen och dataskyddsförordningen GDPR (The General 
Data Protection Regulation) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

   
   

 

 
 

  

  

    
 

 
 

  
     

Nationella dokument och mål 
Riksdagen har fastställt nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara styrande 
och vägledande för miljöarbetet i Sverige och vara uppnådda inom en 
generation. De ska också vara vägledande för hur de allmänna bestämmelserna i 
miljöbalken ska tolkas. 

De globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 antogs 2015. 
Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan för perioden 2018-2020 för 
hur arbetet med agendan kan stärkas. 

En nationell strategi för miljöbalkstillsynen har antagits och gäller för perioden 
2022-2024. Syftet med strategin är att ge ökad tydlighet, effektivitet och 
likvärdighet i tillsyn och tillsynsplanering. 

För livsmedelskontrollen finns en nationell kontrollplan (NKP). NKP är 
gemensam för alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan. Den möjliggör en 
likvärdig kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med 
riktlinjer för kvalitetssäkring och utveckling. Planen är treårig och gäller år 2022 
till 2024 precis som den här behovsutredningen. 

Folkhälsopolitiken är antagen av riksdagen. Den är inte bindande som en lag 
men finns integrerad i många andra lagar och förordningar. Det övergripande 
målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation. Målet tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett 
gemensamt och tvärsektoriellt arbete. 

Konsumentrådgivningen är en frivillig verksamhet för landets kommuner och 
det finns inga krav på omfattning, benämning av tjänsten eller vad vägledningen 
ska innehålla. Däremot finns det rekommendationer från riksdagen i 
propositionen 1985/86:1212. Enligt propositionen bör konsumentvägledningen 
arbeta både med enskild rådgivning och förebyggande arbete för att uppnå en 
fungerande konsumentmarknad och en konsumtion som är hållbar ur ett 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Lokala dokument och mål 
I Borås Stad har olika styrdokument och mål tagits fram för miljöarbetet, som 
alla nämnder och förvaltningar ska förhålla sig till. En av dessa är Visionen om 
framtidens Borås boras.se/vision, som anger fyra visionsområden målområden, 
bland annat ”Omsorg om varandra och miljön”. Borås Stad har även 5 lokala 
miljömål som gäller år 2022. En ersättning av miljömålen kommer att ske under 
året, som innebär att ett miljöprogram tar vid istället för nuvarande miljömål. 
Andra styrande dokument som främjar vårt miljöarbete är avfallsplanen och 
VA-planen. Styrdokument som reglerar och förväntas minska utsläpp är Borås 
Stads koldioxidbudget och Borås energi- och klimatstrategi. 

Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

I reglementet för miljö- och konsumentnämnden ingår de lagområden som 
omfattas i denna behovsutredning. Det är miljöbalken, livsmedelslagen, 
tillhörande förordningar och föreskrifter, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 
EU lagstiftning och tillhörande förordningar. Det ingår även att ha tillsyn och 



 
 

 
  

   

 
    

  
 

  

  
 

 

  
 

 

  
   

   
 

 
 

  
   

  

 

  
 

 
 

 
 

   
 

  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

ansvar enligt Miljöbalken och Miljötillsynsförordningen gällande ”Skydd av 
områden samt natur och växter”. 
I reglementet för miljö- och konsumentnämnden ingår även tillsyn enligt lagen 
om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel samt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. 

En del av myndighetsutövningen kommer att utföras under det uppdrag som 
Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet utför som Miljö- och 
konsumentnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen. Behovet av 
resurser för det uppdraget finns inräknat under avdelningarna för Miljötillsyn 
och avdelningen för Tillstånd- och livsmedelskontroll. 

I nämndens reglemente ingår även sådant som inte är tillsyn men som är ett 
viktigt uppdrag för att nå hållbar utveckling utifrån ett miljö-, hälso- och 
ekonomiskt perspektiv. 

I reglementet finns det även att nämnden ska ansvara för kommunens budget-
och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt skuldsaneringslagen samt 
svara för kommunens konsumentrådgivning. 

Samverkan 
För att kunna utföra uppgifterna så effektivt som möjligt är samverkan med 
andra nödvändigt. Borås Stad med Miljöförvaltningen ingår i bland annat 
Miljösamverkan Väst för att kunna nyttja styrkan i erfarenhetsutbyte och 
samarbete mellan olika kommuner. Vilket i sin tur resulterar i att samverkan blir 
ett sätt använda resurserna mer effektivt. 

Borås Stad deltar även i samverkan med andra kommuner i SKR:s 
miljöchefsnätverk, i ett Sjuhäradsnätverk och i ett G9-nätverk (9 stycken 
jämnstora kommuner i Sverige) vilket ger möjlighet att ta hjälp av andra 
inspektörer vid behov. Det finns också olika samarbeten internt inom staden 
vilket innebär regelbundna träffar för kompetensutbyte. 

Miljösamverkan 
Miljösamverkan Västra är ett samarbete mellan länsstyrelsen, de tre 
kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen/Sjuhärad och de 
kommunalförbundens kommuner samt kommunerna i Göteborgsregionen. 
Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan länets kommuner och 
Länsstyrelsen Halland. Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan 
Halland kallas numera Miljösamverkan Väst (nedan kallad Miljösamverkan) 
samverkar tätt sedan 2014 med bland annat verksamhetsplanering, Mötesplats 
Goda exempel och chefssamverkan. 

Miljösamverkan Väst har en gemensam vision och värdegrund, Det önskade läget, 
som genomsyrar allt arbete. Miljösamverkan stöttar kommunerna i arbetet som 
lokal myndighet. De samordnar, utvärderar och tar fram underlagsmaterial till 
tillsynskampanjer samt tar fram informationsmaterial och ordnar utbildningar. 
Kommunerna gör samordningsvinster; dels när sakområden gås igenom 
samtidigt i länet och dels genom stöd med underlagsmaterial, planering och 
utvärdering. Miljökontoren eller motsvararande på länsstyrelserna deltar med 
kompetens till projektgrupper som arbetar fram projekten samt deltar i 
projektens aktiviteter så långt som möjligt. 



 
  

  
    

  

 
  

 

  
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

 
    

  
  

 
  

   
 

 

Mallen för denna behovsutredning är framtagen gemensamt inom 
Miljösamverkan Väst. 

Sjuhäradsnätverket för samverkan inom miljöområdet 
Inom Sjuhäradsregionen sker samverkan både på politisk nivå genom 
miljöpresidieträffar och genom olika nätverk för bland annat 
livsmedelsinspektörer, hälsoskyddstillsyn, dricksvattenkontroll, 
strandskyddshandläggare och miljöchefer. Gemensamma utbildningar och i viss 
mån också projekt diskuteras och genomförs. Syftet är samsyn, 
erfarenhetsutbyte och ökad kompetens. 

Beskrivning av behovsutredningen 
Detta stycke handlar om vilka resurser som finns tillgängliga i form av 
årsarbetare (heltid) och hur det beräknas samt övergripande förutsättningar för 
perioden. 

Förklaring av olika begrepp 
I behovsutredning utgår beräkningarna av behovet utifrån antal timmar för 
olika arbetsuppgifter (aktiviteter). Hur många årsarbetare eller tjänster det krävs 
för att utföra arbetsuppgifterna beror på hur timmarna fördelas på 
handläggningstid respektive övrig tid. Nedan förklaras de olika begreppen samt 
beskrivs hur omvandlingen från timmar till årsarbetare eller tjänster kan ske. 

Årsarbetare 
En heltidsanställd arbetar i genomsnitt 1 600 timmar per år (efter avdrag på 400 
timmar för ledighet/sjukfrånvaro). Hur denna tid fördelas mellan 
handläggningstid (styrd, händelsestyrd och behovsprioriterad tid) eller övrig tid 
kan skilja mellan kommuner beroende på förutsättningar. Normalt bedöms 
1 000 timmar av den faktiska arbetstiden läggas på handläggning och 600 
timmar på övrigt. Se figur 1. 

Figur 1. Fördelning av tid för en heltidsanställd. 

Om en jämförelse ska ske av hur många årsarbetare det finns totalt på de olika 
kontoren görs detta utifrån antal tjänster och tjänstgöringsgrad. 

Exempel: Två heltid och en halvtid ger 2,5 årsarbetare. 

Om en jämförelse ska ske av hur många årsarbetare det behövs för ett specifikt 
område görs detta genom att den samlade tiden för området delas med 
handläggningstiden. 



   

 
 

 
 

  
  

  
  

 
   

 
 

 
 

 
  

  
  

 
 

  

  
 

  
 

  

 
   

 
  

Exempel: Det beräknas att det finns ett behov av att lägga 5 000 timmar inom ett 
område, till exempel livsmedel. Denna tid delas med handläggningstiden för en 
heltid som är 1000 timmar vilket blir 5 årsarbetare. (Områdets behov i 
timmar/handläggningstiden för en heltidstjänst = antal årsarbetare). Det 
behövs alltså 5 heltidstjänster för att utföra 5 000 timmar livsmedelsverksamhet. 

Deltid 
Handläggningstiden för en som arbetar heltid utgör 50 procent av den anställda 
tiden, alltså 1000 timmar handläggningstid på 2 000 timmar anställd tid. 
Detsamma gäller för en deltid. 

Exempel: En person som arbetar 80 procent får en anställd tid motsvarande 
1 600 timmar. Handläggningstiden blir 800 timmar. 

En förutsättning är att både frånvaro och övrig tid reduceras i samma 
storleksordning som den nedsatta tiden, i exemplet ovan alltså med 20 procent. 
Tiden för frånvaro minskar automatiskt vid deltid eftersom planerad arbetstid 
per dag eller vecka är kortare. Det finns vissa delar inom kategorin övrig tid 
som alla är med på oavsett arbetsgrad och andra där deltagandet kan prioriteras 
i olika omfattning. 

Övrig tid
Inom kategorin Övrig tid hör arbetsuppgifter som inte direkt berörs av det som 
anses vara karakteristiskt för handläggning. De arbetsuppgifter som omfattas 
har dock en viktig roll för att få hela verksamheten att fungera väl. Det rör sig 
om bland annat utbildning, kvalitets- och utvecklingsarbete (mallar, rutiner, 
hemsida), verksamhetsplanering (behovsutredning och tillsynsplan), uppföljning 
av verksamheten, personalmöten, nätverksträffar, IT-frågor, med mera. 

Generellt bedöms att 600 timmar behöver avsättas för Övrig tid på en 
heltidstjänst. Det kan dock under en period finnas uppgifter som måste utföras 
inom denna kategori som gör att den övriga tiden måste ökas. Vilket innebär att 
handläggningstiden per årsarbetskraft minskar och behovet av antal 
årsarbetskrafter ökar för att kunna utföra nämndens uppdrag. 

Till exempel om vi ska utföra 3000 timmar handläggningstid men samtidigt 
behöver öka övriga tiden med 150 timmar per handläggare får vi ett 
resursbehov på 3,5 årsarbetare istället för 3. Handläggningstiden minskar per 
årsarbetskraft (1000-150=850). Antal årsarbetare (3 000/850 = 3,5). Se figur 2. 



Figur 2. Justering av handläggningstid i behovsutredning. 

Handläggningstid för Miljöförvaltningen 
I utgångspunkten i denna behovsutredning är en schablontid på totalt 2000 
timmar/år vid beräkning av en heltid årsarbetare där 1600 timmar/år utgör 
handläggningstid och övrig tid, för frånvaro är schablonen 400 timmar/år. 

Det är upp till Miljö- och konsumentnämnden, förvaltningschef och 
avdelningschefer att bestämma den handläggningstid som ska gälla för 
respektive avdelning. Utifrån resultatet av behovsutredningen har varje 
avdelning olika mycket handläggningstid och övrig tid. I tabell 2 redovisas 
handläggningstiden för varje avdelning på Miljöförvaltningen. 

Avdelning 2022 2023 2024 

Livsmedelskontroll 1050 1100 1100 

Tillståndsenheten 1050 1100 1100 

Miljötillsynsavdelningarna 1050 1100 1100 

Naturvård och skyddade områden 1050 1100 1100 

Miljöstrategiska avdelningen 1050 1100 1100 

Konsument Borås 1150 1150 1150 

Staben 1400 1400 1400 

Verksamhetsstöd 1400 1400 1400 

Ledningsgruppen 1550 1550 1550 

 
   

  
  

   
 

 
 

 
 

 

 

    

    

    

    

     

    

     

    

    

    

  

 

Handläggningstid per avdelning och år 

Tabell 2. Handläggningstid för respektive avdelning på Miljöförvaltningen 



 
 

 

  
  

 

 
  

  

   

  

 

   
 

  
 

  

  

   

  

  
 

  

    

 
 
 
 

  
 

 
  

 

 
 

 

  
 

 
 

 

För att kontrollera hur handläggningstiden stämmer överens med verkligheten 
krävs en noggrann tidsredovisning under ett längre tidsspann. Tidsredovisning 
kan även ske stickprovsvis men då krävs det att denna typ av tidsredovisning 
sker återkommande eftersom arbetsbelastning och typ av arbetsuppgifter som 
utförs på Miljöförvaltningen varierar. Varje avdelning på Miljöförvaltningen 
kommer under år 2022 att starta tidsredovisning enligt upplägget i 
behovsutredningen. 

Handläggningstid 
Handläggningstiden delas in i tre kategorier 

• Styrd tid 

• Händelsestyrd tid 

• Behovsprioriterad tid 

Styrd tid 

Den styrda tiden består av planerad tillsyn på de verksamheter som har störst 
behov och krav. Här ingår följande verksamheter: 

• Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A, B och 
Industriutsläppsverksamheter) 

• Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C) 

• Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (H) 

• Livsmedelsverksamheter (L) 

• Verksamheter som styrs av strålskyddslagen (solarium) 

• Serveringsställen för alkohol som kräver tillstånd eller har 
anmälningsplikt 

• Försäljningsställen för tobak 

• Försäljningsställen för receptfria läkemedel 

Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre 
möjlighet att påverka. Det styrda behovet är gemensamt för samtliga operativa 
myndigheter. Här styrs tillsynen av staten i lagstiftning och tillsynsbehovet ska 
täckas i tillsynsplanen i form av årliga tillsynsaktiviteter. Behovet planeras med 
stöd av tillsynsvägledning från de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Strålskyddsmyndigheten, 
läkemedelsverket och Jordbruksverket. Inom livsmedelsområdet planeras 
behovet med stöd av vägledning från Livsmedelsverket. 

Händelsestyrd tid 

Tiden i denna kategori benämns som händelsestyrd eftersom det inte i förväg 
går att planera precis när eller i vilken omfattning behovet kommer uppstå. 
Händelsestyrd tid omfattar ärenden som kommer in till myndigheten som 
måste hanteras så som ansökningar, anmälningar, klagomål, olyckor, remisser, 
samråd, besvara myndigheter och media, frågor där vi ger rådgivning och stöd 
med mera. Andra händelsestyrda händelser är de som upprättas av myndigheten 
själv utifrån vad som har skett när vi har varit ute på tillsyn, på verksamheter 
som listas under kategorierna ”Styrd tid” och ”Behovsprioriterad tid”. 
Handläggningstid som sker utanför deras planerade tillsynstid. Det kan vara 



 

 

 
  

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 

  

 
   

    

 

   
  

 

anmälan om miljöbrott, beslut om sanktionsavgifter, klagomål, uppföljande 
tillsyn på verksamheter med mera. Här hamnar även den tid som läggs på 
motioner från kommunens politiker och deltagandet på tingsrättsförhandlingar. 

Behovet uppskattas utifrån tidigare erfarenheter med hjälp av 
ärendehanteringssystem, samt utifrån den planerade styrda och 
behovsprioriterade tillsynen då dessa till viss del påverkar den händelsestyrda 
tillsynen. 

Behovsprioriterad tid 

Behovsprioriterad tid omfattar den planerade tillsynen på verksamheter som 
inte är anmälningspliktiga inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så 
kallade U respektive UH verksamheter). Denna kategori kan även omfatta 
nationella och regionala tillsynsprojekt, avloppsinventeringar/tillsyn, 
strandskyddstillsyn och annan tillsyn som omfattas av lagstiftning som 
nämnden har tillsyn över, exempelvis animaliska biprodukter (ABP) och 
strålskydd. Arbete med inventeringar, information, myndighetssamverkan och 
uppdrag från kommunledningen är andra exempel inom kategorin 
Behovsprioriterad tid. 

Staten anger behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala 
myndigheter. Ansvarig nämnd planerar denna tillsyn utifrån lokala 
förutsättningar och fördelar tillsynsbehovet över tre år. Tillsynsfrekvensen för 
dessa verksamheter varierar och kan vara årlig (med årsavgift), återkommande, 
projektinriktad eller sporadisk (när behovet påkallas, till exempel tillsyn på 
byggarbetsplatser). 

För att bedöma behovet användas SKRs planeringsmatris se figur 3. Genom att 
bedöma olika branschernas tillsynsbehov utifrån risk för hälsa och miljö samt 
de lokala förutsättningarna, får kommunen en uppfattning om hur ofta de olika 
branscherna behöver besökas (tillsynsfrekvens). Matrisen har använts för U och 
UH verksamheter. 

Figur 3. Planeringsmatris för tillsyn av U och UH-branscher. Figuren är hämtad ut skriften 
Kommunala behovsutredningar, Sveriges Kommuner och Landsting, 2018. 

Beskrivning av kvadranterna ovan i figur 4: 
• Högt tillsynsbehov 

Högt tillsynsbehov motsvarar en tillsynsfrekvens med årlig tillsyn av 
branschen. 



  
 

 
 

  
  

 
  

  
  

 
  

  

  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 

 

Exempel: Flerbostadshus eller så är det branscher som har ett direkt 
utsläpp till vatten eller luft och behöver tillsyn årligen, till exempel 
förorenade områden, bilverkstäder, större biltvättar eller små 
avloppsanläggningar. 

• Normalt tillsynsbehov 
Normalt tillsynsbehov motsvarar en tillsynsfrekvens med kontroll vart 
annat år för branschen: 
Exempel: Lackerare och golfbanor 

• Lågt tillsynsbehov 
Lågt tillsynsbehov besöks vart tredje till vart fjärde år. 
Tillsyn sker projektinriktat i större projekt (till exempel miljösamverkan 
eller nationellt) och med regelbundna intervall. 
Exempel: Badanläggningar, lantbruk 

• Sporadiskt tillsynsbehov 
Sporadiskt tillsynsbehov behöver inte återkommande tillsyn och sker 
när behovet påkallas. Kan även var nationella och regionala 
tillsynsprojekt. 
Exempel: Riktigt små lantbruk eller nationellt projekt från statliga verk 
såsom KEMI, Läkemedelsverket osv. 

Förhållandet mellan behovsutredning, budgetarbete och 
tillsynsplan 

De arbetsuppgifter som omfattas av kategorierna styrd tid och händelsestyrd tid 
utgör tillsynsmyndigheternas basbehov, till vilka myndigheten alltid måste 
kunna avsätta den mängd tid och resurser som behövs. Dessa delar förs över 
direkt till tillsynsplanen, se figur 4. 

Om tillräckliga resurser finns kan även de fastställda behoven i kategorierna 
behovsprioriterad tid och övrig tid föras över direkt till tillsynsplanen. Vid 
resursbrist kan det däremot bli nödvändigt att prioritera ned vissa 
arbetsuppgifter för perioden, det vill säga om de tillgängliga resurserna i den 
fastställda budgeten inte är tillräckliga för att tillgodose de identifierade behoven 
som fastställts i behovsutredningen. I det fallet har myndigheten valet att 
äska/tillsätta mer medel eller att göra nedprioriteringar. I de fall 
nedprioriteringar är nödvändiga ska konsekvenserna som detta medför 
beskrivas i tillsynsplanen. 



 
    

 

    
 

 
 

  
 

  
  

   

 

  

  
 

  

  
  

 

 

   

     
  

  

Figur 5. Förhållandet mellan behovsutredning, budgetarbete och tillsynsplan. 

Finansiering av miljö- och konsumentnämndens uppdrag 
I arbetet med att för första gången ta fram en gemensam behovsutredning för 
alla Miljö-och konsumentnämndens ansvarsområden har fokus varit att 
fastställa vilka personella resurser nämnden har behov av för att klara hela sitt 
uppdrag och inte endast myndighetsutövningen. I kommande 
behovsutredningar är ambitionen att även redovisa vilka arbetsuppgifter som 
kan avgiftsfinansieras, vilka som debiteras och vilka som kan skattefinansieras.. 
Därför är avsnitt som gäller finansiering, som finns med i Miljösamverkans 
Västs mall, inte att med i denna behovsutredning. 

Resursbehov av övrig tid 

Beskrivning av området 
Övrig tid, är sådan tid som inte är direkt handläggningstid men som behövs för 
att verksamheten ska fungera. Det beskrivs närmare i avsnitt 3.1 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Här nedan följer en sammanfattning av det behov av övrig tid som är 
gemensamt för majoriteten av avdelningarna. 

Under år 2020 togs ett nytt ärendehanteringssystem i drift, Ecos 2. Främst är 
det Verksamhetsstöd, Miljötillsyn, Livsmedelskontroll samt en del av 
Miljöstrategiska avdelningen som är berörda. Det har tagit tid i anspråk för att 
systemet ska fungera fullt ut och att lägga upp rapporter, mallar och andra 
uppgifter i systemet. Det finns ett fortsatt behov av utbildning och introduktion 
av det Ecos 2 för berörda handläggare år 2022 och framåt. Bedömningen är att 
behovet, för att få systemet och handläggarna att bli effektiva, det är större 
2022 för att sedan minska. 



 
  

  

 
 

 
 

  
  

    
 

 
 

 

     
     

   
 

 

    

    

    

    

 
   

     

     

    

    

    

    

  

  

För att Miljöförvaltningen ska kunna utföra ett arbete med hög kvalité, krävs att 
vi lägger tid på kvalitetsarbete, planering/uppföljning samt samverkan med 
andra kommuner och myndigheter. 

Ett arbete med att ta fram ny taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 
kommer ta tid i anspråk. Inom livsmedelskontroll kommer det ske stora 
förändringar vad det gäller införande av nytt riskklassningssystem och 
efterhandsdebitering. 

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter inom kommunen ska 
arbeta med aktiviteter för att nå ett bättre näringslivsklimat. 

Förvaltningen bedömer att även under kommande treårsperiod kommer 
personalomsättningen vara hög. Detta baseras på erfarenhet från tidigare år. 
Detta påverkar effektiviteten i tillsynen, mer tid behöver läggas på upplärning 
och handledning och bedömningen av resursbehovet, det totala antalet 
årsarbetare, som krävs ökar. 

Sammanställning av resursbehov – Övrig tid 
Årets utredning visar på ett behov av totalt 36 732 timmar för år 2022, för det 
som förväntas utföras utöver det som är ren handläggning. Behovet gäller 
samtliga avdelningar på Miljöförvaltningen. Resultatet redovisas i tabell 3. 

Övrig tid Behov 2022 Behov 2023 Behov 2024 

Livsmedelskontroll 6 550 6 550 6 250 

Tillståndsenheten 2 606 2 606 2 606 

Miljötillsyn 9 240 9 015 8 515 

Naturvård och skyddade 
områden 2050 1650 1450 

Miljöstrategiska avdelningen 9 500 8 750 8 750 

Konsument Borås 4 065 4 077 4 041 

Staben 1 292 1 262 766 

Verksamhetsstöd 929 929 929 

Ledningen 500 500 500 

Totalt 36 732 35 339 33 807 

Tabell 3. Sammanställning av totalt resursbehov gällande övrig tid. 



  
 

 
   

  
  

    
  

   

  
 

 

 
 

 

  

  
 

  
  

 

  

  

   

  

  

 

  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
  

 

Resursbehov av handläggningstid per
verksamhetsområde 

I detta avsnitt redovisas resursbedömningen per verksamhetsområde. 
Redovisningen är indelad i tolv övergripande verksamhetsområden. Det är åtta 
verksamhetsområden som det finns krav på att nämnden ska ha en 
behovsutredning eller en plan för sin tillsyn. 

De områden som det finns krav på att ha en behovsutredning är: 
livsmedelskontroll, tobak- och alkoholtillsyn, miljöskydd, förorenade områden, 
hälsoskydd, små avlopp samt naturvård och skyddade områden. 

För varje område redovisas en beskrivning av verksamhetsområdet, en analys 
av resursbehovet den närmaste treårsperioden, samt en sammanställning av 
resursbehovet. 

Bedömningen av behovet görs utifrån de specifika förutsättningarna i 
kommunen för respektive verksamhetsområde, där följande faktorer tas hänsyn 
till: 

• Antal tillsynsobjekt i kommunen. 

• Status på mark, luft och vatten i kommunen i förhållande till uppsatta 
mål och åtgärdsprogram inom området. 

• Uppföljning av utfört arbete (till exempel något som låg med i 
föregående års planering som inte kunde utföras av någon anledning, då 
ökas behovet för kommande period). 

• Mängd inkomna ärenden. 

• Förändrade/nya lagar, förordningar, reglementen eller riktlinjer. 

• Annan förändring i omvärlden, till exempel pandemi. 

• Antalet personalresurser. 

Som underlag till de uppgifterna om antal objekt och timmar finns ett 
beräkningsunderlag i form av en Excelfil. I denna behovsutredning redovisas en 
sammanfattning av det som beräknats fram i Excelfilen. 

Livsmedel 

5.1.1 Beskrivning av området 
Syftet med livsmedelslagstiftningen och livsmedelskontrollen är att alla 
konsumenter får säkra livsmedel som är producerade och hanterade i enlighet 
med lagstiftningen. Det innebär att de ska hanteras på ett hygieniskt sätt så att 
konsumenten inte blir sjuk och vara rätt märkta så att konsumenten inte blir 
lurad. 

Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska vara 
riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig för alla företag och organisationer. 

Verksamheterna delas upp efter typ av livsmedel; dricksvatten, 
livsmedelstillverkning och livsmedelshantering. Denna uppdelning bygger på de 
krav som finns på årlig rapportering till livsmedelsverket. 



 
 

    
 

 

 
 

  

   

  

  

  

  

  

    

    

  

   
 

  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  
   

 
  

 

 

 
 

 

Nytt kontrollområde från och med år 2022 är kontroll av material i kontakt 
med livsmedel. Kontrollen kommer delvis ingå i registrerade 
livsmedelsverksamheters planerade kontroll och det tillkommer objekt som 
tillverkar, förädlar, importerar och säljer kontaktmaterial. 

Flera objekt som omfattas av livsmedelslagen omfattas även av miljöbalken. 
Tiden för miljötillsynen på livsmedelsverksamheterna framgår av avsnitt 5.1. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, 
Grundvatten av god kvalitet. 

Vägledande folkhälsomål för området: Levnadsvanor 

Nationella operativa mål: För vår kommun under 2022 är följande mål aktuella: 

• Mål 5: Spårbarhet kött 

• Mål 6: Spårbarhet ägg 

• Mål 7: Ekologiska varor 

• Mål 8: Information om allergener 

• Mål 9: Uppgifter om ingredienser 

• Mål 13: Kaffe – akrylamid 

• Mål 14: Kaffe – mykotoxin 

• Mål 17: Saffran 

• Mål 19: Kosttillskott- fiskoljebaserade kosttillskott och D-
vitamintillskott 

5.1.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Den huvudsakliga kontrolltiden inom området livsmedel utgörs av styrd tid, det 
vill säga planerad kontroll på registrerade verksamheter. Inom en treårsperiod 
ska alla verksamheter och alla relevanta lagstiftningsområden kontrolleras. Vid 
varje kontrolltillfälle görs en baskontroll, vilket innebär att man tittar på allmän 
hygien, säker hantering, temperaturkontroll, allergihantering. Denna kontroll 
utgör majoriteten av kontrollerna. Övriga lagstiftningsområden så som till 
exempel märkning, näringsvärden, provtagning, import, material i kontakt med 
livsmedel blir fördjupade kontroller som kan fördelas fritt över en treårsperiod. 
Viktiga nationella mål så kallade operativa mål för livsmedelskontrollen hittar 
man även i den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP). 
Detta gör att behovet kan variera från år till år. 

I kommunen finns i nuläget cirka 840 livsmedelsverksamheter (ca 30 
dricksvatten-anläggningar, ca 20 med livsmedelstillverkning och ca 790 övrig 
livsmedelshantering) som Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvaret 
för. 

Av miljökvalitetsmålen kan tre av de sexton målen identifieras som särskilt 
relevanta för livsmedelskontrollen. Dessa är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri 
miljö och Grundvatten av god kvalitet. Vår kommun bidrar till minskad 
miljöpåverkan genom information samt kontroll av säkra livsmedel och 
redlighet i livsmedelshanteringen. 



  
  

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

  

     
    

   
   

     
 

 

  
  

 

Kontrollbehovet bedöms inte öka på grund av kontroll enligt den nationella 
kontrollplanen. 

Händelsestyrd tid 
Händelsestyrd tid omfattar bland annat hantering av anmälningar, klagomål, 
livsmedelsburna utbrott, remisser, samt rådgivning och stöd. Specifikt inom 
området för livsmedelskontroll ingår bland annat handläggning av anmälan om 
registrering, RASFF, misstänk matförgiftning, sanktionsbeslut, 
livsmedelssanktionsavgifter, kontroll av nyregistrerade verksamheter med mera. 
Här ingår även uppföljande kontroll som går utöver den normala planerade 
tillsynen och som har sin orsak i bristande efterlevnad av lagstiftningen. 

I den händelsestyrda livsmedelskontrollen ingår bevakning av det EU-
gemensamma systemet för kommunikation av RASFF-meddelanden (Rapid 
Alert System for Food and Feed). Systemet är webbaserat och används för att 
snabbt få bort livsmedel från marknaden som på olika sätt kan vara skadliga för 
människors hälsa. Livsmedelsverkets krav är att kommunerna ska bevaka 
systemet varje vardag. När en varning kommer ska kommunen skyndsamt 
informera berört livsmedelsföretag och se till att företaget följer 
livsmedelslagen, stoppar livsmedlet och informerar konsumenter och berörda 
företag. I enlighet med utfallet hittills beräknas tidsåtgången för RASFF till 
cirka 300 timmar per år. 

Behovsprioriterad tid 
Under kommande treårsperiod planerar vi att göra en del informationsinsatser 
gällande ny riskinklassning och efterdebitering som kommer gälla från och med 
år 2024. 

I Borås Stad finns ett antal anläggningar som tillverkar, förädlar, importerar och 
säljer kontaktmaterial. Exakt hur många det är i dagsläget är inte klarlagt. 
Inventering, kartläggning och kontroll av dessa bedöms ändå innebära ett ökat 
behov från och med år 2022. 

Animaliska biprodukter (ABP) 

Animaliska biprodukter omfattas av en särskild lagstiftning från EU där Miljö-
och konsumentnämnden har tillsynsansvar. På livsmedelsanläggningar handlar 
det om att avfall med animaliskt ursprung hanteras och transporteras bort på 
rätt sätt. Denna kontroll bedöms ha lågt kontrollbehov och görs lämpligen i 
projektform. 

5.1.3 Sammanställning av resursbehov – livsmedel 
Årets utredning visar på ett behov av för handläggning inom livsmedel ligger på 
13 175 timmar för år 2022, behovet är 12 875 timmar år 2023 och 11 375  
timmar för år 2024. Vilket motsvarar på ett behov av ca 12,5 årsarbetare år 
2022, ca 11,7 årsarbetare år 2023 och ca 10 årsarbetare år 2024 för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området på en treårsperiod. Timmarna är uppdelade 
mellan tillsynskategorierna enligt figur 6. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1 100 timmar för år 2023 och 
2024. 



 
   

 

  

   
 

  
 

 

 
 

  

 

  

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
  

 Behovsfördelning livsmedelskontroll 2022-2024 
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Figur 6. Figuren visar resursbehovet för livsmedelskontrollen 2022 -2024 

Tillstånd 

5.2.1 Alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Beskrivning av området 
Alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter är sociala 
skyddslagstiftningar. Inom ramen för dessa är Tillståndsenhetens uppdrag att 
utreda ansökningar om serverings- och försäljningstillstånd, bedriva inre- och 
yttre tillsyn, samt tillhandahålla rådgivning, information och viss utbildning. 

Enheten har även i uppdrag att bedriva tillsyn inom ramen för lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

För Bollebygd kommuns räkning, i enlighet med avtal, ansvarar 
Tillståndsenheten för utredning och tillsyn enligt alkohollagen, samt tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter. 

Vägledande folkhälsomål för området: Levnadsvanor 

5.2.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Alkohol 

I kommunen finns i dagsläget 105 verksamheter med stadigvarande 
serveringstillstånd. Inklusive uppdraget för Bollebygds kommun inräknat är 
antalet 111. 

Alla verksamheter kommer att få minst ett (1) tillsynsbesök under år 2022. De 
verksamheter som har en mer dryckesorienterad inriktning kommer att få minst 
två besök. 

Tillsynsbesök görs också tillsammans med samverkande myndigheter, så kallad 
samordnad tillsyn. All tillsyn enligt alkohollagen görs oanmäld och 
företrädelsevis kvällar. 

Tobak och receptfria läkemedel 

I kommunen finns i dagsläget 67 verksamheter som säljer folköl och 80 
verksamheter som har tobaksfärsäljningstillstånd. Med uppdraget för 
Bollebygds kommun inräknat är antalet 73 respektive 86. Mot bakgrund av de 
nu aktuella ansökningsärendena är bedömningen att antalet 
tobaksförsäljningstillstånd kommer att uppgå till 90 stycken under år 2022.  



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
  

 
 

 
 
 

  
 

  

 
  

  
 

 

 
    

 
  

 
  

 
 

 

 
 

  
 

   

I dagsläget finns 20 verksamheter som anmält försäljning av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Antalet försäljningsställen med receptfria läkemedel 
uppgår till 53 stycken. 

Samtliga verksamhetsutövare inom lagområdena kommer att få minst ett (1) 
tillsynsbesök under år 2022. 

I likhet med alkohollagen ovan, genomförs inom ramen för lag om tobak och 
liknande produkter även samordnad tillsyn. All tillsyn inom lagområdena utförs 
oanmäld, både dagtid, kvällar och nätter. 

Inre tillsyn 

Inom ramen för alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter utförs 
även inre tillsyn, bestående av i huvudsak ekonomisk granskning av 
tillståndshavande bolag och dess företrädare. Under perioden kommer den inre 
tillsynen att skalas upp, liksom arbetet mot den organiserade brottsligheten 
(GOB) inom uppdraget som Myndighetssamverkan har. 

Som del i uppdraget gällande vissa utbildningsinsatser, kommer ansvarsfull 
alkoholservering fortsatt erbjudas krögarna under perioden. 

Händelsestyd tid 
Merparten av den händelsestyrda tiden läggs på utredning av inkomna 
ansökningar om serveringstillstånd och tobaksförsäljningstillstånd, samt på 
förändringar i gällande tillstånd och tillståndshavande bolag. Antalet 
stadigvarande serveringstillstånd ligger relativt konstant över tid och 
bedömningen är att detta även kommer att gälla de verksamheter som innehar 
tobaksförsäljningstillstånd under den aktuella perioden. På sikt, med ett minskat 
nyttjande av tobak, kan resursbehoven komma att se annorlunda ut. 

Inom ramen för den händelsestyrda tiden ligger även arbetet med överklagade 
beslut. Bedömningen är att resursbehovet för detta kommer öka från år 2022 i 
takt med att den inre tillsynen skalas upp, vilket erfarenhetsmässigt medför fler 
åtgärdsärenden som kan komma att överklagas. Av samma anledning är 
bedömningen att resursbehovet gällande sekretessprövningar kommer att öka. 

Resursbehovet för grunduppdraget inom rådgivning och information bedöms 
under perioden ligga kvar på samma nivå som idag. 

Behovsprioriterad tid 
Den pågående pandemin har ökat efterfrågan av olika informationsinsatser, 
samt behovet av omvärldsanalys och flexibilitet. Bedömningen är att dessa 
pandemi-specifika företeelser kommer att kvarstå åtminstone under år 2022. 
Till en betydande del har detta resursbehov kunnat absorberas i 
grunduppdraget för rådgivning och information, då olika insatser har kunnat 
samordnas. Samordningsvinsterna beräknas ligga kvar på ungefär 30-35 timmar 
även under år 2022. 

Inom ramen för den behovsprioriterade tiden ligger även ett begränsat initiativ 
gällande den narkotikarelaterade problematiken på krogen, med planerad start 
under år 2022. Samverkanspartner i detta är Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Bakgrunden till initiativet är de signaler som kommit från restaurangbranschen 
kring dessa utmaningar. 



  
  

 
  

  

 
  

 
  

 
 

 
 

  

     
 

    
     

  
  

 

 

 
   

  

  
 

 

 
  

 
 

 
 

 

Tillståndsenheten kommer även fortsättningsvis att delta i kommunens 
drogpolitiska ledningsgrupp. 

Som en viktig aktör i arbetet med att skapa en livskraftig restaurangbransch 
kommer Tillståndsenheten fortsätta att i viss utsträckning medverka i de 
näringspolitiska forum som finns. 

Alla som söker stadigvarande tillstånd under den aktuella perioden kommer 
fortsatt att erbjudas ett så kallat uppstartsmöte. 

Tillståndsenheten saknar idag ett arkiv som uppfyller kraven. Det kommer 
därför krävas ett omfattande arbete under 2022 och 2023 för att koppla 
verksamhetssystemen till Borås Stads e-arkiv. För att göra detta kommer 
avdelningen behöva hjälp av IT, men även en del av avdelningens resurser 
kommer behöva användas för att lösa detta. Det finns också brister avseende 
informationssäkerhet. Även detta kommer handläggarna behöva arbeta med 
under 2022 och 2023 för att åtgärda. 

5.2.3 Sammanställning av resursbehov – Alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Årets utredning visar på ett behov av 6 410 timmar för år 2022 till år 2024. 
Vilket motsvarar på ett behov av ca 6,4 årsarbetare år 2022, ca 6 årsarbetare för 
år 2023 och år 2024, för att uppfylla tillsynsbehovet inom Tillståndsenhetens 
uppdrag på en treårsperiod. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna 
enligt figur 7. 

Behovsfördelning tillståndsenheten 2022-2024 
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Figur 7. Figuren visar resursbehovet för tillståndsenheten 2022-2024. 

Miljöskydd 

5.3.1 Beskrivning av området 
Miljöskydd omfattar framför allt den tillsyn som utgår från kapitel 9, exklusive 
hälsoskydd, 14 och 15 i miljöbalken. 

Miljöskyddstillsynen syftar till att förbättra och trygga en god miljö utomhus 
och till att förhindra och förebygga utsläpp till mark, luft och vatten. 

Miljöskyddsområdet är brett och inbegriper följande delområden: miljöfarliga 
verksamheter, avfall, hantering av massor samt kemiska produkter. 

Inom området ingår tillsyn på alla objekt som omfattas av tillsyn enligt kapitel 9 
i miljöbalken. Detta omfattar B- och C-verksamheter såväl som U-
verksamheter. Arbetet bedrivs främst genom planerad tillsyn, handläggning av 



 
  

   

  
 
 

  

  
  

 

  

 
 

   
 

  
   

 

 

  

 

 
 

 

  
  

  
  

 
   

 

 
 

  
  
   

 

 

 
 

prövningsärenden, remissyttranden i tillståndsärenden samt inspektioner i 
samband med klagomål eller tillbud. I den planerade tillsynen ingår normalt att 
kontrollera egenkontroll, kemikaliehantering, avfallshantering, samt utsläpp till 
vatten, luft och mark. 

Förutom tillsynen över användningen av kemikalier hos miljöfarliga 
verksamheter ansvarar kommunen för tillsyn över butikers och grossisters 
försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är 
köpta av svenska leverantörer. 

Inom området ingår även att hantera olika ansökningar, anmälningar. Det kan 
vara prövning av sopdispenser, anmälan av avfall för anläggningsändamål, 
anmälan av värmepumpsanläggning, anmälningsärenden och 
tillståndsansökningar för att sprida bekämpningsmedel på exempelvis banvallar, 
allmänna platser och inom vattenskyddsområden. 

I området ingår även granskning och registrering av inkomna kontrollrapporter 
för köldmedia samt cisterner. Myndigheten handlägger även anmälningar om 
installation av nya köldmedieanläggningar och cisterner samt registrerar 
skrotning av cisterner. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan, 
frisk luft, skyddande ozonskikt, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, 
god bebyggd miljö. 

Vägledande folkhälsomål för området: Boende och närmiljö, levnadsvanor 

5.3.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
I kommunen finns i nuläget cirka 153 verksamheter (1 A-verksamhet, 32 B-
verksamheter och cirka 121 C-verksamheter) som Miljö- och 
konsumentnämnden har tillsynsansvaret för. Dessa verksamheter har högsta 
prioritet och de flesta får tillsyn årligen. 

Under kommande treårsperiod kommer fokus för tillsyn att ligga främst på 
egenkontroll, kemikaliehantering, avfallshantering mm. Beroende på vilka risker 
som finns inom respektive bransch, kan tillsynen komma att anpassas efter 
dessa risker. 

Den styrda tillsynen inbegriper även granskning av inkommande rapporter 
gällande köldmedia (cirka 380 stycken) och cisterner samt den statligt styrda 
miljöövervakningen. 

Händelsestyd tid 
Specifikt inom miljöskyddsområdet ingår i den händelsestyrda tiden bland annat 
handläggning av anmälan om avfall för anläggningsändamål, anmälan av 
värmepumpsanläggning, ansökan om spridning av bekämpningsmedel samt 
ansökan om tillstånd eller dispens för cisterner. 

För år 2022 uppskattas inga stora förändringar mot förgående år. I och med en 
lagändring där miljösanktionsavgift tillkommer för sent inlämnade uppgifter till 
Naturvårdsverkets avfallsregister kan nästa år innebära en viss ökning av 
miljösanktionsavgifter. I och med att tre vindkraftsparker planeras i Borås-
området kan även detta innebära ett ökat antal timmar för remisser, samt 
information, i samband med dessa ärenden. 



 
  

   
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  

En stor del av den händelsestyrda handläggningen inom miljöskyddsområdet 
innefattar tid för handledning, samsyn samt omprioriteringar. Kategorin 
innebär att nya kollegor eller nya arbetsområden har längre handläggningstid 
samt kräver extra handledning för att klara arbetsuppgifter. Kategorin innebär 
även att skapa samsyn i både utförd tillsyn som bedömningar för samtliga 
arbetsområden inom miljöskydd. Eftersom avdelningen har haft stor frånvaro 
med avsaknad av kollega med rätt kompetens har det många gånger medfört 
omprioriteringar av arbetsuppgifter där tid har åtgått för omställning och 
inläsning. Och som i sin tur lett till att vissa arbetsuppgifter inte kunnat utföras i 
tid eller behövt prioriteras bort. Behovet av handledning, samsyn och 
omprioriteringar uppgår till 2 500 timmar per år och är en effekt av att 
avdelningarna för Miljötillsyn fortfarande har och har haft stor 
personalomsättning. Bedömningen är att behovet det första året är stort för att 
sedan minska, en förhoppning är att handläggningen blir mer effektiv och 
därmed kan reducera den tiden under kommande år. 

Behovsprioriterad tid 
Tillsynsbehovet för U-verksamheterna har tagits fram genom riskbedömning av 
de olika typerna av branscher, se figur 3 i avsnitt 3.1 och finns sammanställt i 
tabell 4 nedan. 

I kommunen finns framför allt två verksamhetsområden som bedöms ha ett 
högt tillsynsbehov, fordonsrelaterade verksamheter samt 
lantbruksverksamheter. Verksamhetsområdena ligger på högt tillsynsbehov 
främst på grund av att dessa områden länge har prioriterats ner och miljötillsyn 
behöver prioritera dessa för att få en bättre helhetsbild. Fordonsrelaterade 
verksamheter är historiskt en bransch där det finns många risker för miljö, det 
finns dessutom ett större antal oregistrerade verksamheter (bilverkstäder) då de 
inte är anmälningspliktiga. Det finns cirka 115 stycken U-verksamheter inom 
fordonsbranschen med högt tillsynsbehov som bör få tillsyn varje år. Det finns 
cirka 300 lantbruk, hästgårdar eller växtodlare som behöver tillsyn genom olika 
projekt uppdelat under en treårsperiod. Om man gör ett genomsnitt för 
kommande treårsperiod uppskattas den årliga tillsynen på U-verksamheterna 
totalt uppgå till cirka 1000 timmar per år.  

Det finns omkring 34 stycken U-verksamheter med normalt tillsynsbehov som 
bör besökas 1–2 gånger per treårsperiod. Behovet innefattar kartläggning och 
tillsyn inom industriverksamheter, fordonsverksamheter och inom infrastruktur. 
Behovet av återkommande tillsyn uppskattas till cirka 220 timmar per år. 

Det är 47 stycken U-verksamheter i kommunen bedöms ha ett lågt 
tillsynsbehov där tillsyn bland annat sker projektinriktat, men här innefattas 
även U-verksamheter med årsavgift som bedöms ha ett lågt tillsynsbehov, det 
vill säga ett besök per treårsperiod. Behovet av tillsyn uppskattas till 155 timmar 
per år. 

Sporadiskt tillsynsbehov, se tabell nedan, uppgår till 505 timmar. Här ingår 
främst projekt, bland annat inom avfall. 

Utöver det behov som faller inom kategorierna från sporadiskt till högt 
tillsynsbehov finns även kategorin ”Övriga högt behovsprioriterade insatser” 
som omfattar 1 700 h. Här ingår tillsyn inom vattenskyddsområden, 



   

  
 

 

 

    

       

       

       

       

       

        

    

 

     
   

   
     

  

   
  

 

 

 
     

 

  

  
 

 
  

inventeringar, informationsutskick m.m. Även uppdrag från 
Myndighetssamverkans arbete mot organiserad brottslighet ingår här. 

U-verksamheter med utsläpp till luft och vatten prioriteras särskilt högt för att 
vi ska kunna uppnå miljömålen; Giftfri miljö, frisk luft, grundvatten av god 
kvalitet. 

Tillsynsfrekvens Behov 2022 Behov 2023 Behov 2024 

Högt tillsynsbehov 635 h 985 h 1585 h 

Normalt tillsynsbehov 220 h 225 h 220 h 

Lågt tillsynsbehov 155 h 160 h 155 h 

Sporadiskt tillsynsbehov 505 h 165 h 235 h 

Övriga högt behovsprioriterade insatser 2125 h 1980 h 1980 h 

Total tid 3640 h 3515 h 4175 h 

Tabell 4. Sammanställning tillsynsbehov för den behovsprioriterade tiden inom miljöskydd. 

5.3.3 Sammanställning av resursbehov – miljöskydd 
Den uppskattade tiden för handläggning inom miljöskydd ligger på 12 430 
timmar för år 2022, behovet är 12 062 timmar år 2023 och 12 672 timmar för år 
2024. Vilket motsvarar på ett behov av ca 12 årsarbetare år 2022, ca 11 
årsarbetare år 2023 och ca 12 årsarbetare år 2024 för att uppfylla tillsynsbehovet 
inom området på en treårsperiod. Resursbehovet räknas utifrån en 
handläggningstid på 1 050 timmar per årsarbetskraft år 2022 och en 
handläggningstid på 1 100 timmar för år 2023 och 2024. Timmarna är 
uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 8. 

Behovsfördelning miljöskydd 2022-2024 
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Figur 8. Figuren visar på resursbehovet för miljöskydd 2022 -2024. 

Förorenade områden 

5.4.1 Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar framför allt den tillsyn som utgår från kapitel 10 i 
miljöbalken. Tillsynen omfattar potentiella och konstaterade föroreningsskador 
i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. 



  
  

    

 
 

 
  

 
  

    

  

  
 

 
 

 
  

 
  

  

  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

  
  

 
 

 
 

Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga 
eller tidigare verksamheter är ett viktigt led i arbetet att minska riskerna för att 
människor och miljö utsätts för farliga ämnen. 

I den nationella strategin för miljöbalkstillsynen föreslås förorenade områden få 
hög prioritet för att uppnå satta miljömål. 

Förenklat kan resursbehovet för tillsyn av förorenade områden delas in i 
egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade områden, tillsyn av objekt som 
ännu inte inventerats samt händelsestyrd tillsyn. Därutöver tillkommer 
resursbehov för viss administration samt eventuella tillsynsprojekt. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö. 

Vägledande folkhälsomål för området: Boende och närmiljö, levnadsvanor 

5.4.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 
Styrd tid förekommer inte inom förorenade områden. Tillsynsbehovet är främst 
behovsprioriterat och händelsestyrt. 

Händelsestyrd tid 
I området ingår handläggning av anmälan enligt miljöbalken när föroreningar 
påträffas vid exempelvis schaktningsarbeten och byggnationer samt vid 
klagomål eller tillbud. Vid klagomål och tillbud bedrivs även tillsyn och 
uppföljning av efterbehandlingsåtgärder/sanering/avhjälpandeåtgärder. 

Ärenden kopplade till olyckor/utsläpp redovisas under ”Miljöskydd 
utsläpp/olyckor”. 

Ärenden kopplade till påträffad förorening vid schaktningsarbete är 10 stycken 
per år. 

Exploateringsärenden - majoriteten av ärendena som handläggs inom 
förorenade områden är kopplade till exploateringen i kommunen, oftast genom 
nya eller ändring av befintliga detaljplaner, men också till bygglovsärenden. För 
att kunna särskilja dem från andra händelsestyrda ärenden redovisas de under 
en egen rubrik. 

Exploateringsärenden är ärenden som initieras av Miljötillsynsavdelningen med 
anledning av att staden tar fram nya eller förändrar befintliga detaljplaner eller 
på grund av inkomna bygglovsansökningar. Dessa ärenden omfattar vanligtvis 
information till exploatör och plan/bygglovshandläggare, granskning av 
provtagningsplaner, markmiljörapporter, saneringsanmälningar och 
slutrapporter. Ett eller flertal platsbesök genomförs i mer omfattande ärenden. 
Planavdelningen tar årligen fram en verksamhetsplan som Miljöförvaltningen 
får ta del av. Miljötillsynsavdelningen är också en aktiv del i förvaltningens 
arbete med nya planer. Detta sammantaget ger avdelningen en uppfattning om 
antalet ärenden som kan behöva hanteras kommande år. Dock är varje ärende 
unikt och det är svårt att i förhand bedöma hur många tillsynstimmar ett enskilt 
ärende kommer ta. Exploateringstrycket är fortsatt högt i kommunen, varpå 
dessa ärenden kommer fortsätta utgöra majoriteten av de ärenden gruppen 
arbetar med. Planerade åtgärder som Götalandsbanan, Gässlösa, Getängen och 
Viskans Park kommer ta mycket tid i anspråk. Bedömningen är att mycket 



   

 
 

   
  

 
  

  
 
 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

  
   

  

 
  

 
 

  
 

  

  

  
 

 

 
  

 
 

 

tillsynstid även i fortsättningen behöver läggas inom området, uppskattad 
tidsåtgång för de kommande tre åren är 540 timmar per år. 

En stor del av den händelsestyrda handläggningen inom förorenade områden 
innefattar tid för handledning, samsyn samt omprioriteringar. Kategorin 
innebär att nya kollegor eller nya arbetsområden har längre handläggningstid 
samt kräver extra handledning för att klara av arbetsuppgifter. Kategorin 
innebär även att skapa samsyn i både utförd tillsyn som bedömningar för hela 
arbetsområdet. Eftersom avdelningen har haft stor frånvaro med avsaknad av 
kollega med rätt kompetens har det många gånger medfört omprioriteringar av 
arbetsuppgifter där tid har åtgått för omställning och inläsning. Och som i sin 
tur lett till att vissa arbetsuppgifter inte kunnat utföras i tid eller behövt 
prioriteras bort. Behovet av handledning, samsyn och omprioriteringar uppgår 
till 400 timmar per år och är en effekt av att avdelningen för Miljötillsyn 
fortfarande har och har haft stor personalomsättning. Bedömningen är att 
behovet det första året är stort för att sedan minska, en förhoppning är att 
handläggningen blir mer effektiv och därmed kan reducera den tiden under 
kommande år. 

Behovsprioriterad tid 
Den huvudsakliga tillsynstiden hamnar under behovsprioriterad tid. 
Tillsynstakten styrs av det nationella miljökvalitetsmålet för förorenade 
områden och mer preciserade regionala delmål. 

Det nationella målet är att alla förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön 2050. 
Det vill säga de mest prioriterade områdena behöver åtgärdas. 

Tillsyn av objekt som identifierats (branschklassats - BKL) 
För att kunna göra denna prioritering behöver både nedlagda och pågående 
verksamheter identifieras och inventeras. Identifieringen görs genom 
branschklassning (BKL) där man utgår från de risker branschen generellt kan 
medföra. Resultatet blir en branschklassning där BKL1 = mycket stor risk, 
BKL2 = stor risk, BKL3 = måttlig risk och BKL4 = liten risk. 

Branschklassningen är en gruppriskklassning som baseras på generella 
bedömningar utifrån vilken verksamhet/bransch som funnits på platsen. 

Ett identifierat potentiellt förorenat område, behöver inte vara förorenat i 
praktiken eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder. 

Alla kända objekt i Borås har identifierats. 

Tillsyn av objekt som ännu inte inventerats 

Därefter inträder inventeringsfasen. Inventeringen börjar med områdena i de 
högsta branschklasserna (BKL 1 eller 2), det vill säga i en prioriteringsordning 
utifrån branschklassningen. Inventeringen görs enligt en metodik (MIFO, 
Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Fas 1 omfattar en 
orienterande studie och resulterar i en riskklassning. Fas 2 omfattar en 
översiktlig undersökning och en ny riskklassning. 

Riskklassningen är ett första steg för att avgöra vilka områden man bör gå 
vidare med. Många områden kan avskrivas i ett senare utredningsskede. Det är 
därför viktigt att bedöma resursbehovet även för genomförande av denna 



     
 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 
 

  
  

 

 

 

  

  
  

     
  

 
 

 
 

  
 

  
 

   

  
 

    

inventering. Motsvarande insatser kan bli aktuella även för ännu inte 
identifierade objekt som aktualiseras exempelvis efter tips från allmänheten eller 
annan tillkommande information, som exempelvis ny information om 
föroreningar eller föroreningskällor. 

Majoriteten av de kända objekten i Borås har inventerats, 5 objekt kvarstår. Vid 
bedömning av behovet har det använts en schablontid på 8 timmar per objekt. 

Egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade områden 

De mest prioriterade objekten det vill säga de områden som har riskklass 1 
(mycket stor) eller riskklass 2 (stor risk) för påverkan på människors hälsa eller 
miljö ska åtgärdas. Även förorenade områden med lägre riskklass eller som 
enbart är branschklassade men som ändå bedöms som prioriterade räknas hit. 

Under 2021 initierades tillsyn på tre objekt, Boråsverken, Viskafors 
Gummifabrik och Wiskania. Av dessa tre bedöms det att Boråsverken och 
Gummifabriken kommer gå in i utredningsfas under år 2022, medan det 
fortfarande projekteras för Wiskania. Behovet har beräknats genom att använda 
en schablontid på 200 timmar som har föreslagits i en central tillsynsvägledning 
för förorenade områden. Det är en grov uppskattning och i verkligheten kan 
tidsåtgången variera kraftigt mellan olika objekt. I behovet ingår hela 
hanteringen av objektet, det vill säga all tillsynstid som krävs från initiering tills 
dess att objektet kan anses vara slutligt åtgärdat. Tillsynen delas in i tre faser: 
utredning, åtgärd och uppföljning. Det beräknade resursbehovet relateras sedan 
till en tidsatt målsättning om att ha hanterat de prioriterade förorenade 
områdena till ett visst årtal. På så sätt erhålls ett årligt behov. 

För att få en tydligare bild över vilken möjlighet tillsynsmyndigheten har att via 
tillsyn driva arbetet för att åtgärda prioriterade objekt har objekten delats upp 
på egeninitierade respektive bidragsfinansierade objekt. Kommunen har för 
närvarande totalt 110 prioriterade förorenade områden i riskklass 1 eller 2. Av 
dessa är 8 i riskklass 1 och 102 ligger i riskklass 2. 

Tillsyn av bidragsfinansierade objekt 

Sanering av Viskan är ett bidragsfinanserat objekt, men det ligger inte under 
kommunens tillsyn. 

5.4.3 Sammanställning av resursbehov - förorenade områden 
Borås Stad har på grund av sin historia som fabriksstad och med nuvarande 
höga exploateringstryck ett stort behov av att undersöka och åtgärda 
förorenade områden. Staden arbetar för att genomföra fyra stora förändringar, 
Gässlösa- och Getängensområdet ska omvandlas från industriområden till 
bostadsområden, Götalandsbanan och Viskans Park ska byggas genom staden. 
Utöver detta är trycket på nya bostadsområden, skolor/förskolor och särskilda 
boenden fortsatt stort. Miljötillsynsavdelningarna har en fortsatt hög 
personalomsättning som också har påverkat handläggargruppen inom 
förorenade områden. Behovet av att lära upp ny och vidareutbilda befintlig 
personal är fortsatt relativt stort. 

Den uppskattade tiden för handläggning inom förorenade områden ligger på 
2664 timmar för år 2022, behovet är 2770 timmar år 2023 och 2880 timmar för 
år 2024. Vilket motsvarar på ett behov av ca 2,5 årsarbetare år 2022, ca 2,5 



  
  

  
 

  

 

 
 

 

  

  
  

 
  

 
  

 

 
  

 

  

    

  

    

 

 
 

  
 

  

  

 

årsarbetare år 2023 och ca 2,6 årsarbetare år 2024 för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området på en treårsperiod. Resursbehovet räknas utifrån 
en handläggningstid på 1 050 timmar per årsarbetskraft år 2022 och en 
handläggningstid på 1100 timmar för år 2023 och 2024. Timmarna är 
uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 9. 

Behovsfördelning förorenade områden 2022-2024 
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Figur 9. En figur som visar på resursbehov för förorenade områden 2022-2024. 

Hälsoskydd 

5.5.1 Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar den hälsoskyddstillsyn som utgår från kapitel 9 i 
miljöbalken samt andra lagar såsom smittskyddslagen, strålskyddslagen och 
tobakslagen. 

Hälsoskyddstillsynen syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga 
eller allmänna lokaler och lokaler där människor får vård eller behandling, samt 
smittskydd. Nämndens ansvar är att undanröja och förebygga olägenheter. 

Tillsynsobjekten delas in i anmälningspliktiga (H) och icke anmälningspliktiga 
(UH) verksamheter. 

Anmälningspliktiga verksamheter (H) är: 

• Skärande och stickande hygieniska behandlingar 

• Bassängbad som är tillgängliga för allmänheten och för större sällskap 

• Förskolor, skolor, fritidshem och gymnasier 

• Kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten 

Enligt 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 
kommunen ägna särskild uppmärksamhet åt: 

• Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande 
utrymmen 

• Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande 

• Samlingslokaler där många människor brukar samlas 



  
 

 
 

 

  

  

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 
  

 
 

  
  

  
  

 

  

  
 

 
 

 
  

• Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds tillfällig bostad 

• Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad 
och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 
som annars utnyttjas av många människor 

• Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

• Lokaler för förvaring av djur 

Andra verksamheter som omfattas av hälsoskyddstillsynen är: 

• Evenemang med höga ljudnivåer; till exempel konserter, festivaler, 
föreställningar 

• Strandbad 

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas av behovsprioriterad 
tillsyn och händelsestyrd tillsyn. 

Utöver att hantera anmälningar och bedriva tillsyn ingår även att: 

Kontrollera att fastighetsägarna genom mätningar säkerställt att hyresgäster inte 
riskerar att utsättas för höga radonhalter. Senast 2020 ska hela 
fastighetsbeståndet av flerbostadshus med lägenhetsuthyrning samt villor som 
hyrs ut vara undersökta. Mätningar ska göras i olika representativa lägenheter i 
fastigheterna. Radonhalten får inte överstiga 200 Bq/m3 senast 2020. 

Smittskydd 

Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar 
och regleras i smittskyddslagen. Miljöförvaltningen arbetar för att förhindra 
objektburen smitta i sitt tillsynsarbete. Objektburen smitta är alla sjukdomar 
som kan spridas mellan objekt och människa. Alla typer av objekt och djur 
ingår i begreppet, till exempel ventilationsanläggningar, vattenanläggningar 
utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, vilda djur, 
skadedjur och sällskapsdjur. 

Arbetet med smittskydd innebär också mycket annat inom flera av kommunens 
tillsynsområden enligt miljöbalken. Några exempel är att vid handläggning av 
enskilda avlopp ställs krav för att minska risk för läckage av smittämnen till 
grundvatten och brunnar, vid planerad tillsyn på förskolor samt fortsatt arbete 
med tillsyn på vårdboenden ställs krav på rutiner för hygien. 

Extra ordinär händelse – covid-19 

Vid pågående pandemi har det införts tillfälliga regler i syfte att minska 
smittspridningen. Tillsyn har gått ut på att kontrollera att verksamhetsutövare 
på serveringsställen har utfört åtgärder för att minska trängsel. Dessa tillfälliga 
regler har hittills varit Miljö- och konsumentnämndens ansvar. Med anledning 
av att det finns osäkerheter kring vilka allmänna råd som kommer att gälla och i 
vilken omfattning, har därmed inget behov av resurser fastställts för den 
tillsynen. Hittills har det krävt att både avdelningen för miljötillsyn och 



 
  

  

 

 

  
  

 
 

  
 

 

  

   
 

  

 

  
 

 
  

  

  
  

 

 
 

  
 

 
 

 

 
  

 
 

 
  

 

avdelningen för tillstånd och livsmedelskontroll har behövt använda resurser 
för att utföra tillsyn. Det finns ett inarbetat arbetssätt som gör det enkelt för 
Miljöförvaltningen att ta upp den tillsynen vid behov. 

Tobakslagen, rökfria miljöer 

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt 
tobakslagen är förbjudet att röka. Syftet med lagen är också att hindra eller 
fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Tobakslagen förbjuder rökning i 
vissa offentliga miljöer och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det gäller till 
exempel lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, hotell, allmänna 
färdmedel och restauranger och caféer. Privatbostäder omfattas inte av 
rökförbudet. Rökförbudet omfattar även vissa allmänna platser utomhus: bland 
annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden 
utomhus, inhägnade platser för idrott och lek. Rökförbudet omfattar även 
elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning med mera. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Frisk luft, God bebyggd 
miljö, Säker strålmiljö. 

Vägledande folkhälsomål för området: Boende och närmiljö, levnadsvanor 

5.5.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 
I den styrda tillsynen inom hälsoskydd ingår anmälningspliktiga verksamheter 
(H-verksamheter) såsom skolor, förskolor, bassängbad och de som innebär risk 
för spridning av sjukdom genom blodsmitta eller annan smitta. 

I kommunen finns i nuläget cirka 238 H-verksamheter som Miljö- och 
konsumentnämnden har tillsynsansvaret för. Dessa har högsta prioritet och får 
tillsyn regelbundet vartannat år. 

Händelsestyrd tid 
Händelsestyrd tid omfattar bland annat hantering av ansökningar, anmälningar, 
klagomål, remisser, samt rådgivning och stöd. Även tid för 
överklagningsärenden, miljösanktionsavgifter och anmälan om brott enligt 
miljöbalken ingår i den händelsestyrda tillsynen. Specifikt inom 
hälsoskyddsområdet ingår bland annat handläggning av anmälan om nya lokaler 
och verksamheter, anmälan/klagomål om olägenhet för människors hälsa, 
anmälan eller ansökan utifrån lokala föreskrifter m.m. Här ingår även extra 
tillsyn som går utöver den normala planerade tillsynen och som har sin orsak i 
bristande efterlevnad av lagstiftningen. 

För år 2022 uppskattas en ökning av den händelsestyrda tiden med 60 timmar 
på grund av en förväntad ökning av anmälningar om yrkesmässiga hygieniska 
verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta samt förväntad 
förändring i taxan. 

En stor del av den händelsestyrda handläggningen inom hälsoskyddsområdet 
innefattar tid för handledning, samsyn samt omprioriteringar. Kategorin 



   
 

  

 

   
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

  

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
   

 
 

 
 

 

 

 
   

innebär att nya kollegor eller nya arbetsområden har längre handläggningstid 
samt kräver extra handledning för att klara arbetsuppgifter. Kategorin innebär 
även att skapa samsyn i både utförd tillsyn som bedömningar för samtliga 
arbetsområden inom hälsoskyddet. Eftersom avdelningen har haft stor frånvaro 
med avsaknad av kollega med rätt kompetens har det många gånger medfört 
omprioriteringar av arbetsuppgifter där tid har åtgått för omställning och 
inläsning. Och som i sin tur lett till att vissa arbetsuppgifter inte kunnat utföras i 
tid eller behövt prioriteras bort. Behovet av handledning, samsyn och 
omprioriteringar uppgår till 1300 timmar per år och är en effekt av att 
avdelningen för Miljötillsyn fortfarande har och har haft stor 
personalomsättning. Bedömningen är att behovet det första året är stort för att 
sedan minska, en förhoppning är att handläggningen blir mer effektiv och 
därmed kan reducera den tiden under kommande år. 

Behovsprioriterad tid 
Den behovsprioriterade tiden omfattar den planerade tillsynen på de ej 
anmälningspliktiga verksamheterna såsom flerbostadshus, tillfälliga boenden, 
vårdlokaler, gruppboenden, idrottslokaler, frisörer, fotvård, strandbad, 
samlingslokaler m.m. Dessa objekt kallas UH-objekt. Under behovsprioriterad 
tid kommer även kosmetiska solarium (vilka är anmälningspliktiga enligt 
strålskyddslagen) att få tillsyn. Den behovsprioriterade tillsynen kan även 
omfatta nationella och länsvisa tillsynsprojekt, inventeringar med mera. 

Tillsynsbehovet för UH-verksamheterna har tagits fram genom riskbedömning 
av de olika typerna av branscher och finns sammanställt i tabell 5 nedan. 

Högt tillsynsbehov 

Det finns omkring 22 verksamheter inom särskilt boende för äldre som har 
högt tillsynsbehov, anledningen till det är det stora antalet brister som 
upptäcktes på majoriteten av dessa verksamheter under senaste tillsynsinsatsen 
under år 2021. 

Solarier har även det ett högt behov av tillsyn under år 2022 eftersom tillsynen 
har varit eftersatt i många år samt att de utgör en risk för människors hälsa 
utifrån ett strålskyddsperspektiv då hudcancer är en av de cancersjukdomar som 
ökar och inte minskar nationellt. Det är även främst unga människor som 
besöker solarier och behovet av tillsyn av att solarier uppfyller sitt krav att 
kontrollera åldersgränsen innan användning är stort. 

Behovet av tillsynsinsatser som har ett högt tillsynsbehov uppgår till 126 
timmar. 

Beroende på tillsynsresultatet kan behovet av tillsyn, för dessa två typer av 
verksamhetsområden, komma att ändras under kommande år. 

Normalt tillsynsbehov 

Det finns omkring 204 UH-verksamheter med normalt tillsynsbehov som 
besöks 1–2 gånger per treårsperiod. Detta omfattar radon i 



  
 

 
  

 
 

 
  

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

   

 
 

  

undervisningslokaler, LSS-boende och HVB-boenden. Behovet av 
återkommande tillsyn uppskattas till cirka 542 timmar per år. 

Det finns behov av att utföra tillsyn av höga ljudnivåer från musik främst i 
stadskärnan från serveringsställen och större evenemang. Restriktioner med 
anledning av pandemin har fått som bieffekt att antalet klagomål på höga 
ljudnivåer hittills har varit låga men under normala omständigheter krävs det 
återkommande tillsynsinsatser. Syftet med tillsyn av höga ljudnivåer från musik 
är att boende i stadskärnan ska ha tillgång till en god ljudmiljö inomhus i sina 
bostäder. Behovet av tillsyn är uppskattat till 25 timmar per år. 

Det finns även ett behov av att utföra förebyggande tillsyn av flerbostadshus. 
Bedömningen är att behovet är normalt, uppskattad tid för tillsyn är 200 timmar 
per år i dagsläget. Behovet kan komma att förändras beroende på 
tillsynsresultatet. Akuta insatser såsom oskötsamma hyresvärdar tas i den 
ordinarie tillsynen av bostäder som ingår i den händelsestyrda tiden inom 
hälsoskyddet. 

Lågt tillsynsbehov 

Det är 421 UH-verksamheter i kommunen som bedöms ha ett lågt 
tillsynsbehov där tillsyn sker projektinriktat, med regelbundna intervall, det vill 
säga ett besök per treårsperiod. Tiden för projektinriktad tillsyn uppskattas till 
408 timmar per år för perioden. Verksamheter som faller här under är lokaler 
där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, idrottsanläggningar, 
gym och liknande, strandbad, camping, väntrum och liknande, annat 
omhändertagande samt kyltorn (smittskydd). 

Sporadiskt tillsynsbehov 

För resterande UH-verksamheter i kommunen, cirka 166 stycken, bedöms 
tillsynsbehovet vara sporadiskt. Det gäller exempelvis samlingslokaler där 
många människor samlas och hotell, pensionat eller liknande där allmänheten 
erbjuds tillfälligt boende. 

Övrig behovsprioriterad tid med högt behov av insatser 

Utöver det behov som faller inom kategorierna från sporadiskt till högt 
tillsynsbehov finns även kategorin ”Övriga högt behovsprioriterade insatser” 
som omfattar timmar. Här ingår tillsyn av rökfria miljöer, radon i 
flerbostadshus, eventuell trängsel tillsyn, inventeringar, informationsutskick 
m.m. Även uppdrag från Myndighetssamverkans arbete mot organiserad 
brottslighet ingår här. 

Tillsynen på icke anmälningspliktiga verksamheter har varit mycket bristfällig 
under flera år och till viss del saknas det aktuella uppgifter över hur många och 
vilka typer verksamheter som finns varför tillsynsbehovet är stort att inventera 
och inspektera dem. 



  
 

 
 

 
 

         

         

         

        

       

       

   

 

     
 

 
   

  
 

 
  

  
  

  

 
   

 

  

  
 

 
 

 
  

 

 

Tillsynsfrekvens Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Årlig tillsyn – högt tillsynsbehov 276 h 136 h 170 h 

Återkommande tillsyn – normalt tillsynsbehov 567 h 193 h 305 h 

Projektinriktad tillsyn – lågt tillsynsbehov 300 h 333 h 345 h 

Sporadisk tillsyn – sporadiskt tillsynsbehov 0 h 270 h 433 h 

Övriga högt prioriterade insatser 1261 h 1339 h 1136 h 

Total tid 2404 h 2271 h 2389 h 

Tabell 5. Sammanställning av tillsynsbehov för den behovsprioriterade tiden inom hälsoskydd. 

5.5.3 Sammanställning av resursbehov – hälsoskydd 
Den uppskattade tiden för handläggning inom hälsoskydd ligger på 6097 
timmar för år 2022, behovet är 5933 timmar år 2023 och 6015 timmar för år 
2024. Vilket motsvarar på ett behov av ca 6 årsarbetare år 2022, ca 5,5 
årsarbetare år 2023 och ca 5,5 årsarbetare år 2024 för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området på en treårsperiod. Bedömningen är att behovet 
av tillsyn och resurser är att behovet inte skiljer sig nämnvärt under en 
treårsperiod. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1100 timmar för år 2023 och 
2024. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 10. 

Behovsfördelning hälsoskydd 2022-2024 

7000 

2022 2023 2024 

Styrd Händelsestyrd Behovsprioriterad 

Figur 10. Figuren visar resursbehovet för hälsoskydd år 2022-2024. 

Små avlopp 

5.6.1 Beskrivning av området 
Små avlopp är avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 25 
personekvivalenter. Anläggningar större än dessa ingår i avsnitt 5.1. Inrättandet 
av små avloppsanläggningar kräver tillstånd enligt miljöbalken. Tillsynen 
omfattar alla små avlopp som finns i kommunen och den syftar bland annat till 
att minimera närsaltläckage, läckage av syreförbrukande ämnen och 
smittspridning. 
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Vägledande miljökvalitetsmål för området: Ingen övergödning 

5.6.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Styrd tid förekommer inte inom området för små avlopp. Tillsynsbehovet är 
framför allt behovsprioriterat. 

Händelsestyrd tid 
Specifikt inom området för små avlopp ingår bland annat handläggning av 
avloppsansökningar, slamtömningsdispenser, förbud, förhandsbesked med 
mera. Här ingår även rådgivning vid fastighetsförsäljning och nyanläggning av 
avlopp. 

Beräknat antal ansökningar om tillstånd är 170 stycken om året. Beviljade 
anläggningar ska få ett tillsynsbesök som ingår i tillståndet, ca 2 år efter 
inrättande. Därför är tillsynstakten för nyinrättande avlopp densamma som 
antal ansökningar, det vill säga 170 stycken. På detta görs även återbesök, ca 50 
stycken årligen, för att följa upp åtgärder. 

En stor del av den händelsestyrda handläggningen inom små avlopp innefattar 
tid för handledning, samsyn samt omprioriteringar. Kategorin innebär att nya 
kollegor eller nya arbetsområden har längre handläggningstid samt kräver extra 
handledning för att klara arbetsuppgifter. Kategorin innebär även att skapa 
samsyn i både utförd tillsyn som bedömningar för hela arbetsområdet. 
Eftersom avdelningen har haft stor frånvaro med avsaknad av kollega med rätt 
kompetens har det många gånger medfört omprioriteringar av arbetsuppgifter 
där tid har åtgått för omställning och inläsning. Detta har i sin tur lett till att 
vissa arbetsuppgifter inte kunnat utföras i tid eller behövt prioriteras bort. 
Behovet av handledning, samsyn och omprioriteringar uppgår till 600 timmar 
per år inom området små avlopp och är en effekt av att avdelningen för 
Miljötillsyn fortfarande har och har haft stor personalomsättning. Bedömningen 
är att behovet det första året är stort för att sedan minska, en förhoppning är att 
handläggningen blir mer effektiv och därmed kan reducera den tiden under 
kommande år. 

Behovsprioriterad tid 
Den behovsprioriterade tillsynen för små avlopp inbegriper inventering och 
tillsyn av enskilda avlopp och minireningsverk, samt tillsynsprojekt. 

I kommunen finns idag cirka 6000 hushåll med små avlopp. Målsättningen är 
att 600 avloppsanläggningar per år (1800 timmar) under en tioårsperiod ska 
inventeras. Det är angeläget att prioritera inventering inom 
vattenskyddsområden samt vid sjöar och vattendrag med hög skyddsnivå. 

För att säkerställa godtagbar funktion och skötsel på minireningsverk behövs 
regelbunden tillsyn på de minireningsverk som installerats och har varit i drift 
en tid. Behovet av att genomföra tillsyn på minireningsverk uppskattas till 50 
anläggningar per år som omfattar 150 timmar. 



     
    

 
   

  
  

  
  

   
  

  

  
   

  

 

5.6.3 Sammanställning av resursbehov – små avlopp 
Den uppskattade tiden för handläggning inom små avlopp ligger på 4410 
timmar för år 2022, behovet är 4385 timmar år 2023 och 4410 timmar för år 
2024. Vilket motsvarar på ett behov av ca 4,2 årsarbetare år 2022, ca 4 
årsarbetare år 2023 och ca 4 årsarbetare år 2024 för att uppfylla tillsynsbehovet 
inom området på en treårsperiod. Bedömningen är att behovet av tillsyn och 
resurser är att behovet inte skiljer sig nämnvärt under en treårsperiod. 
Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 11. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1100 timmar för år 2023 och 
2024. 

Behovsfördelning små avlopp 2022-2024 
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Figur 11. Figuren visar resursbehovet för små avlopp 2022-2024. 



 

   

  
 

 
 

 
   

 
 

 

 
  

 
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 
 

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet 

5.7.1 Beskrivning av området 
Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet är ett projekt som löper under tidsperioden år 2021-2023. Projektet är 
tilldelat resurser motsvarande tre årsarbetskrafter. Tjänsterna är fördelade enligt 
följande; 50 % avdelningen för livsmedelskontroll, 50 % avdelningen för 
Tillstånd samt 100 % avdelningen för miljötillsyn. Den tredje tjänsten är förlagd 
till staben där samordnaren för projektet, Utvecklingsledaren, är placerad. 
Utvärdering kring fördelningen av tjänsterna kommer att göras löpande 
allteftersom projektet fortlöper. 

Genom projektet ska Miljöförvaltningen motverka fusk och lagöverträdelser 
samt säkerställa en konkurrens på lika villkor mellan de företag som verkar 
inom Miljö- och konsumentnämndens tillsyns- och kontrollområden. Projektet 
syftar även till att tillse att fler verksamheter är registrerade, anmälda och har 
tillstånd och därmed kommer att vara föremål för nämndens kontroll och 
tillsyn. Härigenom ska vi också tillse att minska riskerna för skadlig påverkan på 
människors hälsa och miljön. 

Projektet ska bidra till att Borås Stad ska vara en trygg stad att leva och verka i. 
Målet uppnås genom fokuserad myndighetstillsyn i form av en undergrupp till 
den redan befintliga Lokala myndighetssamverkan där följande myndigheter 
ingår; Skatteverket, Polisen, Kronofogdemyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Arbetsförmedlingen, Byggnationsverket, Ambulansen, SÄRF, Ulricehamn och 
Tranemo kommun. 

Kommunala och statliga myndigheters kontroll utgör ett starkt och tydligt 
verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Inom ramen för projektet finns det 
goda förutsättningar till att bygga ett stabilt och framgångsrikt samarbete 
tillsammans med dessa. Det etablerade samarbetet bidrar dels till att flertalet 
myndigheter tillsammans kan utföra planerade kontroller av prioriterade 
branscher och oseriösa verksamheter och kan snabbt mobilisera resurser utifrån 
en uppkommen problembild. 

Styrd tid 
Inom myndighetssamverkan finns det ingen styrd tid. 

Händelsestyrd tid 
Nedan följer en beskrivning av vad den händelsestyrda tiden inom 
Myndighetssamverkan innebär. 

Utvärdering och utveckling av metod och insatser 

Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet ska kontinuerligt informera om utvärdering av metod och insatser till 
såväl Kommunstyrelsen som Miljö- och konsumentnämnden. 

Utvärdering av samordnade insatser/kontroller utgör en viktig del i 
utvecklandet av de metoder som utarbetas och tillämpas inom projektet. 
Utvärdering sker såväl internt, inom Miljöförvaltningens olika lagområden, som 
externt, i relation till de myndigheter och förvaltningar som projektet samverkar 



  
 

    

  

 

 
 

 

 

 

  

  

 
 

 
  

 
 

 

  

 
  

 
 

 
 

  

 
  

   

  

 
 

  
  

 
 
 

  

med. En del av det utvärderande arbetet handlar om att skapa nyckeltal som 
effekterna av projektet kan mätas emot. Då projektet emellertid befinner sig i 
en uppstartsfas finns i nuläget inga konkreta nyckeltal att redogöra för. 

Planerad samordnad tillsyn 

Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet ska genomföra samordnad tillsyn mot lagområden där organiserad 
brottslighet har identifierats. Under år 2022 kommer fokus primärt att riktas 
mot de lagområden som avdelningen för miljötillsyn samt avdelningen för 
tillstånd och livsmedelskontroll ansvarar för. 

Samverkansgruppen tillser med stöd av berörd avdelningschef/-er att 
respektive branschgrupp kontinuerligt medverkar och genomför förarbete, 
tillsyn samt erforderligt efterarbete. 

Extern samverkan 

Det externa samarbetet utgör en avgörande faktor för projektet. 

Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet ska tillse att en undergrupp, till den befintliga Lokala 
myndighetssamverkan, bildas. Undergruppen bemannas av olika representanter 
från relevanta, externa myndigheter/förvaltningar för planering och 
genomförande av insatser mot främst miljö- och hälsoskydd, tillstånd, 
livsmedelskontroll och andra i sammanhanget relevanta områden. 

Samverkansgruppen tar vidare fram objekt, kartläggning av dessa samt 
sammankallar till planeringsmöten med undergruppen där samordnade 
tillsyn/kontroll planeras in. 

Intern samverkan 

Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet har samordningsansvar för att planera och sammankalla till 
arbetsmöten med de olika lagområdena inom miljöförvaltningen. Härigenom 
identifieras vilka områden som bör prioriteras utifrån det uppdrag som tilldelats 
Miljö- och konsumentnämnden genom beslut taget av kommunfullmäktige 
2021-04-29. 

Riskbedömningar 

Miljöförvaltningen har idag ett gott säkerhetstänk. Arbetsmiljön för 
medarbetarna är en viktig fråga. Det är därmed betydelsefullt att tillsäkra 
medarbetare en trygg arbetsmiljö såväl före, under som efter tillsyn har ägt rum. 

Åtalsanmälningar 

Åtalsanmälningar ska göras avseende varje misstänkt brott mot miljöbalken och 
dess förordningar. En viss utredning utöver den ordinarie tillsynen kan behöva 
göras såsom exempelvis insamling av bevismaterial. Åklagarens utredning kan 
innebära att miljöinspektörer behöver polisförhöras och eventuellt vittna i 
rättegång. 

Överklaganden 



 
 

  
  

 
  

  

 
  

 
 

  

  

 
 

  
 

  

  

 
  

  

  

 
 

 

 

 
 

 

  

  
 

 

 
 
 

 

De olika lagområdena kommer med anledning av den utökade tillsynen som 
sker inom projektet behöva hantera verksamhetsutövares överklaganden av 
beslut till överinstanser samt våra överklaganden av beslut från till exempel 
Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Tid behöver avsättas för att göra 
rättidsprövning, granska och skriva överklaganden samt yttranden till 
överinstanserna. Överklagandeprocesser kan dra ut på tiden och det händer att 
vi behöver yttra oss flera gånger i samma ärende. 

Delgivning 

Det är nödvändigt att ur rättssäkerhetsperspektiv försäkra sig om att den 
berörda verksamhetsutövaren har tagit del av de beslut vi som myndighet fattar. 
Då det är många oseriösa verksamheter som inte vill ge sig tillkänna så tar 
delgivning mycket tid. 

Ansökan om vitesutdömanden 

Inom de branscher vi besöker är laglydigheten låg vilket kräver att flera av våra 
beslut förenas med vite. 

Behovsprioriterad tid 
Omvärldsbevakning 

Genom omvärldsbevakning kan ”Samverkansgrupp för utökad tillsyn med 
fokus på tillsyn för att motverka organiserad brottslighet” följa 
rättsutvecklingen samt frågor som uppmärksammas i massmedia inom de 
lagområden som projektet syftar till att verka emot. 

Information och rådgivning 

Många områden och tillsynsobjekt är nya för de olika lagområdena vid 
Miljöförvaltningen, vilket innebär att mycket nytt informationsmaterial behöver 
tas fram. Här föreligger även behov av att material översätts till andra språk än 
svenska och engelska. 

Utbildning/kompetensutveckling 

Utbildningar/kompetensutveckling kommer att erbjudas i den mån behov 
uppkommer. Härigenom tillsäkras att de medarbetare som verkar inom 
projektet har rätt kompetens. 

Administration kopplad till projektet 

Inom ramen för administration inom projektet avses bland annat att tillse att en 
projektmodul upprättas i syfte att skapa goda förutsättningar för de 
medarbetare som verkar inom projektet att kunna redovisa för tidsåtgång och 
aktiviteter som de genomför för projektet. 

Naturvård och skyddade områden 

5.8.1 Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar strandskyddstillsyn, tillsyn över naturreservat, naturvård 
och vattensamordning. 

Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för naturvården enligt tilldelade 
uppdrag. Vilket innebär att svara för miljövården i kommunen i den mån det 
inte ankommer på annan samt ansvara för naturvårdsfrågorna i kommunen i 
den mån det inte ankommer på annan. 



 
 

 
   

 
  

 
 
 

 
  

  

 
  

 

 
  

  
   

  

  

  

  
 

 

   
 

  

  

 

 
  

 

 
 

 
 

 

Med naturvård avser vi arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. 
Arbete som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs 
av operativt åtgärdsarbete men också utredningar, kartläggningar, analyser och 
bearbetning av material som ska utgöra underlag för vidare strategiskt arbete. 

Vattenvårdsarbetet kan anses koppla till lagkrav i miljöbalken 5 kap 3 §; 
”Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs”. 

Arbetet kopplar också till det regionala åtgärdsprogrammet för Västerhavet. Av 
nuvarande åtgärdsprogram som gäller till och med år 2021; och enligt förslag på 
nytt program för 2021-2027, framgår det att kommunerna senast i februari varje 
år ska rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under 
föregående år för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom 
kommunens verksamhetsområde kan följas. 

Det regionala åtgärdsprogrammet tydliggör kommunens ansvar att planera och 
genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat 
sätt i den ordinarie verksamheten. Arbetet ska också ske i samverkan med andra 
bland annat för att ta hänsyn till avrinningsområden. Mer information om vilket 
åtgärdsarbete som omfattar kommunen kan ses i det nya åtgärdsprogrammet så 
snart detta är beslutat. En tydligare arbetsbeskrivning av vad vattenvårdsarbetet 
innebär behöver tas fram under år 2022. 

5.8.2 Ansvar 
Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för tillsynen i fråga om: 

• Naturreservat (som har beslutats av kommunen) 

• Vattenskyddsområde (som har beslutats av kommunen) 

• Biotopskyddsområde (som har beslutats av kommunen) 

• Strandskyddsområde (utom den tillsyn som omfattas av Länsstyrelsens 
ansvar enligt 7 kap miljöbalken) 

När det gäller skyddade områden ska tillsynen syfta till att områdenas natur-
och friluftsvärden bevaras. Nämndens ansvar inom naturvård inbegriper bland 
annat tillsyn över kommunens skyddade områden, handläggning av 
strandskyddsdispenser. Enligt åtgärdsprogrammet från vattenmyndigheterna 
ska kommunen stärka skyddet kring allmänna och kommunala vattentäkter. 

5.8.3 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Nedan redogörs för arbetsuppgifter som ingår i tillsynen för naturvård och 
skyddade områden, med en fördjupad beskrivning för vissa av uppgifterna. 

Styrd tid 
Styrd tid förekommer inte inom området för naturvård 

Händelsestyrd tid 
Specifikt inom naturvårdsområdet ingår bland annat att handlägga 
strandskyddsdispenser, yttra sig över förhandsbesked och bygglov samt bevaka 
naturvårdsfrågorna i planerings/ exploateringsarbetet. 

Inom den händelsestyrda tiden för naturvårdsområdet inkommer det årligen 
klagomål som berör strandskydd, kommunala naturreservat samt övriga 



 
 

 
 

  

 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  

 
 

naturvårdsrelaterade frågor som till exempel grumling av vattendrag, avverkning 
av skog med höga naturvärden etc. Arbetet omfattar ärenden där exempelvis 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Vid misstanke om brott upprättas 
polisanmälan. 

Handläggningstiden för detta arbete uppskattas till 175 timmar per år. 

Uppföljning av beslut med villkor samt avslag (i de fall ansökan sker i 
efterhand) uppskattas till ca 30 -120 timmar per år. Uppföljning kan ske först 
efter att genomförandetiden på fem år passerat. Då högre krav på markering av 
tomtplats ställts de senaste åren har antalet beslut med villkor ökat markant.

 Kommunens skyddade områden utgörs i dagsläget av 6 kommunala 
naturreservat (Flenstorp, Lindåsabäcken, Rya åsar, Storsjön, Vänga mosse, 
Älmås). Tid för uppföljning av kommunalt skyddade naturområden uppgår till 
ca 30 timmar per år. 

Tiden avser uppföljning och tillsyn av beviljade dispenser/tillstånd. Arbete 
pågår med reservatsbildning av Gåshult och kommunalt biotopskydd Rikkärr 
Häljared vilket planeras vara klart 2022. Kommunen har inte tillsyn över de 7 
statligt reservat (Backa, Kröklings hage, Mölarp, Rölle, Sundholmen, Tranhult 
och Tränningen). 

Staden har en låg andel skyddad natur (totalt 1,7 %) jämfört med andra 
kommuner. Det finns flera rödlistade arter i kommunen, det vill säga arter som 
riskerar att dö ut. Att skapa nya reservat är ett sätt att skydda arter och områden 
med höga naturvärden, men för att bevara och stärka den biologiska 
mångfalden i vardagslandskapet krävs ett aktivt arbete såväl inom som utom 
reservaten. 

Inom arbetsområdet ingår det att svara på remisser internt och externt för 
strandskydd, naturreservat, övrig naturvård (exempel avlopp, täkter, 
ledningsdragningar m.fl.) och från andra myndigheter. Tiden för att svara på 
remisser uppgår till 140 timmar per år. 

En stor del av den händelsestyrda handläggningstiden läggs på rådgivning och 
information, den tiden uppgår till 290 timmar per år. Den största delen av den 
tiden innefattar att svara på inkomna frågor exempelvis gällande specifika 
fastigheter och då skapas ärende i ECOS och förfrågan och bedömning 
diarieförs (uppskattad tid ca 145-200 timmar). 

Intern rådgivning inom staden sker frekvent till exempelvis Miljöförvaltningens 
egen organisation, avdelningen för Mark och exploatering på 
Stadsledningskansliet, Borås Energi och Miljö AB samt Fritids och 
folkhälsoförvaltningen. Handledning av examensarbetare, feriearbetare, 
introduktion av kollegor till arbetsuppgifter ingår inom denna arbetsuppgift. 

Precis som all annan myndighetsutövning överklagas beslutsärenden som berör 
strandskydd. Handläggningen för att hantera överklagande, yttranden och syn 
med domstol uppgår till 30 timmar per år. 

Behovsprioriterad tid 
Tillsyn av strandskydd 



 
    

  
 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

 
 

  

 

 
 

 
 
  

 

  
 

   

Borås Stad har ett småbrutet landskap med många sjöar. Totalt finns det cirka 
729 kilometer strand och cirka 2000 bebyggda fastigheter inom strandskyddat 
område i Borås Stad. Det finns därför ett stort behov att bedriva regelbunden 
tillsyn i områden kring våra sjöar. Behovet är baserat på att hinna göra tillsyn på 
alla fastigheter inom 10 år. Uppskattat tillsynstid för detta arbete uppgår till 
1000 timmar per år. 

Tillsyn av naturreservat, biotopskyddsområden och naturminnen 

Tillsyn av naturreservatsföreskrifter och bildandet av ett biotopskyddsområde 
är påbörjat. Uppskattat tillsynstid för detta arbete uppgår till 40 timmar per år. 

LONA-projekt 

Vid LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag från 
Naturvårdsverket för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv 
och folkhälsa. 

Då tid krävs för åtgärdsarbete med redan beviljade projekt kan ansökningar 
göras ungefär vartannat år. Ansökningar och att administrera LONA uppskattas 
till 90 timmar per år. 

Projekt: Invasiva arter i Borås 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de stora hoten mot biologisk 
mångfald globalt och lokalt eftersom de har stor konkurrensförmåga och 
tränger undan inhemska arter. Projektet har också innefattat att arbeta 
förvaltningsövergripande med att identifiera problem och ta fram förslag på 
rutiner och ansvarsfördelningen för kommunens eget arbete. Det behövs både 
för hantering, minska risk för spridning och för hur den aktiva bekämpningen 
av arter bör prioriteras. Arbetet beräknas ta ca 150 timmar år 2022 och 80 
timmar år 2023. 

Projekt: Åtgärder för större vattensalamander 

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i 
Borås Stad. Projektet kommer att avslutas år 2022 och därmed uppskattas 
resterande behov av tid vara 20 timmar. 

Projekt: Ekologisk analys av grönstråk 

Ökad byggtakt och förtätning av staden gör trycket på grönytor stort. Djur och 
växtlighet är beroende av tillräckligt stora livsytor och tillräckligt stora 
spridningsvägar. Projektet syftar till att ta fram ett kvalitetssäkrat 
planeringsunderlag gällande grön infrastruktur i staden om vilken kvalitet och 
bredd på stråk som krävs för att grönstråkens funktion ska kunna bestå på en 
viss plats. Underlaget kan också användas för att styra planeringen mot mer 
lämpliga platser från början vilket skulle skydda naturvärden. Kunskapen från 
analysen om vilka spridningsvägar för växter och djur som finns i Borås 
behöver också implementeras i stadens styrdokument, planeringsunderlag och 
vid stadsutveckling. Arbetet beräknas ta ca 220 timmar år 2022 och 20 timmar 
år 2023. 

Projekt: Gåshult – restaurering och reservatsbildning 



  
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

  

 

 
  

 
  

  
 

   
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

  
 

 

Borås Stad restaurerar markerna vid gården Gåshult och arbetar för att inrätta 
nytt naturreservat för att säkerställa att de höga naturvärdena bevaras. Arbetet 
beräknas ta ca 130 timmar år 2022 och 20 timmar år 2023 

Projekt: Förstudie våtmarker 

Syftet med projektet är att göra en kommunövergripande analys och lokalisera 
var i landskapet det är möjligt att öka den vattenhållande förmågan. Projektet 
syftar även till att analysera förutsättningar för att genomföra några av 
åtgärderna genom fältbesök, kartläggning av markägarförhållanden och en 
första kontakt med dessa. Arbetet beräknas ta ca 190 timmar år 2022 och 240 
timmar år 2023. 
Övrigt högt behovsprioriterade arbetsuppgifter 

Samordning av kommunens arbete med vattenkvalitetsfrågor och 
miljökvalitetsnormer för vatten är eftersatt på grund av resursbrist och beräknas 
framöver uppta 500 timmar årligen. Även internt på förvaltningen behöver 
vattensamordningsarbetet prioriteras upp inom miljötillsynsarbetet. I 
samordningsarbetet ingår arbete med det regionala åtgärdsprogrammet för 
Västerhavet inklusive uppföljning av åtgärdsarbetet. 

Vi deltar också i kommunens arbete med dagvattenfrågor och har möjlighet att 
delta i vattenrådens arbete och där lyfta och driva strategiska frågor. 
Idag uppfylls inte kraven för god ekologisk status på sjöar och vattendrag och 
statusen får inte försämras. EU:s vattendirektiv ligger till grund för uppdraget 
att arbeta med att förbättra eller skydda vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag 
och grundvatten. 

Ekosystemtjänster i arbetet med detaljplan 

Innebär att implementera ett arbetssätt. Arbetet har hög prioritet på grund av 
antagna miljömål. Behovet av tid är inte ännu fastställd eftersom arbetssättet är 
helt nytt. 
Kommunalt biotopskydd Rikkärr Häljared 

Beslutsdokument med föreskrifter ska tas fram för bildandet av 
biotopskyddsområdet. Arbetet har hög prioritet på grund av naturnyttan som 
det kan ge. Arbetet beräknas ta ca 100 timmar år 2022. 
Naturdatabas 

Aktualisering av naturdatabasen har varit eftersatt under många år och har 
därför hög prioritet. Syftet är att säkerställa beslutsunderlag samt underlätta att 
bedöma om lagstiftning följs. Innan naturvårdsprogrammet kan revideras 
behöver också en del områden besökas på plats och inventeras för att 
uppdatera underlaget om vilka arter/miljöer som finns på olika platser. Det 
läggs in i naturdatabasen. Materialet utgör bland annat beslutsunderlag för 
arbetet med fysisk planering och bygglovsgranskning och ger kortare ledtider 
för andra förvaltningar. Materialet visar delvis också hur miljötillståndet är i 
Borås. Arbetet behöver ske löpande 2022 och därefter återkommande årligen. 
Arbetet beräknas ta 500 timmar och inkluderar två fältveckor men också arbete 
på kontoret samt GIS arbete. Behovet av tid kommer att minska under år 2023 
till 250 timmar per år och till 200 timmar per år under år 2024. 
Komplettera kommunens inventering av gräsmarker samt skogar utifrån artskydd och grön 
infrastruktur 



 

 
 

  

 
 

 

    

 
  

  

  

  

  

  

  

  
   

 
 

  

 
 

    

  
 

  

  

    
 

   
    

    
 

 
  

  
  

  

Arbetet behöver göras för att anpassa skötseln i syfte att bibehålla biologisk 
mångfald och rekreationsvärden. Arbetet behöver utföras tillsammans med 
Tekniska förvaltningen. Tid för arbetet uppskattas uppgå till 150 timmar under 
år 2022 och under år 2023 till år 2024 är det 50 timmar per år. 

Utred naturvärden i äldre planer 

Arbetet innebär att utreda vilka gamla planer som inte är helt bebyggda och 
som idag har andra värden och därför inte längre bör bebyggas. Tid för arbetet 
uppskattas uppgå till 150 timmar under år 2022. 

5.8.4 Vägledande mål för området 

Miljökvalitetsmål 
• Ett rikt växt- och djurliv 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Bara naturlig försurning 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmark, levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Grundvatten av god kvalitet. 

Globala mål – Agenda 2030 
• 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

• 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på 
land och i sötvatten 

• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 

• 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal 
förvaltning 

• 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land och vattenekosystem 

• 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ 
utarmade skogar 

• 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 

• 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem. 

5.8.5 Sammanställning av resursbehov – naturvård och skyddade 
områden 

Årets utredning visar på ett behov av för handläggning inom naturvård och 
skyddade områden ligger på 4320timmar för år 2022, behovet är 3 575 timmar 
år 2023 och 3 145 timmar för år 2024. Vilket motsvarar på ett behov av ca 4 
årsarbetare år 2022, ca 3,3 årsarbetare år 2023 och ca 3 årsarbetare år 2024 för 
att uppfylla tillsynsbehovet inom området på en treårsperiod. Timmarna för 
resursbehovet för naturvård och skyddade områden är uppdelade mellan 
tillsynskategorierna enligt figur 12. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1 100 timmar för år 2023 och 
2024. 
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Figur 12. Figuren visar resursbehovet för naturvård och skyddade områden 2022-2024. 

Miljöstrategiska avdelningen 

5.9.1 Hållbar utveckling – strategiskt och operativt 
Beskrivning av området 
Nämnden arbetar för en hållbar utveckling huvudsakligen genom 
miljöstrategiskt arbete men också till viss del operativt arbete. Det 
miljöstrategiska arbetet bedrivs genom de styrmedel eller verktyg vi använder 
för att styra mot en hållbar utveckling och bidra till att integrera miljö- och 
hållbarhetsarbetet i Borås Stads ordinarie verksamhet. Vi verkar genom andra 
för en hållbar utveckling. 

Nämnden stöttar hela kommunkoncernens hållbarhetsarbete och bidrar med 
expertis såväl internt i organisationen som externt. De huvudsakliga styrmedlen; 
eller områden nämnden verkar genom, är miljöledning, fysisk planering och 
kommunikation inklusive energi- och klimatrådgivning. Vi övervakar också 
miljön och administrerar och samordnar stadens naturvårdsfond och 
klimatkompensationsfond och klimatväxling. Detta redogörs för under området 
Ekonomiska styrmedel. Nämnden ansvarar också för 
klimatanpassningssamordningen i Borås Stad där en del operativt arbete 
förväntas ske under kommande år. Naturvårdsarbetet redogörs också för under 
området 4.12 Naturvård och skyddade områden. Utöver detta sker ett kontinuerligt 
utvecklings-och kvalitetsarbete internt och i staden för att utveckla metodik. 
Detta redogörs delvis under Övrig tid men också i detta avsnitt. 

Nämndens uppdrag att medverka i det miljöstrategiska arbetet i Borås Stad, 
ansvara för miljö- och naturvård och samordna miljöarbetet i staden ligger till 
grund för Borås Stads interna arbete för att nå den ekologiska dimensionen 
avhållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Nämnden 
ansvarar också för att ta fram beslutsunderlag till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige genom den årliga miljörapporteringen om den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling. I alla våra beslutsunderlag ska nämnden 
också beskriva och analysera påverkan på både den sociala, ekologiska och 
ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Det arbete nämnden prioriterar bidrar 
ofta till att nå flera mål inom de tre områdena. Synergieffekter bidrar till 
kostnadseffektivitet. Nämnden lyfter i sin rapportering och i dialog med 
Kommunstyrelsen också hela kommunkoncernens behov och åtgärdsarbete. 

Nämndens arbete beskrivs i avsnitten nedan men även under 4.12 Naturvård och 
skyddade områden. 



  
 

  
 

 
 

  
 

 
   

 
 

   
 

  
  
     

  
  

  

  
 

 
  

 
 

 

  

 

  
  

 

 

   

   
 

    
  

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Prioriteringar framöver 
Områden att prioritera upp i det miljöstrategiska arbetet de närmsta åren (där vi 
har rådighet) beskrivs i detta avsnitt. Prioriterat är att fortsatt verka genom 
andra genom att bidra med ett bra besluts- och planeringsunderlag. Syftet med 
arbetet är att verka för en hälsosam livsmiljö. Det innebär att de övergripande 
målen är ett gott miljötillstånd, en ökad biologisk mångfald, 
energieffektivisering och klimatanpassning, en cirkulär ekonomi och 
resurseffektivitet. Arbetet sker i samverkan interna och externa aktörer. 
Kvalitetsarbetet, kompetensutveckling och förvaltningsövergripande 
utvecklingsarbete säkerställer att vi fortsätter utveckla arbetet och metodiken 
och agerar i samverkan med ett helhetsperspektiv. 

Några områden som behöver prioriteras upp jämfört med tidigare redogörs 
dock för i detta avsnitt. 

Miljöledning, Fysisk planering och Kommunikation är några fokusområden att 
vidareutveckla hur vi: 

- utgår ifrån de globala miljömålen i alla beslut 
- utvecklar arbetet med klimatanpassning 
- arbetar med och följer upp de mål inom Borås Stads Avfallsplan som 

nämnden ansvarar för 
- implementerar Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, där nämnden 

deltar i att förverkliga ambitionen att bygga Viskans Park. 

Nämnden deltar också i arbetet med samhällsbyggnadsprocessens alla skeden 
och efterfrågan på vår kompetens fortsätter öka i såväl stadens arbete med 
fysisk planering som med infrastrukturprojekt som exempelvis utredning av en 
höghastighetsjärnväg. 

Intern och extern miljökommunikation och dialog om kommunkoncernens 
omställning mot en hållbar utveckling syftar till att nå såväl miljö-, klimat, och 
folkhälsomål. Transparens, att visa på handlingskraft och hur vi bidrar till 
omställning är en grundsten i ett demokratiskt samhälle. Vi ska också integrera 
barnperspektivet. Detta beskrivs ytterligare under avsnittet om Kommunikation, 
ett område som behöver prioriteras. 

Särskilda frågor som behöver uppmärksammas under de tre kommande åren är: 
avfallssortering, cirkulär ekonomi, ekologisk närproducerad mat i kommunal 
verksamhet, kemikalier och systematiskt arbete kring mikroplaster, 
energieffektivisering i de egna lokalerna och att arbeta för ett energisnålt 
transportsystem och en ändrad färdmedelsfördelning. 

Nämnden behöver också skala upp arbetet för en ökad andel skyddad natur och 
grön infrastruktur och utveckla arbetet med vattenkvalitetsfrågor. Utöver detta 
behöver ramarna sättas för stadens miljöövervakning genom ett 
miljöövervakningsprogram eller en miljöövervakningsplan. En aktualisering av 
naturdatabasen behöver också påbörjas omgående och därefter ske löpande. 

Nedan redovisas behovet utifrån de områden där Miljöstrategiska avdelningen 
har uppdrag och arbetsuppgifter som behöver lösas. Idag arbetar samtliga 
medarbetare med flera av nedanstående områden; exempelvis kan en biolog 
också ha en betydande del av sin tjänst för kommunikativt arbete osv. 



   

 
   

 
 

 
 

 
  
 

  

 
 

 

     
    

   
   

    
      
  

   
   

  

 
    

 

  
 
 

     
       

          
  

     

  

5.9.2 Miljöledning 
Området omfattar revidering, implementering, uppföljning och analys, och 
framtagande av styrdokument. Arbetet omfattar också samordning av 
miljölednings- och miljömålsarbete inklusive grupper och nätverk samt 
deltagande i grupper, nätverk och klimatråd med miljöstrategisk/miljöbalks-
och eller klimatanpassningskompetens samt projektstudioarbete som inte rör 
fysisk planering. Arbetet är till stor del händelsestyrt med en mindre andel 
behovsprioriterad tid. 

Under området miljöledning kommer under kommande år ett stort fokus ligga 
på att stötta andra förvaltningar i deras arbete med handlingsplaner kopplade till 
styrdokument, och att ta fram beslutsunderlag i form av analyser till politiken 
som ligger till grund för strategiska beslut och budgetarbete. 

Tänkbara expertkunskaper som behöver finnas i denna grupp eller köpas in vid 
behov är kemikalier, gröna finanser, hållbart resande och mobilitet, textil, 
livsmedel, förnybar energi, hållbart byggande, klimat, cirkulär ekonomi och 
avfall, klimatanpassning. 

5.9.3 Sammanställning av resursbehov – Miljöledning 
För detta arbete beräknas behovet till totalt 6500 timmar och motsvarar ca 6 
årsarbetare år 2022. De tjänster som det finns behov av är 1 energi- och 
klimatsamordnare, 3 miljöstrateger/utvecklingsledare/miljöutredare, 1 biolog, 
1 klimatanpassningssamordnare. För år 2023 och 2024 beräknas behovet för 
detta arbete utgöra 4 850 timmar och behovet är ca 4 årsarbetare. Se figur 13 
för fördelning av tid inom arbetsområde miljöledning. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1 100 timmar för år 2023 och 
2024. 

Behovsfördelning miljöledning 2022-2024 

8000 

2022 2023 2024 

Styrd Händelsestyrd Behovsprioriterad 

Figur 13. Figuren visar resursbehovet för miljöledning 2022-2024. 

5.9.4 Fysisk planering 
Området omfattar deltagande i allt förekommande arbete med fysisk planering, 
infrastrukturplanering, intern beredning och remissvar, arbetet är händelsestyrt. 

5.9.5 Sammanställning av resursbehov – Fysisk planering 
Behovet för detta arbete beräknas till totalt 5 000 timmar vilket motsvarar ca 
5 årsarbetare. Varav 1 biolog, 3 miljöplanerare, varav en tjänst avsätts enbart för 
arbete med implementering av Stadsbyggnadsprojekt Staden vid parken. Utöver 
detta finns behov av 1 årsarbetskraft miljöinspektör för fysisk planering (som 
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förstärker miljöstrategiska avdelningen). Ytterligare resurser kan krävas när 
staden definierat behovet inom ramen för kommande arbete med Stora projekt 
och strukturskissarbete. 

Utöver dessa kompetenser konsulteras också experter som anges under 
området Miljöövervakning och klimatanpassning i viss mån. Nämnden kan 
behöva se över organiseringen av det ständigt ökande arbetet med fysisk 
planering, inklusive bygglovsgranskning. Se figur 14 för fördelning av tid för 
fysisk planering. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1 100 timmar för år 2023 och 
2024. 

Behovsfördelning fysisk planering 2022-2024 
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Figur 14. Figuren visar resursbehovet för fysisk planering 2022-2024. 

5.9.6 Kommunikation 
Området omfattar energi och klimatrådgivning, framtagande av- och 
implementering av kommunikationsplan för avdelningen, information och 
utbildning, utåtriktade aktiviteter, GIS arbete, produktion av 
informationsmaterial, marknadsföring och att administrera Borås Stads webb 
och sociala medier. Största andelen av detta arbete är händelsestyrt och en 
mindre andel är behovsprioriterad tid. 

5.9.7 Sammanställning av resursbehov – Kommunikation 
För detta arbete beräknas behovet vara ca 4 600 timmar och totalt ca 4 
årsarbetare för år 2022, 2023 och 2024. 

Varav 1 samordnare utåtriktade aktiviteter/miljöutbildning, 1 kommunikatör 
(som också kan kommunicera miljöstrategiskt budskap externt i utbildningar 
och till media och arbeta operativt med utåtriktade aktiviteter), 0,5 tjänst GIS, 
2 energi- och klimatrådgivare (inriktning i arbetet beror på Energimyndigheten. 
Eventuellt skattefinansierat arbete kan vara att stötta nämnder och bolag 
gällande energieffektivisering av kommunala lokaler). 

Expertkunskaper som idag nyttjas för kommunikativt arbete som 
utbildningsinsatser är exempelvis biolog, miljöutredare, energi- och 
klimatsamordnare. Se figur 15 över fördelning av tid för arbetsområdet 
kommunikation på Miljöstrategiska avdelningen. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1100 timmar för år 2023 och 
2024. 



 
    

  
 

   

     
  

   
  

    
  

  

 
    

  
   

 
 

 
   

     
 

   
    

 

 Behovsfördelning kommunikation miljöstrategi 2022-2024 
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Figur 15. Figuren visar resursbehovet för kommunikation miljöstrategi 2022-2024. 

5.9.8 Klimatanpassning operativ 
Området omfattar samordning av klimatanpassningsarbetet och 
implementering av åtgärdsarbetet. Detta arbete är behovsprioriterat. 

5.9.9 Sammanställning av resursbehov – Klimatanpassning operativ 
Behovet är 1000 timmar år 2022, 2023 och 2024, vilket är ca 1 årsarbetare. 
Delar av tjänsten kan också utgöra expertstöd i fysisk planering. Se figur 16 
över fördelning av tid för arbetsområdet klimatanpassning operativ. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1100 timmar för år 2023 och 
2024. 

Behovsfördelning klimatanpassning operativ 2022-2024 
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Figur 16. Figuren visar resursbehovet för klimatanpassning operativ 2022-2024. 

5.9.10 Miljöövervakning operativ 
Området omfattar samordning av miljöövervakning samt operativt arbete som 
vattenprovtagning, gammastrålningsmätning, luftövervakning, inventeringar 
osv. och implementering av eventuellt framtida 
miljöövervakningsprogram/miljöövervakningsplan. Största andelen av tiden för 
detta arbete är händelsestyrt varav en liten del är behovsprioriterad. 

5.9.11 Sammanställning av resursbehov – Miljöövervakning operativ 
För detta beräknas behovet vara 2800 timmar för år 2022 och 2023, för år 2024 
ökar behovet något till 3000 timmar. Det innebär att det krävs cirka 2,7 
årsarbetare för år 2022 till 2024, varav 1 årsarbetare för samordning och 
operativ miljöövervakning och 2 experttjänster/årsarbetare. Tänkbara 
expertkunskaper som önskas i denna grupp är luft, buller, vatten, förorenad 
mark, mobilitet, klimatanpassning, grönytefaktor/ekologisk analys, naturvård 
m.fl. Experterna kan delvis också nyttjas för att stötta arbetet som redogörs för 



  
 

 
  

 
  

 
    

  
 

  
  

     
  

   
 

   
   

  

 
     

       
 

  
   

 

 

 

under miljöledning och fysisk planering. Se figur 17 för fördelning av tid inom 
detta arbetsområde. 

Finansiering av kartläggningar som behöver genomföras regelbundet behöver 
säkerställas på lång sikt och en särskild pott för detta bör finnas i staden 
(bullerkartläggning, luftkartläggning, osv.) Finansiering behövs också för staden 
att köpa in expertstöd för analys och beslutsstöd inom dessa områden; där 
frågorna i det praktiska arbetet ofta är på forskningsnivå. 

Behovsfördelning miljöövervakning operativ 2022-2024 
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Figur 17. Figuren visar resursbehovet för klimatanpassning operativ 2022-2024. 

5.9.12 Ekonomiska styrmedel 
Området omfattar allt arbete med klimatväxling och naturvårdsfonden samt 
ansökan om projektmedel exklusive LONA. Arbetet består till stor del av 
behovsprioriterad tid och en mindre andel händelsestyrd tid. 

5.9.13 Sammanställning av resursbehov – Ekonomiska styrmedel 
För år 2022 beräknas behovet utgöra ca 0,3 årsarbetare för att öka år 2023 till 
2024 till ca 0,7 årsarbetare. Se figur 18 för fördelning av tid gällande 
arbetsområdet ekonomiska styrmedel. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1 100 timmar för år 2023 och 
2024. 

Behovsfördelning ekonomiska styrmedel
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Figur 18. Figuren visar resursbehovet för ekonomiska styrmedel år 2022-2024 

5.9.14 Sammanställning av resursbehov – Miljöstrategiska avdelningen 
Den uppskattade tiden för handläggning inom Miljöstrategiska avdelningen, 
bortsett för den handläggning som utgörs av arbetsområdet naturvård och 
skyddade områden, är behovet 20 180 timmar år 2022. Behovet av 
handläggning är 19 180 timmar för år 2023 och behovet är 19 380 timmar år 
2024. 



     
  

   
  

   
   

  

 
      

 

   

  
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

    

 
  

 
 

  

  

 
  

  

Det innebär att årets behovsutredning visar på ett behov av ca 19 årsarbetare 
för att uppfylla behovet för år 2022. För år 2023 är behovet ca 17 årsarbetare 
och för år 2024 är behovet ca 18 årsarbetare. Se figur 19 för totalt resursbehov 
för Miljöstrategiska avdelningen för år 2022, 2023 och 2024. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 050 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 och en handläggningstid på 1 100 timmar för år 2023 och 
2024. 

Behovsfördelning totalt Miljöstrategiska avdelningen 2022-2024 
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Figur 19. Figuren visar det totala resursbehovet för Miljöstrategiska avdelningen år 2022-2024 

Konsument Borås 

5.10.1 Konsumentrådgivning 
Beskrivning av området 
Den kommunala konsumentrådgivningen hjälper konsumenter både inför och 
efter köp av varor och tjänster. Utöver rådgivning för enskilda konsumenter så 
består konsumentrådgivningen även av utåtriktat och förebyggande arbete, 
vilket innebär att på olika sätt förmedla kunskap om konsumenträtt, reklam och 
påverkan, privatekonomi, samt säker och miljömässigt hållbar konsumtion. Den 
enskilda rådgivningen bygger på ” hjälp till självhjälp” och ska innefatta 
information om rättsliga regler, medling i reklamationstvister och köpråd. 

Konsumentrådgivningen ger även hjälp och råd inför en eventuell prövning i 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I det förebyggande arbetet ska den 
lokala marknaden bevakas och näringslivet ska informeras om lagar och regler. 
Verksamheten ska även samarbeta med skolan, samverka med andra offentliga 
aktörer, stimulera och stödja lokala föreningar. 

Konsumentrådgivarnas arbete med hållbar konsumtion sker främst inom ramen 
för den utåtriktade och förebyggande verksamheten. I den individuella 
ärendehanteringen består hållbarhetskomponenten genom att genom att ge 
alternativ till att köpa nytt.  

Verksamheten säljer rådgivning motsvarande cirka 0,2 tjänst. 

5.10.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Det finns ingen styrd tid inom konsumentvägledningen. 



 
  

   
 

 
 

 
 

      
  

   

 
  

 

 
    

   
 

 
 

 
  

 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

Händelsestyd tid 
Den händelsestyrda tiden består till allra störst del av rådgivning. Behovet har 
legat stabilt på ca 1 100 ärenden de senaste åren och trenden de senaste åren är 
att dem bli mer komplicerade och kräver fler kontakttillfällen.  
I den händelsestyrda tiden återfinns även de antal tillfällen av utåtriktad 
verksamhet som nämnden har beslutat om. Konsument Borås ska sammanlagt 
genomföra 50 insatser och 25 av dessa beräknas till konsumentrådgivningens 
område. 

5.10.3 Sammanställning av resursbehov – Konsumentvägledning 
Behovet är 2210 timmar per för år 2022, 2023 och 2024 och innebär ca 2 
årsaarbetare. Se figur 20 för fördelning av tid för konsumentvägledningen. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 150 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 20. Figuren visar resursbehovet för konsumentvägledning år 2022-2024 

5.10.4 Budget- och skuldrådgivning 
Beskrivning av området 
Budget- och skuldrådgivarna ska bistå med budgetrådgivning, skuldrådgivning 
samt stöd inför och under skuldsanering till Borås Stads invånare samt till 
invånare i de kommuner som Borås Stad har avtal med. De arbetar för att den 
enskilde ska få en fungerande vardagsekonomi och förebygger på så vis 
överskuldsättning. Rådgivningen går ut på att hjälpa den enskilde att få en 
överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur hen ska hantera och 
prioritera sina skulder. Rådgivningen ska vara i formen av hjälp till självhjälp 
och har i första hand ett långsiktigt perspektiv, men vissa akuta problem måste 
ibland lösas på kort sikt. Verksamheten ska ha kapacitet att ta emot nya klienter 
utan dröjsmål. 

Personer som har behov av skuldsanering ska få hjälp med ansökan samt 
omprövning och överklagan av beslut vid behov samt få stöd under hela 
skuldsaneringsförfarandet. För skuldsatta som inte vill ha eller inte beviljas 
skuldsanering ska rådgivarna försöka förhandla fram nya betalningsvillkor hos 
fordringsägare, ackordsförslag eller frivilliga överenskommelser.   

Överskuldsättning är en stor påfrestning för den enskilde och anhöriga, men 
det är även en stor utmaning för samhällsekonomin när människor inte kan 
delta fullt ut i samhället. Det är därför viktigt att avdelningen utöver rådgivning, 



 
 
 

 

  

  

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

  
  

 
  

 
  

  

  
 

  

 
 

   

      
   

  
     

 

 
   

arbetar utåtriktat och förebyggande med olika informationsinsatser. Budget-
och skuldrådgivningen behöver samverka med andra aktörer eftersom det är 
viktigt att verksamheten väl känd hos invånarna och andra aktörer som möter 
individer i ekonomisk kris. 

Verksamheten säljer rådgivning motsvarande cirka 1,6 tjänst. 

5.10.5 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Den styrda tiden utgörs av uppföljning av redan beviljade skuldsaneringar som 
verksamheten har varit med och ansökt om. Det varierar mellan åren hur 
många skuldsaneringar som skickas in och beviljas men dem uppskattas till 
ungefär 200 stycken per år för att öka något i antal varje år. Enligt 
rekommendationerna från Konsumentverket ska en uppföljning av dessa 
ärenden ske, men det är inte styrt i vilken omfattning. De rådsökande som 
självmant hör av sig och behöver rådgivning under skuldsaneringsprocessens 5 
år prioriteras och får skyndsamt hjälp av samma handläggare (händelsestyrd 
tid). De rådsökande som inte hör av sig får ett sms 1 och 3 år efter beslutet om 
beviljande för att upprätthålla kontakten och fånga upp eventuellt behov av 
stöd. 

Händelsestyd tid 
Den händelsestyrda tiden består till allra största del av rådgivning till enskilda. 
Konsumentverkets rekommendationer säger att en rådsökande inte ska behöva 
vänta längre än 4 veckor på ett första möte. Hushållens privatekonomi påverkas 
starkt av omvärlden och samhället i stort och flertalet av de svenska hushållen 
har inte så stort buffertsparande vilket gör att många får svårt att klara 
förändringar. Behovet av rådgivning har i princip ökat varje år de senaste åren, 
men undantag för 2021. Under den 3 åriga perioden antas antalet ärenden öka 
något. 

I den händelsestyrda tiden återfinns även de antal tillfällen av utåtriktad 
verksamhet som nämnden har beslutat om. Konsument Borås ska sammanlagt 
genomföra 50 insatser där 25 ska genomföras inom budget- och 
skuldrådgivningen. 

5.10.6 Sammanställning av resursbehov – Budget- och skuldrådgivning 
Behovet är 7300 timmar för år 2022 vilket innebär ca 6,3 årsarbetare. För år 
2023 är behovet 7604 timmar vilket innebär ca 7 årsarbetare. För år 2024 är 
behovet 7591 timmar vilket innebär ca 7 årsarbetare. Se figur 21 för fördelning 
av tid för budget- och skuldrådgivningen. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 150 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 



 
      

   
 

 
 

  
   

   
  

  
  

 
 

 
 

  

 
 

  
 

      
   

  
    

     

  

    

  
  

Behovsfördelning budget- och skuldrådgivning 2022-2024 
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Figur 21. Figuren visar resursbehovet för budget- och skuldrådgivning år 2022-2024 

5.10.7 Utåtriktat arbete för konsumentvägledning och budget- och 
skuldrådgivning 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Att nå ut till boråsarna är angeläget för att både få fler att känna till det stöd de 
kan få av Konsument Borås och för att öka deras kunskaper inom 
privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. Både 
konsumentvägledningen och budget- och skuldrågivningen har ett behov av att 
arbeta utåtriktat och förebyggande detta arbete är händelsestyrt och 
behovsprioriterat. Arbetet bedrivs genom föreläsningar, samverkan, inlägg på 
sociala medier och på andra vis för att nå ut till invånarna och framförallt 
särskilt utsatta målgrupper. Det kan även bestå av att ta kontakt med enskilda 
näringsidkare som återkommande inte hanterar konsumentlagstiftningen på 
korrekt vis. Detta arbete är viktigt för invånarna utifrån såväl ett 
privatekonomiskt perspektiv som ett hälsoperspektiv, men är även viktigt för 
Borås Stads hållbarhetsarbete och samhällsekonomin. 

Handläggarna hanterar många olika ärenden vilket ställer höga krav på att vara 
uppdaterad i olika frågor vilket innebär att omvärldsbevakning är en viktig del 
av arbetet. Omvärldsbevakningen ryms inom den behovsprioriterade tiden. 

5.10.8 Sammanställning av resursbehov – Utåtriktat arbete för 
konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning 

Behovet för det utåtriktade arbetet för konsumentvägledningen är i stort 
samma för år 2022, 2023 och 2024 vilket innebär ett behov på ca 0,5 
årsarbetare. Se figur 22 fördelning av tid för detta arbetsområde. 

Behovet för det utåtriktade arbetet för budget- och skuldrådgivningen är i stort 
samma för år 2022, 2023 och 2024 vilket innebär ett behov på ca 0,3 
årsarbetare. Se figur 23 för fördelning av tid för detta arbetsområde. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 150 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 22. Figuren visar resursbehovet för utåtriktad konsumentvägledning år 2022-2024 
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Figur 23. Figuren visar resursbehovet för utåtriktad budget- och skuldrådgivning år 2022-2024 

5.10.9 Sammanställning av resursbehov – Konsument Borås 
Handläggningstiden för Konsument Borås är 1150 timmar för år 2022, 2023 
och 2024. Totalt sett visar behovsutredningen ett behov av cirka 9 årsarbetare 
år 1 för att öka till 9,3 årsarbete år 2 och 3. Se figur 24 fördelning av total tid 
och resursbehov för Konsument Borås. 

Konsumentrådgivningens behov visar på ett konstant behov av drygt 2 700 
timmar, det vill säga 2,4 årsarbetare för att uppfylla konsumentvägledningens 
uppdrag de kommande tre åren. 

Budget- och skuldrådgivningens behov ökar något under perioden, från cirka 
7 600 timmar till drygt 8 300 timmar. Det vill säga ett behov av 6,3 till 7 
årsarbetare för att uppfylla budget- och skuldrådgivningens uppdrag de 
kommande tre åren. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 150 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 24. Figuren visar det totala resursbehovet för Konsument Borås år 2022-2024 

Stab 

5.11.1 Beskrivning av området 
Miljöförvaltningens stab består av tjänsterna förvaltningscontroller, HR-
specialist, jurist, kommunikatör och utvecklingsledare. Staben stöttar 
förvaltningen i att skapa en effektiv och hållbar verksamhet. Stabens funktion 
är framförallt att stödja, men även styra genom råd, vägledning och analys för 
att öka ledningens och förvaltningens kapacitet och utveckla verksamheten 
utifrån ett helhetsperspektiv. 

Tjänstens utvecklingsledare har beskrivits under avsnittet 4.11 
Myndighetssamverkan och kommer inte beskrivas under analysen av resursbehovet 
den närmaste treårsperioden för staben. Dock ingår utvecklingsledarens tjänst i 
stabens sammanställning av det totala resursbehovet. 

5.11.2 Kommunikatör 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Sveriges Ekokommuner köper 30 % av kommunikatörens tjänst, så denna del 
av tjänsten är styrd och kan inte ändras eller prioriteras om. 

Behovet för kommunikatörens tjänst inom Sveriges Ekokommuner är 480 
timmar per för år 2022, 2023 och 2024 och innebär 0,3 årsarbetare. 

Händelsestyd tid 
Kommunikatören ser en trend i att antalet oförutsedda händelser bara ökar som 
belastar kommunikatören och att mängden beställda uppdrag minskar på 
Miljöförvaltningen. En förklaring till detta kan vara att pandemin har påverkat 
många medarbetares arbetssätt på Miljöförvaltningen till att under pandemin 
begränsa sina arbetsuppgifter till enbart grunduppdraget. Det har lett till att det 
förebyggande arbetet och den förebyggande kommunikationen har minskat 
under större delen av år 2020 och 2021, vilket har skapat en 
kommunikationsskuld på förvaltningen. Hur stor kommunikationsskulden är 
har inte analyseras eller mäts ännu. Det finns ett stort behov av att komma 
tillbaka till ett arbetssätt där kommunikatören planerar de arbetsuppgifter som 
går att planera för. Men att fortfarande ha tid för oförutsedda händelser samt 
att skapa en bra arbetsmiljö för kommunikatören. Om trenden fortsätter med 



 
  

  

 
  

 
   

  
  

 

     
  

    
       

  

  
  

 
      

  

 

 

 
  

   
  

 

   
  

 

     
   

oförutsedda händelser som tar större delen av kommunikatörens 
handläggningstid kommer det krävas ytterligare kommunikationsresurser under 
slutet av denna treårsperiod. 

Behovet av händelsestyrd tid för kommunikatören är 1445 timmar per för år 
2022 till 2024 och innebär ca 1 årsarbetare. 

Behovsprioriterad tid 
Idag finns det inga identifierade aktiviteter som ingår i den behovsprioriterade 
tiden för kommunikatörens tjänst. Därför kommer ingen behovsprioriterad tid 
redovisas i dagsläget för kommunikatörens arbete men kan uppdagas i 
kommande revideringar av behovsutredningen. 

5.11.3 Sammanställning av resursbehov – Kommunikatör 
Det totala behovet är 1885 timmar per år för år 2022, 2023 och 2024 av en 
kommunikatör för hela Miljöförvaltningen vilket innebär ca 1,3 årsarbetare. De 
timmarna innefattar även den tid (480 timmar) som tjänsten för Sveriges 
Ekokommuner innebär. Se figur 25 för fördelning av tid och resursbehov. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 400 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 25. Figuren visar resursbehovet av en kommunikatör år 2022-2024 

5.11.4 Förvaltningscontroller 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
För förvaltningscontrollern är styrd tid bokslut, budget, uppföljning och 
timkostnadsberäkning och det följer i princip samma mönster med mindre 
variationer varje år. 

Behovet av styrd tid för förvaltningscontrollern är 1040 timmar för år 2022, 
2023 och 2024 och innebär 0,7 årsarbetare. 

Händelsestyd tid 

Det är en mindre tid av förvaltningscontrollerns arbetstid som är händelsestyrd 
och så bör det vara. Det handlar om frågor, rådgivning samt uppdrag såsom att 
utreda förvaltningens taxor och avgifter. 

Behovet av händelsestyrd tid för förvaltningscontrollern är 240 timmar per för 
år 2022, 2023 och 2024 och innebär 0,2 årsaarbetare. 



 
 
 

  
 

 

     
 

    
 

   
  

 
      

  

 

 
  

 

   

 
  

 

   
 

 
  

 
 

   

Behovsprioriterad tid 
För förvaltningscontrollern kan behovsprioriterad tid vara aktiviteter såsom 
utredningar och utvecklingsarbete. Uppgifterna växlar mellan åren eftersom 
behovet förändras. I dagsläget finns det ingen behovsprioriterad tid identifierad 
för förvaltningscontrollern men kan bli aktuellt i kommande revideringar av 
behovsutredningen. 

5.11.5 Sammanställning av resursbehov – Förvaltningscontroller 
Det totala behovet av förvaltningscontroller är 1280 timmar för år 2022, 2023 
och 2024 vilket innebär ca 1 årsaarbetare. I figur 26 visas resursbehovet för år 
2022 till 2024. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 400 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 26. Figuren visar resursbehovet av en förvaltningscontroller år 2022-2024 

5.11.6 Jurist 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Ingen styrd tid förekommer för juristtjänsten. 

Händelsestyd tid 
Den händelsestyrda tiden utgör majoriteten av juristens arbetstid. Juristen 
hjälper till med de juridiska frågor som uppkommer på de olika avdelningarna, 
granskar beslut och yttranden samt skriver överklaganden. Juristen hjälper även 
till med avtal, frågor kring taxan samt justerar delegeringsordning och 
delegeringsförteckning när detta behövs. Juristen upplever att det inom några 
avdelningar finns önskemål/behov av mer juriststöd, vilket kan vara svårt att 
tillgodose i dagsläget. 

Behovet av händelsestyrd tid för juristen är 1290 timmar per för år 2022, 2023 
och 2024 och innebär 0,9 årsarbetare. 

Behovsprioriterad tid 
En liten del av juristens arbetstid är behovsprioriterad. Den tiden består av att 
förbereda och hålla utbildningar/informationstillfällen till förvaltningen och 
nämnden samt upprätta rutiner. Även dataskyddsarbete ingår i den 
behovsprioriterade tiden. Planen är att jurist tillsammans med IT-samordnare 
och kvalitetssamordnare ska arbeta med dataskyddsfrågor. När detta arbete 
kommer igång ordentligt kommer det behövas mer tid. 



  
 

     
  

  

  
  

 
     

  

 

 
   

 
 

 
 

  

 
 

 

 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
  

   
 

 

Behovet av behovsprioriterad tid för juristen är 300 timmar per för år 2022, 
2023 och 2024 och innebär 0,2 årsaarbetare. 

5.11.7 Sammanställning av resursbehov – Jurist 
Det totala behovet av jurist är 1530 timmar för år 2022 till 2024 vilket innebär 
ca 1 årsarbetare. I figur 27 visas fördelning av tid och resursbehovet. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 400 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 27. Figuren visar resursbehovet av en jurist år 2022-2024 

5.11.8 HR-specialist 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 

Styrd tid 
Den styrda tiden är mer eller mindre lika över åren och där största andelen av 
den styrda tiden är att delta i ledningsgruppens möten, fackliga 
samverkansgruppen och nämndmöten. En stor del av den styrda tiden går även 
åt till lönerevisionen samt att sammanställa och redovisa statistik gällande 
personalfrågor till staden centralt. Behovet av styrd tid är 392 timmar år 2022, 
2023 och 2024 för HR-specialisten och innebär 0,3 årsarbetare. 

Händelsestyd tid 
Den händelsestyrda tiden utgör en stor del av arbetstiden för HR-specialisten. 
Över tid och genom att bidra till ökad struktur, kunskap och trygghet i 
organisationen och hos chefer kopplat till personalfrågorna så bör den här tiden 
minska på sikt. 
Behovet av händelsestyrd tid för HR-specialisten är 1120 timmar per för år 
2022, 2023 och 2024 och innebär 0,8 årsarbetare. 

Behovsprioriterad tid 
Den behovsprioriterade tiden utgör en mindre del av arbetstiden för HR-
specialisten. Genom att prioritera delar inom den behovsprioriterade tiden kan 
det över tid bidrar till ökad struktur, kunskap och trygghet i organisationen och 
hos chefer kopplat till personalfrågorna. Detta kan leda till att den 
händelsestyrda tiden för HR-specialisten kan minska. 

Behovet av behovsprioriterad tid för HR- specialisten är 300 timmar per för år 
2022, 2023 och 150 timmar per år 2024 och innebär 0,2 årsarbetare första två 
åren och 0,1 årsarbetare för år 2023. 



     
    

 
  

   
  

 
      

     
     

   
  

  
 

   
   

 
    

 
 

  

  
 

   

  

 

 

5.11.9 Sammanställning av resursbehov – HR-specialist 
Det totala behovet av HR är 1 812 timmar för år 2022 och 2023, samt 1662 
timmar för år 2024 vilket innebär ca 1,3 årsarbetare. I figur 28 visas fördelning 
av tid och resursbehovet. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 400 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 28. Figuren visar resursbehovet av en HR-specialist år 2022-2024 

5.11.10 Sammanställning av resursbehov - Stab 
Det totala behovet är ca 5 årsarbetare för staben år 2022, 2023 och 2024. I 
beräkningen och i figuren av det totala behovet inkluderas även 
utvecklingsledaren och kommunikatörens tjänst som säljs till Sveriges 
Ekokommuner. Se figur 29 för totalt resursbehov och fördelning av tid för 
staben år 2022 till 2024. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 400 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 
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Figur 29. Figuren visar det totala resursbehovet för Stabens tjänster år 2022-2024 

Verksamhetsstöd 

5.12.1 Beskrivning av området 
För att nämndens arbete ska fungera ändamålsenligt och effektivt krävs ett 
löpande övergripande arbete i form av administration och ledning. 



  
 

 

 
  

 
 

 
  

  

  
 

     
    

 
   

 
  

   

  
    

  

 
  

   

 
  

  
 

   
 

  
   

 

 
  

 
 

  
  

 
 

Verksamhetsstöd drivs under ledning av en administrativ chef och består av en 
receptionist, tre administratörer, en nämnd- och ekonomiadministratör och en 
IT-samordnare. 

Avdelningen för Verksamhetsstöd har ett övergripande ansvar att kontinuerligt 
utveckla förvaltningens arbete med administration, ekonomiadministration, 
verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, IT-arbete, nämndadministration, 
personaladministration samt diverse andra arbetsuppgifter i form av 
beställningar, Bostad Borås, personalstöd med mera, med fokus på ständiga 
förbättringar och innovationer som är gynnsamt ur såväl ett 
verksamhetsutövar- som ett resursperspektiv. 

Verksamhetsstöd funktion är framförallt att stödja, men även styra genom råd, 
vägledning och analys, för att öka förvaltningens kapacitet och utveckla 
verksamheten. Det innebär arbetsuppgifter som att hantera in- och utgående 
handlingar och tillhörande diarieföring och arkivering, bemanna reception, ge 
telefonservice till invånare och personal, posthantering, information och 
utlämning av underlag för vattenprover, IT-stöd, lokalärenden och lokalansvar, 
beställning av kontorsvaror och dylikt, bokning av resor och hotell, beställning 
av frukt, ”fika” och dylikt. 

Avdelningen har även ansvar för – informationssäkerhet och arbete som berör 
dataskyddsförordningen (GDPR), digitalisering, e-tjänster, e-arkiv, 
kvalitetsarbetet samt uppföljning, utvärderingar, uppdatering av objektsregistret 
och utveckling av förvaltningens arbete. Ett visst antal HR-uppgifter som bland 
annat hantera Heroma och personalassistans avseende schemaläggningar mm. 

På avdelningen verksamhetsstöd ligger även ansvaret för 
ekonomiadministrationen som innefattar kundfakturering för förvaltningen, 
både i fil och manuellt (ärendedebiteringar, årsdebiteringar och övriga 
faktureringar för tex uppdragsverksamhet). Kontering av inkommande 
leverantörsfakturor, bokningar av inbetalningar som kommer via Stadskassan. 
Även ansvar för utbetalningar av pengar till sökande (tex naturvårdsfonder och 
klimatanpassningsfond etc) ligger under det ekonomiansvar som 
verksamhetsstöd har. 
Verksamhetsstöd ansvarar även för det som berör nämnden, tjänsten 
nämndsekreterare som ansvarar för nämndadministration finns på 
verksamhetsstöd. 

Verksamhetsstöd deltar även i flertalet kommun- och förvaltningsövergripande 
nätverk och samarbeten. Avdelningen svarar även på remisser som är kommun-
och förvaltningsövergripande. 

Verksamhetsstöd har även ansvar för Bostad Borås som innebär förmedling av 
bostäder till studenter i Borås Stad. 

5.12.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Ekonomiadministration 
Inom ekonomi ser vi ett ökat behov av tid för att hantera efterhandsdebitering. 
Efterhandsdebitering av Livsmedelstillsyn har börjat implementeras, detta skall 



  
 

 

 
 

    
  

 
 

 
  

  

  
  

 
 

  

 
   

 
  

 
  

 

 
   

 

  
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 
  

    

 

vara klart senast vid utgången av 2023. Arbetet kommer kräva en ökad manuell 
arbetsinsats vid införandet, svårt att säga hur många timmar det kommer röra 
sej om. Även oklart ifall det kommer innebära en ökad arbetsbörda efter att 
implementeringen är slutförd. 

Nämndadministration 
Innefattar all hantering av nämndhandlingar, all hantering av nämndmöten, 
expediering av beslut etc. Alla ärenden bereds idag i Ecos, sedan förs 
handlingarna över till Ciceron för utskick till nämnd. Ett arbete pågår för att 
överföra handlingar ”automatiskt” från Ecos till Ciceron (ingår i 
införandeprojektet). 

Det är svårt att säga hur detta kommer påverka nämndarbetet i timmar, det 
kommer troligtvis främst att underlätta för att rätt handlingar hamnar i ciceron 
och att ev. ändringar av dokument hamnar i respektive system. 

Administration 
En stor del av avdelningens arbete är förvaltningsövergripande administration. 
Registrering och hantering av handlingar utgör en stor del av den dagliga 
driften. Diarieföring av inkomna handlingar sker i de olika 
ärendehanteringssystemen som förvaltningen använder. 

Hantering av handlingar är en återkommande arbetsuppgift som är konstant 
året runt men kan variera något i omfattning. 

Det administrativa arbetet är omfattande och innefattar allt från diarieföring, 
ärendehantering, expediering, beställningar, framtagning av rutiner med mer. I 
takt med att förvaltningen växer och utvecklas ses ett ökat behov av det 
administrativa arbetet. 

Arkivhantering 
Digitaliseringen och byte till nytt ärendehanteringssystem har inneburit att tiden 
för arkiveringsarbetet har minskat kraftigt. Visst behov av arkivering kvarstår då 
ärenden från 2019 och bakåt arkiverad fysiskt som ska hanteras för 
slutarkivering hos Stadsarkivet. 

Detta är dock ett arbete som kommer minska över tid. Gallring av dokument är 
dock ett arbetsmoment som kommer att kvarstå framöver. 

Personalstöd och lokaler 
Arbetsuppgifter i form av rekryteringar, introduktion av nya medarbetare, 
beställningar, hantering av scheman och personalfrågor i Heroma. En ökning 
av antalet medarbetare innebär en ökning av behovet för dessa arbetsuppgifter. 

Kvalitetsarbete utveckling och samverkan 
Under 2022 kommer avdelningen tillsammans med övriga avdelningar fortsätta 
arbetet med att tydliggöra, utveckla och säkerställa förvaltningens rutiner och 
ansvarsområden. 

En översyn pågår löpande av processer, rutiner etc. från förvaltningens gamla 
ledningssystem, material på det gemensamma mappsystemet K:\ samt vad som 
redan finns i systemet Canea. 

Inom ramen för kvalitetsarbetet har förvaltningens dokumenthanteringsplan 
uppdaterats. Dokumenthanteringsplanens nya processorienterade 



 
 

 

 

  
  

 
 

 
   

 

 

 
 

  

 

 
  

  
 

  
 

 
 

  

    
 

  
 

   
 

 

 

  

 
 

 
 

klassificeringsstruktur återfinns även i Canea och kommer under året även att 
införas i Ecos. 

I kvalitetsarbete ingår även digitalisering, systemadministration och utvecklig så 
som rutiner, mallar osv., samt uppföljning som inkluderar internkontroll och 
revision, verksamhetsmått, NKI, delegationslistor m.m. 

Samverkan är en stor del av kvalitetsarbete där man deltar på olika möten 
internt och externt. 

System 
Vad gäller Ecos så kommer fokus under år 2022 fortsatt ligga på funktionalitet, 
framtagning av rutiner och manualer samt att utnyttja de möjligheter som ett 
modernt system medför. Utbildningar genomförs löpande, både internt och via 
leverantören. 

Projekt integration Ecos – Ciceron kommer att fortsätta under året. 

Utöver arbetet och systemansvaret med Ecos så är förvaltningens IT-
samordnare även ansvarig för Tillståndsenhetens ärendehanteringssystem AlkT 
och OL2. 

IT-samordnaren ansvarar för uppgraderingar av system samt användarkonton 
för nya användare/medarbetare. 

IT, digitalisering och informationssäkerhet 
Under år 2022 kommer införandet av e-tjänster att fortsätta med bl.a. anmälan 
av hygienisk verksamhet och e-tjänst för strandskydd. Vad gäller e-tjänster så 
har vi ett samarbete med övriga sjuhäradskommuner där vi kan ta del av 
varandras e-tjänster i den takt de blir klara. 

Avdelningen kommer fortsatt under år 2022 att arbeta med förvaltningsplanen 
för IT. Syftet med planen är att klargöra vad som ska göras inom ramen för IT-
förvaltningsarbetet samt hur handhavandet ska utföras och styras. Till planen 
finns kompletterande information innehållande beskrivningar av principer för 
styrning och ansvarsfördelning, rollbeskrivningar samt styrande- och operativa 
processer. 

Under år 2022 kommer avdelningen även att inventera och dokumentera 
förvaltningens IT-system, avtal, användare samt drifts- och licenskostnader. 

Avdelningen kommer även att fortsätta arbetet med GDPR och 
informationssäkerhet. Bland annat så ska en uppdatering av 
säkerhetsklassningen av våra IT-system göras samt även uppdatering av 
registerförteckningen. En handlingsplan finns framtagen vad gäller GDPR och 
informationssäkerhetsarbetet under 2022. 

Behov av verksamhetsstöd - avdelningar 

Tillståndsenheten 
Idag består arbetsuppgifterna av administrativt arbete i form av posthantering, 
arkivering, remissutskick, informationshämtning, kunskapsprov, hantera 
restaurangrapporter, ta fram statistik, expediering med mer. Finns ett ökat 
behov av administrativt stöd för att kunna avlasta handläggarna. Ökat behov 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     
 

    
   

   
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

finns även för it-support, GDPR, fakturering, utvecklingsarbete med mer. 
Behovet är ca 500 timmar extra för år 2022 till 2024. 

Livsmedelskontroll, Miljötillsyn och Miljöstrategiska avdelningen 
Idag består arbetsuppgifterna av administrativt arbete i form av posthantering, 
diarieföring, ärendehantering, expediering, arkivering, begäran av allmänna 
handlingar, rutiner med mer. Finns ett ökat behov av utvecklingsarbete i form 
av rutiner, mallar, statistik med mer. Behovet är ca 175 timmar extra för år 2022 
till 2024. 

Konsument Borås 
Idag består arbetsuppgifterna av administrativt arbete i form av posthantering 
och beställningar. Avdelningen Konsument Borås har ett större behov av 
administrativt stöd än i idag såsom gallring, GDPR, digitalisering, 
kvalitetsarbete, stöd av ekonomisk administration med mera. Behovet är ca 100 
timmar extra för år 2022 till 2024. 

5.12.3 Sammanställning av resursbehov - Verksamhetsstöd 
Årets utredning visar på ett behov av cirka 10,5 årsarbetare för att uppfylla 
behovet inom verksamhetsstöd år 2022 till 2024. Se figur 30 för total fördelning 
av tid och resursbehov. 

Resursbehovet räknas utifrån en handläggningstid på 1 400 timmar per 
årsarbetskraft år 2022 till 2024. 

Då avdelningen har ett flertal delade tjänster och är bemannad utefter att klara 
den dagliga driften, finns det inte alltid tid eller resurser till den grad av 
utvecklingsarbete vi önskar. Volymen stödfunktioner har, förutom en 
halvtidstjänst IT-samordnare samt en halvtidstjänst Kvalitetssamordnare, varit 
oförändrad i över 10 år medan uppdragen stadigt har ökat samtidigt som krav 
och förväntningar ökar kontinuerligt. Under samma 10 år har hela 
personalstyrkan på förvaltningen i stort sett fördubblats från 40 till 80 
medarbetare, vilket har ställt och ställer höga krav på effektivitet och kunskap 
hos medarbetarna på avdelningen. 

Ett viktigt fokus för Verksamhetsstöd kommer fortsatt att vara omvärldsanalys 
och kontinuerlig utbildning, samt samarbete och utbyte av erfarenheter och 
kunskap med andra kommuner. 

Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, förbättringsarbete och effektivisering 
handlar mycket om att rätt person ska ha tillgång till rätt information, i rätt tid 
och på rätt sätt. Det låter enkelt men är en stor utmaning. Medborgarnas behov 
och förväntningar förändras ständigt och det är helt nya generationer på väg in 
som kunder, medarbetare, leverantörer och partners. Det ska vara flexiblare, 
enklare och snabbare service. 

Framtidens stora utmaningar är den pågående digitaliseringen samt övrig 
verksamhets- och kvalitetsutveckling för att stärka mötet med medborgarna och 
kunden, stärka förvaltningens attraktivitet, öka effektivitet genom förändrade 
arbetssätt och digitala verktyg samt att få grepp om större mängder information 
än någonsin tidigare. 



 
     

 

  

   

 
  

 

 

  
   

 
 

 
 

 

  
  

 

 
 

   
  

 

 
  

 
  

 

  Behovsfördelning Verksamhetsstöd 2022-2024 
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Figur 30. Figuren visar det totala resursbehovet för Verksamhetsstöd år 2022-2024 

Ledning 

5.13.1 Övergripande arbete- Ledning 

Beskrivning av området ledning 
Miljöförvaltningens ledningsgrupp har sammanställt övergripande arbete inom 
ledning i fyra huvudkategorier. 

Det är den tid som förvaltningens chefer avsätter för att leda och utveckla 
verksamheten. Se nedan förklaring. 

Ledningsarbete, verksamhet 
Behov kopplat till kärnverksamheten består av aktiviteter såsom 
verksamhetsmöten, verksamhetsplanering, kvalitetsarbete och framtagande av 
rutiner samt stöd i verksamhetsfrågor/ärenden och beslutsfattande i 
verksamhetsfrågor.  Detta innefattar även arbete med omvärldsbevakning, 
arbete kopplat till nämnden, deltagande och samverkan i olika nätverk samt 
möten (internt och externt). Även tid för arbete med behovsutredning och 
tillsynsplan/kontrollplan finns med i denna kategori. 

Ledningsarbete, ekonomi 
Tid inom denna kategori rör arbete med budget, ekonomisk uppföljning, 
fakturor, inköp, upphandling, avtal och arbete med taxor. 

Ledningsarbete, personal 
Behov av arbetsledning som rör personal i form av avstämningar och hjälp med 
prioriteringar samt arbetsmiljö. Inom arbetsmiljöområdet ingår aktiviteter som 
t.ex. samverkan, APT, skyddsombud, riskbedömningar, säkerhetsarbete och 
medarbetarenkäter. Även arbete med rehabilitering, rekrytering och 
introduktion, medarbetarsamtal, lönesamtal, konflikthantering samt 
personaladministration i olika system finns med i denna kategori. 

Ledningsarbete (LG), förvaltningsövergripande 
Den tid som krävs för arbete med förvaltningsövergripande aktiviteter ingår i 
denna kategori. Aktiviteter som identifierats är ledningsgruppsmöten, 
chefsdagar, förvaltningsmöten och förvaltningsdagar. Även arbete i 
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ledningsgruppen för myndighetsområdena samt utvecklingsarbete av 
organisationen såsom kultur, struktur, ledarskaps- och 
ledningsgruppsutveckling. 

5.13.2 Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt samtidigt som staden 
växer och arbete för hållbar utveckling intensifieras för att nå de nationella 
miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Miljöförvaltningens roll i detta arbete är högaktuell och nödvändig. 

Den utökade ramtillskottet, 4 300 tkr, i nämndens budget för 2022 visar att 
Miljöförvaltningens ansvarsområden behöver prioriteras och utvecklas de 
kommande åren. Syftet är att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en 
effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för 
företag i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden kommer inför 
2022 jämfört med Budget 2021 öka antalet medarbetare med 12 %, 
motsvarande 6 årsarbetare samt 3 årsarbetare för brottsförebyggande 
myndighetssamverkan. 

5.13.3 Utökning av ram inför 2022 
Skattefinansierad verksamhet 

• 1 600 tkr för arbete med strategiska åtgärder kring klimatförändringar 
med fokus på vatten, utifrån ökade behov i samhällsbyggnadssektorn 

• 800 tkr för en årsarbetare inom budget- och skuldrådgivning 
Verksamheten arbetar såväl med enskild rådgivning som med utåtriktad 
och förebyggande verksamhet. Avdelningen har även i uppdrag att 
arbeta med hållbar konsumtion. 

• 800 tkr för en ny tjänst med inriktning cirkulär ekonomi 
• 800 tkr för en digitaliseringskomptens 

Delvis taxefinansierad verksamhet 
• 300 tkr för en årsarbetare för livsmedelstillsyn 

När förvaltningens uppdrag växer och antal medarbetare ökar behöver även 
organisationen utvecklas och behovet av tid för administration och ledning 
ökas i linje förändringarna. 

Den bedömning av resursbehov som krävs för att takta ledningens arbete med 
övriga satsningar inom förvaltningen beskrivs nedan. 

5.13.4 Sammanställning av resursbehov - ledning 
Det totala behovet av handläggningstid för ledning och administration bedöms 
vara 14 648 timmar per år för perioden 2022-2024. Detta innebär ett behov av 
9,5 årsarbetskrafter baserat på att varje chefs tillgängliga tid per år är 1 550 
timmar. Befintliga resurser är för närvarande 7 årsarbetskrafter. 

Ledningsarbete och administration som rör verksamheten utgör den största 
delen dvs. 48 %. Vidare visar kartläggningen av behovet att arbete som rör 
aktiviteter kopplat till personal är 24 % och ledningsarbete inom ekonomi är 9,5 
% av behovet.  Det ledningsarbete och administration som hela rör hela 
förvaltningen uppskattas utgöra 18,5 %. 



 
 

 
    

 

 
    

 

  

 

Behovet av personella resurser för lednings uppdrag finns beskrivet i tabell 6 
och fördelning av tid visas i figur 31. 

Tabell 6. Behov i timmar för arbete med ledning och administration per kategori 2022-2024 
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Figur 31. Figuren visar det totala resursbehovet för ledning år 2022-2024 



   
 

   
      

   
  

  

  
  

 

    

 
   

    

 

  

 

    

 

  

 

     

 

 

     

  

  

Resursbehov för Miljö- och konsumentnämndens 
myndighetsuppdrag 

Behovsutredningen visar på ett samlat behov av 49 856 timmar för år 2022, 
behovet är 48 260 timmar för år 2023 och behovet är 46 957 timmar för år 
2024. Det motsvarar 48 årsarbetskrafter år 2022, behovet är 44 årsarbetskrafter 
år 2023 och behovet är 43 årsarbetskrafter år 2024 för att utföra Miljö- och 
konsumentnämndens tillsynsuppdrag. 

Behovet av personella resurser för nämndens tillsynsuppdrag finns beskrivet i 
tabell 7 och fördelning av tid visas i figur 32. 

Resursbehov enligt årets behovsutredning 

Tillsynsområde 
Årsarbetare år 

2022 
Årsarbetare år 

2023 
Årsarbetare år 

2024 

Livsmedel 12 11 12 

Tillståndsenheten 3 2 2 

Miljöskydd 6,4 6 6 

Förorenade områden 4 4 4 

Hälsoskydd 13 12 10 

Små avlopp 6 6 6 

Naturvård & skyddade områden 4 3 3 

Årsarbetare totalt 48 44 43 

Tabell 7. Sammanställning av totalt resursbehov för Miljö- och konsumentnämndens tillsynsuppdrag. 

Behovsfördelning totalt för hela tillsynsuppdraget 2022-2024 
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Figur 32. Sammanställning av fördelning av tid för Miljö- och konsumentnämndens tillsynsuppdrag. 



      
 

   
     

   
  

    

 

   
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

   

     
 

  

     

    

 

     

 
    

     

     

 

 

Resursbehov för Miljö – och konsumentnämndens hela 
uppdrag 

Behovsutredningen visar på ett samlat behov av 116 860 timmar för år 2022, 
för 114 740 timmar för år 2023 och för 113 591 timmar för år 2024. Det 
motsvarar 96 årsarbetskrafter år 2022, behovet är 95 årsarbetskrafter år 2023 
och behovet är 95 årsarbetskrafter år 2024 för att utföra Miljö- och 
konsumentnämndens hela uppdrag. Budgeten för år 2022 är 82 årsarbetskrafter. 

Behovet av personella resurser för nämndens hela uppdrag finns beskrivet i 
tabell 8. 

Resursbehov enligt årets behovsutredning 
Resurser enligt fastställd 
budget 

Avdelning/område 
Årsarbetare år 
2022 

Årsarbetare år 
2023 

Årsarbetare år 
2024 

Årsarbetare år 2022 

Livsmedelskontroll 11 12 10 8,5 

Tillståndsenheten 6,4 6 6 5,5 

Miljötillsyn 24 23 24 24 
Naturvård och skyddade 
områden 4 3 3 Ingår i MSA 

Miljöstragiska avdelningen 19 17 18 17 

Konsument Borås 9 9,3 9,3 8,5 

Stab 5 5 5 5 

Verksamhetsstöd 10,5 10,4 10,4 6,5 

Ledning 
10 10 10 7 (8) 

Årsarbetare totalt 99 96 95 82 (83) 

Tabell 8. Sammanställning av totalt resursbehov för Miljö- och konsumentnämndens hela uppdrag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Dnr 
2022-04-08 2022-1677 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som inte ingår i budget – tertial 1 2022  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av Uppdrag som inte ingår 
i budget - tertial 1 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden har inga uppdrag utanför budget per april 2022. 

Ärendebeskrivning  
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag ska rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget som Kommunfullmäktige fattat. Miljö- och konsumentnämnden arbetar aktivt 
med eventuella tilldelade uppdrag. 

För perioden jan-apr 2022 har Miljö- och konsumentnämnden inte några uppdrag att 
redovisa. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Beslutet expedieras   till  
Kommunstyrelsen 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

   
 

  

 
    

 

         
       

  
 

            
              

      
          

      
 

         
         

   
 

           
            

         
            

         
        

 
      
          

           
         

 
 

            
           

 
               
                 

              

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 
2022-04-11 2022-289 

Anna Lidskog, 033-
anna.lidskog@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av delegeringsordn  ing och arbetsinstruktion    

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning och
arbetsinstruktion. 

Sammanfattning  
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 kap.
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen. Nuvarande delegation framgår av 
nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen delegerar beslutanderätt inom
nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt förvaltningschefen, 
med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till nämndens
delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den löpande förvaltningen 
som åligger förvaltningschefen 

Nu föreslås att punkterna 150-158 i den nuvarande delegeringsordningen tas bort.
Dessa avser beslut om förelägganden och förbud enligt den numera upphävda lagen 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Punkten 51 under rubriken 
skydd av områden har lagts till och personalärenden har flyttats från arbetsinstruktionen 
till delegeringsordningen, se nummer 173-191 i bifogad delegeringsordning. Vidare
har punkten 192 lagts till under personalärenden. 

Ärendet och Miljö  förvaltningens bedömnin g  

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphävdes den 1 april 
2022. De punkter i delegeringsordningen som avser beslut om förelägganden och
förbud enligt den lagen ska därför tas bort. 

Stängselgenombrott 
Punkten 51 under rubriken skydd av områden avser så kallat stängselgenombrott enligt
26 kap. 11 § miljöbalken. I den bestämmelsen anges följande: 

En tillsynsmyndighet får förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet
eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att 
allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.lidskog@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

               
                 
      

 
           

         
              

         
 

 
          

         
          

          
            

          
    

 
   

             
           

         
     

 
 
 

 

  

 

     
     

  

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2022-04-11 2022-289 

Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får
föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel skall tillämpas på 
motsvarande sätt när det gäller diken. 

Tillsynen enligt bestämmelsen ovan har delegerats till Borås Stad från Länsstyrelsen
och omfattas av Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar. Förvaltningen anser 
att beslut i dessa ärenden lämpar sig väl för att delegeras av nämnden till
förvaltningschefen med sedvanlig rätt till vidaredelegering inom förvaltningen. 

Personalärenden 
Beslut i personalärenden behandlas för närvarande i Miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion. Arbetsinstruktionen riktas endast till förvaltningschef och det finns
inget dokument där avdelningschefer ges befogenhet att besluta i personalärenden. 
Det föreslås därför att personalärenden ska flyttas från arbetsinstruktionen till
delegeringsordningen, i likhet med hur det ser ut i många andra kommuner. 
Därigenom kan förvaltningschef delegera vidare rätten att besluta i personalärenden
till avdelningschefer. 

Beslut om distansarbete 
Av Borås Stads distansarbetesavtal framgår att möjligheten för chef att besluta om att 
medarbetare får arbeta på distans ska framgå av delegeringsordningen. Någon sådan
punkt återfinns i Miljö- och konsumentnämndens nuvarande delegeringsordning och 
har därför lagts till. 

 
Agneta San der  
Förvaltningschef  

Anna Lidskog 
Förvaltningsjurist 

Bilagor   
- Förslag på reviderad delegeringsordning 
- Förslag på reviderad arbetsinstruktion 

Beslutet expedieras till     
- Miljöförvaltningens diarium 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 4(20) 

2 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 

2.1 Innebörd och vidaredelegering 

Miljö-och konsumentnämndens beslutanderätt har på vissa punkter delegerats till 
förvaltningschefen. Dessa punkter tas upp i miljö-och konsumentnämndens delegeringsordning. 
Nämndens delegeringsuppdrag till förvaltningschefen har kompletterats med rätt för denne 
att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. Förvaltningschefens beslut om att 
vidaredelegera vissa uppgifter specificeras i miljöförvaltningens delegeringsförteckning. Att fatta 
beslut med stöd av delegeringsordningen och enligt delegeringsförteckningen innebär att 
besluta på uppdrag av miljö- och konsumentnämnden. Ärendet är därmed avgjort och kan 
endast ändras av högre instans efter överklagande, eller under vissa förutsättningar genom 
37, 38, 39 §§ förvaltningslag (2017:900). 

Det finns inget tvång att fatta beslut. En delegat har alltid rätt att hänskjuta beslutsfattandet 
till närmaste chef med delegering. Vid vikariat övertar vikarien den ordinarie handläggarens 
beslutanderätt enligt delegeringsförteckning, om inget annat särskilt bestäms. 

2.2 Beslut eller handläggning 

Delegeringsordningen och delegeringsförteckningen gäller alla slags beslut inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens reglemente. 
Delegeringen inverkar inte på beredande handläggning av ärenden inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde eller sådan verksamhet som inte innefattar beslut 
på uppdrag av nämnden. Detta innebär att ärenden kan handläggas av handläggare på 
förvaltningen utan att handläggaren är behörig att fatta beslut i ärendet. Ansvarsfördelning 
för löpande förvaltningsåtgärder återfinns i miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion som riktas till förvaltningschef. 

2.3 Förbud mot delegering 

I 6 kap. 38 § kommunallag (2017:725) anges att beslutanderätten inte får delegeras 
avseende: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställning eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden; 

eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Punkten 2 innebär att yttranden till överinstans i ärenden som har beslutats av miljö- och 
konsumentnämnden måste ges av nämnden. Yttranden som gäller överklagade beslut som 
tagits på delegering kan nämnden dock delegera till förvaltningschefen, vilket nämnden 
även gjort. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 5(20) 

2.4 Anmälan 

Enligt 6 kap. 40 § kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning som 
delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras 
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen. Enligt 6 
kap. 39 § kommunallagen får Miljö- och konsumentnämndens ordförande besluta å 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 
dock inte i sådana ärenden som omfattas av förbud mot delegering. De brådskande beslut 
som ordföranden har fattat ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde enligt 6 kap. 40 § 
kommunallagen. Beslut om vidaredelegering, alltså ändringar i delegeringsförteckningen, ska 
inte anmälas till nämnden. 

2.5 Handläggningen 

Delegaten ska förvissa sig om att beslut överensstämmer med: 

 Den lagstiftning och rättspraxis som gäller för den fråga som ska avgöras. Om delegaten 
är osäker på vad som är gällande rätt ska förvaltningsjurist eller närmaste chef tillfrågas. 

 Förvaltningens policy i frågan samt de riktlinjer och allmänna råd som finns på området. 
 Att frågan inte är av större vikt eller principiell beskaffenhet eftersom nämnden inte har 

delegerat sådana beslut till förvaltningen. Om delegaten är tveksam till om det är ett 
principavgörande eller inte ska denne fråga sin närmsta chef. 

Delegaten får inte handlägga eller besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

Beslut som är särskilt ingripande för den enskilde verksamhetsutövaren (med detta avses 
även företag och kommuner) ska övervägas extra noga. Sådana beslut är vitesförelägganden, 
förelägganden med ingripande villkor eller försiktighetsmått samt förelägganden som 
verksamhetsutövaren har motsatt sig. Vitesförelägganden ska inte meddelas rutinmässigt. 
Om den beslutande inte tvivlar på att beslutet kommer att följas, saknas det i regel skäl att 
förena ett föreläggande eller förbud med vite. 

Om verksamhetsutövaren inte förstått vad han eller hon ska göra med anledning av ett 
föreläggande, eller försökt efterkomma föreläggandet men av omständigheter som 
verksamhetsutövaren inte rår över inte kunnat fullfölja föreläggandet, ska han eller hon få 
råd och anvisningar av förvaltningen innan ett nytt föreläggande, då eventuellt med vite, 
meddelas. Står det däremot klart att det är fråga om medveten motsträvighet ska naturligtvis 
ett nytt föreläggande med vite meddelas. Det är dock viktigt att notera att ett nytt 
vitesföreläggande gällande samma sak inte får meddelas förrän det tidigare vitesföreläggandet 
har vunnit laga kraft. 

2.6 Löpande förvaltningsåtgärder 

Delegeringsdokumenten reglerar de ärendetyper som miljö- och konsumentnämnden 
delegerat beslutsrätten för och behörigheten att fatta beslut. Löpande förvaltningsåtgärder, 
alltså verkställandet av besluten, regleras i Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 6(20) 

2.7 Särskilt om yttranden 

Det är vanligt att Miljö- och konsumentnämndens yttrande efterfrågas i olika typer av 
ärenden och remisser. Dessa kan benämnas och adresseras olika. För att de ska hanteras 
enhetligt ges följande riktlinjer. 

- Att lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter eller andra bestämmelser 
underställda lag samt allmänna råd är ett delegationsbeslut enligt punkt 21. 

- Att lämna yttranden i enskilda ärenden är ett delegationsbeslut enligt punkt 22. Det 
ska då röra sig om enskilda ärenden där yttrande efterfrågas från annan myndighet, 
förvaltning eller kommun. Exempel på yttranden i enskilda ärenden är 
anmälningsärenden från Länsstyrelsen. 

- Att lämna ett yttrande över ett överklagat delegeringsbeslut är ett delegeringsbeslut 
enligt punkt 18. 

Vid delegeringsbeslut ska det alltid finnas en tydlig beslutsmening som exempelvis ”Miljö-
och konsumentnämnden beslutar att lämna nedan synpunkter” eller ”Miljö och 
konsumentnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter”. Miljö- och 
konsumentnämndens brevpapper används och det diarieförs som delegeringsbeslut. 

Att lämna förvaltningsyttranden i bygglovsärenden, planärenden där Miljöförvaltningen ska 
yttra sig, planärenden med enkelt planförfarande samt Länsstyrelsens kompletteringsrunda i 
anmälningsärenden räknas inte som yttrande utan kommunikation och samverkan 
myndigheter emellan. Det är alltså inte anmälningspliktiga delegeringsbeslut och får göras av 
handläggande tjänsteperson. Förvaltningsyttrande är det enda yttrande som inte är 
delegeringsbeslut och därmed används Miljöförvaltningens brevpapper och skrivs under 
med handläggarens namn och titel, inte ”på miljö- och konsumentnämndens vägnar”. 

Om delegation har givits att lämna yttrande eller svara på remiss enligt denna 
delegeringsordning gäller delegationen även om Stadsledningskansliet eller kommunstyrelsen 
först samlar ihop svaren från de olika förvaltningarna och sedan skickar ett samlat svar från 
staden till avsändaren av remissen. 

2.8 Åtalsanmälan 

En tillsynsmyndighet har en skyldighet att utan dröjsmål göra en åtalsanmälan vid misstanke 

om brott. Det gäller oavsett om brottet skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Att göra en 

anmälan till polis eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott betraktas dock som en 

verkställighet och är därför inget delegeringsbeslut. En åtalsanmälan ska undertecknas i första 

hand av förvaltningsjurist och i andra hand av avdelningschef. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 7(20) 

3 Delegeringsbestämmelser för miljö- och 
konsumentnämnden 

Denna delegeringsordning gäller alla slags beslut inom Miljö- och konsumentnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med Miljö- och konsumentnämndens reglemente. Uppdraget 
att besluta på Miljö- och konsumentnämndens vägnar delegeras till förvaltningschefen på 
miljöförvaltningen med rätt att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. Beslut om 
vidaredelegering behöver inte anmälas till nämnden men nedtecknas i förvaltningschefens 
delegeringsförteckning. Delegeringsförteckningen ska läsas som ett register över vilka 
befattningshavare som har att var för sig besluta i respektive ärende; den som angivits överst 
ska i första hand sökas och den som därefter angivits ska sökas i andra hand och så vidare. 
Förvaltningschefen äger alltid rätt att ändra sin vidaredelegering. Delegeringsordningen 
kompletteras av Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion som innehåller 
ansvarsfördelning avseende löpande förvaltningsåtgärder. Samtidigt delegeras även till Miljö-
och konsumentnämndens ordförande, eller vid dennes förfall vice ordförande, att besluta åt 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Överlåtelsen av beslutsrätten gäller inte sådana ärenden som enligt 6 kap. 38 § 
kommunallagen inte får delegeras (se sid 4.) 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 8(20) 

3.1 Allmänt 

Nr Delegerade uppgifter 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Delegationen avser alla nämndens 
verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde. 

2 Besluta om förtroendemans deltagande i kurser, konferenser och studieresor där nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Nr Delegerade uppgifter 

3 Bemyndigande att vidaredelegera beslutanderätt. 

3.2 Offentlighet och sekretess 

Nr Delegerade uppgifter 

4 Beslut om att inte lämna ut allmän handling eller del av allmän handling eller uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnandet. 

3.3 Tillsyn, tillstånd, kontroll, allmänt inom alla lagområden som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för 

Nr Delegerade uppgifter 

5 Besluta om delgivning genom spikning, stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning 

6 Meddela förelägganden och förbud vid vite. Vitet får totalt uppgå till högst 200 000 kronor i varje enskilt ärende och, 
om det är fråga om ett löpande vite, högst 100 000 kronor per överträdelse eller per tidsperiod som föreläggandet 
eller förbudet inte följs. 

7 Ansöka om utdömande av vite 

8 Besluta om att vidta rättelse på den felandes bekostnad till en kostnad om maximalt 50 000 kronor 

9 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens 
bekostnad, om varans värde kan antas understiga 50 000 kronor. 

10 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som 
omfattas av ett förbud 

11 Uppdra åt anställd på annan kommuns förvaltning att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar i ett ärende 
där delegation givits, exempelvis när samverkansavtal föreligger mellan kommunerna. 

12 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 9(20) 

13 Ompröva och ändra ett delegeringsbeslut 

14 Avvisa ett överklagande som inkommit för sent 

15 Rätta ett delegeringsbeslut som genom ett förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet 

16 Pröva om ett överklagande av beslut som fattats av nämnden i dess helhet kommit in i rätt tid och utan yttrande 
överlämna det till överprövande instans 

17 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och utan yttrande överlämna det till 
överprövande instans 

18 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och med yttrande överlämna det till 
överprövande instans 

19 Överklaga domar och beslut 

20 Företräda miljönämnden skriftligt och muntligt i domstol. Samt företräda nämnden vid skriftlig och muntlig 
förhandling eller förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Vidare, utse 
ombud till nämnden vid behov. 

21 Lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter, vägledningar, allmänna råd eller andra bestämmelser 

underställda lag 

22 Lämna yttranden i enskilda ärenden 

231 Remittera ärenden, besvara remisser och avge yttranden till statliga verk, myndigheter, länsstyrelsen samt andra 
kommunala förvaltningar i sådana ärenden som omfattas av miljö- och konsumentnämndens reglemente eller 
ansvarsområde enligt lag men inte angetts i denna delegeringsordning. 

24 Avskriva ett ärende från vidare handläggning 

25 Avvisning av ansökan om tillstånd på formella grunder (avsaknad av behörighet eller förekomst av 
sakprövningshinder) 

26 Avvisa en framställning/ansökan som är så ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp till prövning 

27 Återkallelse av ett föreläggande, förbud eller annat beslut som meddelats med stöd av delegering 

28 Återkallelse av tillstånd på grund av att tillståndet inte längre nyttjas. 

29 Begära in upplysningar, handlingar och varuprover som behövs för tillsyn, tillstånd samt kontroll. 

30 Besluta att ta ut avgift för prövning, kontroll, tillsyn och tillstånd enligt kommunens taxa 

31 Besluta om att ge anstånd avseende betalning av avgift och/eller besluta om att dela upp betalning av avgift 

32 Besluta om att sätta ned avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa. 

33 Ta emot delgivningar från länsstyrelse, domstolar samt övriga myndigheter och aktörer. 

1 Gäller inte yttranden (även att avstå från yttrande) till kommunstyrelsen samt till andra kommunala 

nämnder. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 10(20) 

234. Meddela förelägganden, förbud, dispenser och besluta om tillstånd, godkännanden, avskrivningar, avvisningar, avslag 
samt avgiftsbeslut och kontrollavgift inom miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde i sådana ärenden 
som omfattas av miljö- och konsumentnämndens reglemente eller ansvarsområde enligt lag men inte angetts i denna 
delegeringsordning. 

3.4 Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 

Nr Delegerade uppgifter 

35 Förelägga verksamhetsutövare att söka tillstånd eller förnya hela eller delar av sitt tillstånd eller villkor 

36 Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i tillstånd överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa 
. 

37 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde 

38 Besluta om åtgärder för att hindra spridning av en allvarlig smittsam sjukdom samt besluta att förstöra föremål av 
personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner 

3.4.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 

Nr Delegerade uppgifter 

39 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. 

3.4.2 Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag 

Nr Delegerade uppgifter 

40 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i undersökningssamråd vid 
strategisk miljöbedömning. 

41 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i avgränsningssamråd vid 
strategisk miljöbedömning. 

42 Avge yttrande till verksamhetsutövare i undersökningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

43 Avge yttrande till verksamhetsutövare i avgränsningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

44 Avge yttrande till ansvarig tillståndsmyndighet över ansökan och miljökonsekvensbeskrivning vid specifik 

miljöbedömning. 

2 Gäller inte försäljningsförbud för folköl samt avslagsbeslut för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt 
strandskyddsdispens. Se vad som gäller för dem under respektive avsnitt i delegeringsordningen. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 11(20) 

3.4.3 Skydd av områden 

Nr Delegerade uppgifter 

45 Avge yttrande i ärende om naturminne, biotopskyddsområde samt djur- och växtskyddsområde. 

46 Bevilja strandskyddsdispens utan villkor. 

47 Besluta i ärenden om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

48 Besluta om undantag (dispens) från vattenskyddsföreskrifter. 

49 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde samt besluta i tillsynsärende i övrigt inom 
vattenskyddsområde. 

50 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB 

51 Besluta om föreläggande att ordna grindar eller andra genomgångar, eller ta bort stängsel eller dike, i område av 
betydelse för friluftslivet eller i närheten av sådant område. 

3.4.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Nr Delegerade uppgifter 

52 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av 

ansökan om miljöfarlig verksamhet. 

53 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. 

54 Besluta i ärende om anmälan av miljöfarlig verksamhet. 

55 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett. 

56 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 

57 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är ansluten inom de 
delar av kommunen där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

58 Förordna att ett tillstånd om miljöfarligverksamhet ska gälla även om det överklagas 

59 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som kräver tillstånd. 

60 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som avses i 13 § FMH. 

61 Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

62 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. 
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DNR: 2022-289 

SID 12(20) 

63 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta eller använda en luftvärmepump där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

64 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana 
anläggningar som redan finns där tillstånd respektive anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

65 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 
eller, om kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt område. 

66 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH. 

67 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

68 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

69 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill 
område med detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

70 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett upplag inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter 
och enskilda grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

71 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

72 Besluta i tillsynsärende avseende miljöer där rökning inte är tillåten 

3.4.5 Verksamheter som orsakar miljöskador 

Nr Delegerade uppgifter 

73 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada (avseende ansvar, utredningar, åtgärder, 
rapportering m.m.). 

74 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. 

75 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra 
ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. 

3.4.6 Vattenverksamhet 

Nr Delegerade uppgifter 

76 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol 
i ärende om tillstånd för markavvattning. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 13(20) 

3.4.6 Jordbruk och annan verksamhet 

Nr Delegerade uppgifter 

77 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. 

3.4.7 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Nr Delegerade uppgifter 

78 Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över 
skogsmark. 

79 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde eller i 
tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och 
anläggningsarbeten. 

80 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och områden större 
än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark. 

81 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden 
där allmänheten får färdas fritt. 

82 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor. 

83 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen. 

84 Besluta i tillsynsärende eller anmälningsärende avseende PCB-produkter i byggnader och anläggningar. 

85 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för 
tillsynen. 

86 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen eller annan myndighet där yttrande begärs avseende kemiska 
produkter och biotekniska organismer med de undantag som framgår av allmänna bestämmelser om delegationen. 

3.4.8 Avfall och producentansvar 

Nr Delegerade uppgifter 

87 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall. 

88 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

89 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall än 
trädgårdsavfall. 

90 Besluta om undantag vad avser latrin. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 14(20) 

91 Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och komposterbart hushållsavfall. 

92 Besluta om undantag vad avser slam. 

93 Besluta om utökat slamsugningsintervall. 

94 Besluta om undantag från hämtning av slam, latrin och komposterbart hushållsavfall hos aktiva jordbrukare. 

95 Besluta om gemensam sopbehållare. 

96 Besluta om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin och slam för permanentboende och deltidsboende. 

97 Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. 

98 Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga skäl föreligger. 

99 Avge yttrande till Länsstyrelsen eller annan myndighet avseende avfall och producentansvar med de undantag som 
framgår av allmänna bestämmelser om delegationen. 

3.4.9 Tillsyn 

Nr Delegerade uppgifter 

100 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares 
namn och adress. 

101 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m. till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 

102 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller 
påverka miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

103 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. 

104 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller 
allmänt ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen 

105 Besluta att undersökning, till en kostnad av maximalt 50 000 kronor, av en verksamhet och dess verkningar istället 
ska utföras av någon annan än verksamhetsutövaren och att utse någon att göra undersökningen 

106 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess 
undersökningen är slutförd. 

107 Besluta att för miljörapport bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och högst 
tre månader med textdelen, om det finns särskilda skäl. 

108 Besluta om omhändertagande eller försegling av radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar och övriga åtgärder i 
solarieverksamheter enligt strålskyddslagen. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 15(20) 

3.4.10 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 

Nr Delegerade uppgifter 

109 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut. 

3.4.11 Tillträde m.m. 

Nr Delegerade uppgifter 

110 Meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar 

3.4.12 Miljösanktionsavgift 

Nr Delegerade uppgifter 

111 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 50 000 kr. 

112 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr. 

3.5 Tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt 
livsmedelsförordningen 

Nr Delegerade uppgifter 

113 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

114 Besluta om livsmedelsanktionsavgifter upp till 5000 kr. 

115 Besluta om livsmedelsanktionsavgifter upp till 50 000 kr. 

3.5.1 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

Nr Delegerade uppgifter 

116 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift. 

117 Besluta om avgift för registrering. 

118 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad 
av regelverket. 
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DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 16(20) 

3.5.2 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 

kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Nr Delegerade uppgifter 

119 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift. 

120 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket. 

3.5.3 EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet 

Nr Delegerade uppgifter 

121 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 

122 Besluta om sanering, särskild behandling eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att varor är 

säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs. 

123 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ska ändras eller att korrigerande information ska förmedlas till 

konsumenterna. 

124 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av varor på marknaden, förflyttning av livsmedel, import eller 

export av livsmedel samt förbjuda att de återsänds till den avsändande staten eller beordra att de återsänds till den 

avsändande staten. 

125 Besluta att beordra att varor omhändertas, återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. 

126 Besluta om tillstånd till att varor används för andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för. 

127 Besluta att avbryta driften av, stänga eller isolera hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. 

128 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och de webbplatser som aktören driver eller 

använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod. 

129 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens. 

3.5.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

Nr Delegerade uppgifter 

130 Besluta om fastställande av faroanalys och besluta om fastställande av undersökningsprogram med dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvens av normal respektive utvidgad undersökning. 

16 



 

 

 

 

        
 

 
 

        
      

 
 

  

     

     

        

     

       

       

      

       

  

  

  

   

    

       

      

  

          
   

        

     

         
  

DELEGERINGSORDNING 

DNR: 2022-289 

SID 17(20) 

3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol 

Nr Delegerade uppgifter 

131 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

132 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

133 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringstid enligt gällande riktlinjer för alkoholservering. 

134 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringsyta 

135 Besluta angående godkännande av lokal för cateringverksamhet vid servering till slutna sällskap 

136 Besluta om tillfälligt serveringstillstånd efter ansökan från konkursbo 

137 Vid bifall, beslut om stadigvarande serveringstillstånd, även gällande prövotid 

138 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet för serveringstillstånd. 

139 Beslut om erinran 

140 Beslut om varning 

3.7 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området tobak, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

Nr Delegerade uppgifter 

141 Vid bifall, besluta om tobakstillstånd 

142 Vid bifall, besluta om tillfälligt tobakstillstånd 

143 Besluta om tillfälligt tobakstillstånd efter ansökan från konkursbo 

144 Återkalla ett försäljningstillstånd som inte längre utnyttjas 

145 Beslut om varning 

146 Rapportera brister i efterlevnaden av lag om handel med vissa receptfria läkemedel, samt av de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen till Läkemedelsverket 

147 Besluta om avgift av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 

148 Besluta om avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 

149 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktigt försäljning och av den som bedriver 
anmälningspliktigt försäljning 
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DELEGERINGSORDNING 
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3.8 Spelinspektionen 

Nr Delegerade uppgifter 

150 Yttrande till Spelinspektionen över ansökan om spel 

3.9 övriga ärenden 

Nr Delegerade uppgifter 

160 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, rivningslov och marklov. 

161 Avge yttrande till byggnadsnämnd angående detaljplan och områdesbestämmelser där enkelt planförfarande tillämpas 

i ärenden som påbörjats före den 1 januari 2015 samt avge yttrande i ärenden som påbörjats efter den 1 januari 2015 

enligt följande: 

 Standardförfarande 

 Begränsat standardförfarande 

 Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden 

Förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan 

162 Avge yttrande till byggnadsnämnd över förslag till detaljplan och områdesbestämmelser under granskningstiden när 
nämnden tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet. 

163 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder. 

164 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård och boende som drivs av en enskild 
eller sammanslutning. 

165 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande verksamheter. 

166 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse. 

167 Godkänna genomförda naturvårdsåtgärder och bevilja avslutsbidrag från Borås Stads Naturvårdsfond. Detta gäller 
under förutsättning att det totala bidraget inte överstiger 10 000 kr. 

168 Avslå eller bevilja ansökningar om max 20 000 kr från klimatkompensationsfonden. 

3.10 Dataskyddsförordningen 

Nr Delegerade uppgifter 

169 Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter 
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170 Lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om 
rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter 

171 Ansvar för registerförteckning 

172 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

3.11 Personalärenden 

Nr Delegerade uppgifter 

173 Att anställa och entlediga arbetstagare 

174 Att säga upp eller avskeda arbetstagare 

175 Överenskommelse om anställnings avslutande3 

176 Att besluta om avstängning, disciplinpåföljd m.m. 

177 Att meddela varsel, underrättelse, besked 

178 Att besluta om övertid, fyllnadstjänstgöring, jourtjänstgöring, beredskap och kompensationsledighet. 

179 Sätta ingångslöner i enlighet med särskilda direktiv från förhandlings-delegationen. 

180 Medge lönetillägg för anställd som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla personal i 
verksamheter med personalbrist, eller där rekryteringen är svår. 

181 Avvikelse från 8 § ATL om uttag av övertid med totalt högst 250 timmar under ett kalenderår. 

182 Avvikelse från 10 § ATL om uttag av mertid med totalt högst 250 timmar under ett kalenderår. 

183 Att förbjuda bisysslor 

184 Att besluta om semester 

185 Att besluta om tjänstledighet 

186 Att besluta om ledighet för enskild angelägenhet med lön 

187 Besluta om bibehållen lön vid facklig utbildning 

188 Beviljande av studiebidrag enligt gällande riktlinjer 

189 Ge möjlighet att utifrån verksamhetens behov studera på 25 % av en heltid med bibehållen lön vid vidareutbildning 
som leder till annan kompetens. 

190 Att det övergripande på förvaltningen bedrivs systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete 

3 Upp till 6 månadslöner, därefter i samråd med Personal och förhandling. 
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191 Att inrätta nya tjänster inom budgetramen 

192 Att besluta om distansarbete och teckna avtal med arbetstagare avseende stadigvarande distansarbete i enlighet med 
vad som anges i Anvisningar för distansarbete och tillfälligt distansarbete i Kommunstyrelsens förhandlingsprotokoll § 53/16. 
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ARBETSINSTRUKTION 
DNR: 2022-289 

SID 3(6) 

2 Inledning 

Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till 
nämndens delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den 
löpande förvaltningen som åligger förvaltningschefen. Arbetsinstruktionen är 
inte uttömmande. 

De åtgärder som vidtas i enlighet med denna ordning betraktas som löpande 
förvaltningsåtgärder samt verkställighetsåtgärder och ska inte anmälas till 
nämnden. 

3 Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 

3.1 Instruktion för förvaltningschefen 

3.1.1 Allmänt om förvaltningschefens uppgifter 

Förvaltningschefen har gentemot nämnden det övergripande ansvaret för 
ledning av verksamheten och ansvaret för att förberedande och verkställande 
åtgärder fungerar tillfredställande i enlighet med upprättad arbetsfördelning. 
Genom att förvaltningschefen leder förvaltningens dagliga verksamhet har 
denne en insyn i verksamheten som inte nämnden har möjlighet att få. Detta 
ställer särskilda krav på förvaltningschefens ansvar för hur nämnden informeras
och hur ärenden bereds inför nämndens sammanträden. För att nämnden ska 
kunna fullgöra sitt uppdrag är det en nödvändig förutsättning att 
förvaltningschefen agerar utifrån att nämnden ska ha väsentlig information som 
berör verksamheten så tidigt som möjligt och att informationen, om så krävs, 
även omfattar konsekvensbeskrivningar. Om förvaltningens verksamhet inte 
utvecklas i enlighet med fattade beslut ska förvaltningschefen ta fram förslag till
åtgärdsplaner med konsekvensanalyser. 

Förvaltningschefen ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med Borås Stads formulerade policys, mål och riktlinjer, nämndens formulerade
mål och riktlinjer samt att givna budgetramar hålls. Vidare ska 
förvaltningschefen tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar,
förordningar och föreskrifter. Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningen 
tillförs och bibehåller den kompetens som motsvarar verksamhetens behov. 

3.1.2 Arbetsuppgifter 

Förvaltningschefen ska, med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser 
samt tillgängliga styr- och kontrollsystem, utföra de arbetsuppgifter och välja de 
metoder som denne anser förverkligar fastlagda mål för verksamhetens innehåll
och kvalitet på mest kostnadseffektivt sätt. Bland förvaltningschefens uppgifter 
ingår beslutsfattande, beredning, rapportering, uppföljning och kontroll. 



 
     

    
 

 

     
 

 

   

                  
     

                
             

      

                 
       

                 
           

            
     

             
        
         
       

             
  

         
             
       

              
      

                  
         

           
          

                
            

ARBETSINSTRUKTION 
DNR: 2022-289 

SID 4(6) 

3.1.3 Nämndsammanträden 

3.1.3.1 Att se till att nämnden hålls informerad om verksamheten på sådant sätt att nämnden kan
ta ansvar för verksamheten. 

3.1.3.2 Att se till att varje ärende som hänskjuts till nämnden är tillfredställande berett, att varje
beslutsunderlag är korrekt och av god kvalitet samt att nämnden har tillgång till
beslutsunderlagen i god tid innan nämndsammanträdena. 

3.1.3.3 Att se till att, i den ordning som nämnden beslutat, till nämnden anmäla de beslut som
fattats å nämndens vägnar efter delegation. 

3.1.3.4 Att alltid i protokoll ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen
finansierade eller som strider mot lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd etc. 

3.1.3.5 Att i förekommande fall upplysa nämnden om dess samrådsskyldighet med andra
nämnder enligt gällande riktlinjer. 

3.1.3.6 Att vid alla ordinarie nämndsammanträde rapportera till nämnden, i den ordning nämnden
beslutat avseende löpande verksamhet, kostnadsutveckling och omvärldsförändringar som
påverkar verksamhetsområdet. Uppkomna tvister av betydelse och uppsägning av
viktigare avtal ska alltid innefattas i rapporteringen. 

3.1.4 Övrig rapportering 

3.1.4.1 Att vid behov av rapportering mellan nämndsammanträden rapportera direkt till
nämndens presidium. 

3.1.4.2 Att uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen upprättas och
hänskjuts till nämnden vid föreskrivna tider och i enlighet med regler och riktlinjer
beslutade för verksamheten av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

3.1.5 Delegeringsordningen 

3.1.5.1 Att fatta beslut i de ärenden där nämnden i delegeringsordning uppdragit åt
förvaltningschefen att besluta å nämndens vägnar. 

3.1.5.2 Att se till att nämnden alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut för
nämndens räkning enligt med stöd av delegeringsordning givna bemyndiganden. 

3.1.5.3 Att säkerställa att delegeringsordningen följs, att delegeringsordningen är aktuell och
korrekt. Vid behov ta initiativ till erforderliga ändringar i delegeringsordningen. 

3.1.5.4 Att se till att beslut som meddelats av delegat i enlighet med delegationsordning anmäls till
nämnden i enlighet med lag och i den ordning nämnden beslutat. 



 
     

   

  

 

   
 

 

  

                
  

            
          

     
 

            
          

 

             
             

 

                
 

           

            

      

      

         

        

             
       

            

               

          
    

ARBETSINSTRUKTION 
DNR: 2022-289 

SID 5(6) 

3.1.6 Utvärdering 

3.1.6.1 Att vid behov ta initiativ till utvärdering och utveckling av arbetsformerna mellan nämnd
och förvaltning. 

3.1.7 Ekonomiärenden 

3.1.7.1 Att besluta om personals deltagande i nationella och internationella kurser, konferenser
och studieresor samt tjänsteresor som kräver traktamente och/eller reseersättning för
samtliga handläggare inom miljöförvaltningen. 

3.1.7.2 Att besluta om upphandling och inköp av varor och/eller tjänster, inklusive
tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende upphandling upp till 6
prisbasbelopp. 

3.1.7.3 Att företräda nämnden vid upphandling av varor och/eller tjänster oavsett belopp om
detta sker på uppdrag av nämnden samt bemyndigande att utse ombud att företräda
nämnden. 

3.1.7.4 Att Kreditera fordringar helt eller delvis till ett värde av högst ett basbelopp vid varje
tillfälle. 

3.1.7.5 Utfärdande av fullmakt att företräda nämnden i bank- och postärenden. 

3.1.7.6 Att ingå avtal inom ramen för förvaltningens verksamhet och fastställda budget. 

3.1.7.7 Att fastställa attestanvisningar för förvaltningen. 

3.1.7.8 Ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. 

3.1.7.9 Begära överlämning till domstol om betalningskravet bestrids. 

3.1.7.10 Begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten avseende obetalda fakturor. 

3.1.8 Dataskyddsförordningen 

3.1.8.1 Att de behandlingar av personuppgifter som sker övergripande på förvaltningen utförs i
enlighet med dataskyddsförordningen och andra föreskrifter. 

3.1.9 Övrigt 

3.1.9.1 Att begära det biträde av polismyndighet som behövs för tillsynen. 

3.1.9.2 Att ta emot delgivning av handlingar till miljö- och konsumentnämnden på dess vägnar. 

3.1.9.3 Att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av förelägganden eller förbud 
som inte följs. 



 
     

 

         

ARBETSINSTRUKTION 
DNR: 2022-289 

SID 6(6) 

3.1.9.4 Lämna synpunkter på myndigheters utredningar av Miljöförvaltningen. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

     
 

  

 
    

          
      

         
            

         
      

        
             

          
            

           
      

         
            

           
                 

    

        
           

          
               

                 
          
   

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 
2022-03-18 2022-223 

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Svar till   Stadsrevisionen om Centralt tillko   mmande  
kostnader i Borås Stad     

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka svar till Stadsrevisionen om 
Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Sammanfattning   
Stadsrevisionen har tillställt nämnderna en rapport om Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad och emotser svar med planerade åtgärder senast 2022-04-30. 

Miljö- och konsumentnämnden fördelar inte centralt tillkommande kostnader till 
andra nämnder inom Borås Stad. 

Miljö- och konsumentnämnden behöver fånga fördelade centralt tillkommande 
kostnader för uppföljning, för att se vad de har för konsekvenser för vårt
kommunbidrag på sikt. Inför budget 2023 har centralt tillkommande kostnader 
identifieras i utfallet för 2021. Centralt tillkommande kostnader budgeteras 2023 på
4-ställig kontokod och med motpartskontering, för att uppföljning ska kunna göras 
under löpande år mot budget. 

Ärendebeskrivning   
Stadsrevisionen har tillställt nämnderna en rapport om Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad och emotser svar med planerade åtgärder senast 2022-04-30. 

Miljö- och konsumentnämnden köpte tjänster från andra nämnder inom Borås Stad 
för 5,7 milj. kr under 2021, varav 4,5 milj. kr verkar vara någon form av fördelning av
centralt tillkommande kostnader. 

Miljö- och konsumentnämnden gjorde tillsyn inom andra nämnders
verksamhetsområden för 2,9 milj. kr under 2021. Miljö- och konsumentnämnden har 
i uppdrag från Kommunfullmäktige att bedriva tillsynsverksamhet och tillsyn har
bedrivits på samma sätt som vi gör mot externa parter. Det finns en mindre intäkt 
från en annan nämnd, som grundar sig i ett avtal där vi säljer granskning av bygglov.
Miljö- och konsumentnämnden fördelar inte ut centralt tillkommande kostnader på 
andra nämnder. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:gunnel.petersson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

        
             

          
            

           
      

 
 

  
 

 

       
       

    

 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2022-03-18 2022-223 

Miljö- och konsumentnämnden behöver fånga fördelade centralt tillkommande
kostnader för uppföljning, för att se vad de har för konsekvenser för vårt 
kommunbidrag på sikt. Inför budget 2023 har centralt tillkommande kostnader
identifieras i utfallet för 2021. Centralt tillkommande kostnader budgeteras 2023 på 
4-ställig kontokod och med motpartskontering, för att uppföljning ska kunna göras
under löpande år mot budget. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Gunnel Petersson 
vik förvaltningscontroller 

Bilagor   
Rapport Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 
Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Missiv, centralt tillkommande kostnader 

Beslutet expedieras till     
Stadsrevisionen 



 
 

Centralt tillkommande 
kostnader 

Anna Duong 

Anna Sandström 

20
22

Rapport 

Stadsrevisionen• Borås 
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1 PROJEKTBESKRIVNING 
1.1 Bakgrund 
Inom de festa kommuner avsätts en del av resurserna till administration till stöd för kärnverk-
samheten. Hit räknas ofta olika administrativa uppgifter för att stödja kärnverksamheten till 
exempel ifråga om ekonomi-, personal- och juridiska frågor. 

Borås Stad har en del gemensamma centrala kostnader som är fördelade på alla nämnder beroende 
på nämndens storlek. Det fnns ingen möjlighet att påverka kostnaderna utan de är direkt-
debiterade i ekonomisystemet. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Granskningens syfte är att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som fnns fördelade 
till nämnder/förvaltningar och att granska om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv 
och sker i enlighet med kommunallagen.  

Huvudsakliga frågeställningar är: 

1. Sker hantering av de centrala kostnaderna i enlighet med kommunallagen och 
fullmäktiges reglementen? 

2. Finns det några styrdokument som avser hur de centrala kostnaderna ska hanteras? 

3. Hur många centralt tillkommande kostnader fnns i Borås Stad? 

4. Finns det beslut/avtal som avser centralt tillkommande kostnader? 

5. Hur stora belopp avser de centralt tillkommande kostnaderna? 

6. Hur fördelas de centralt tillkommande kostnaderna? 

7. Vilken möjlighet har berörda nämnder att påverka kostnadsutvecklingen när det gäller 
centrala kostnader? 

8. Vilken möjlighet har berörda nämnder att påverka innehållet i de centrala kostnaderna? 

9. Vilka planeringsförutsättningar har berörda nämnder i sitt budgetarbete när det gäller 
införande av nya centrala kostnader? 

10.Hur sker effektivisering och utveckling av de tjänster som de centralt tillkommande 
kostnaderna avser? 

11. Genomförs någon samlad analys över de centralt tillkommande kostnaderna av 
Kommunstyrelsen? 

12.Hur bedriver Kommunstyrelsen uppsikt över de centralt tillkommande kostnaderna? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder förutom Överförmyndarnämnden, Valnämnden 
och Krisledningsnämnden. Kommunala bolag omfattas inte av granskningen. 
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallag (2017:725) (KL). Utöver det utgör interna styrdokument, 
regelverk och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/ 
styrelser. 

1.5 Granskningsansvariga 
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Anna Sandström vid Revisionskontoret. 

1.6 Metoder 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med tjänstepersoner vid berörda 
förvaltningar. Inom ramen för granskningen har även en sammanställning av kostnader som 
avser centralt tillkommande kostnader genomförts. 

2 GRANSKNINGSRESULTAT 
2.1 Lagstiftning och interna styrdokument 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725) 
Kommunstyrelsens arbetsuppgifter 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § KL, leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.1 

Kommunfullmäktige får besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen får dock inte ges rätt att fatta 
beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda.2 

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § i vissa fall ge styrelsen rätt att fatta beslut om förhållanden 
i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad 
andra nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska beslutas om av Kommunstyrelsen. 
Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta 
i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit på en eller fera andra nämnder. Det 
kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor som berör fera nämnder.3 

Nämndernas arbetsuppgifter 
Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.4 

1 Kommunallagen 6 kap 1 § 
2 Kommunallagen 6 kap 8 § 
3 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021 
4 Kommunallagen 6 kap 3 § 
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Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. Detta 
innebär att nämnderna själva bestämmer inom förvaltningen och fattar beslut om t.ex. inköp av 
utrustning, annan materiellt och anställning av personal. I nämndernas uppgifter kan också ingå 
att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhandahållas kommunens medlemmar t.ex. 
vilka bibliotek som ska fnnas, hur vatten och elektricitet ska distribueras och hur kommunens 
fritidsanläggningar ska nyttjas.5 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.6 

Nämnderna har ett ansvar för att se till att nämndernas egen verksamhet bedrivs i överens-
stämmelse med de övergripande mål som Kommunfullmäktige har ställt upp och i enlighet med 
de föreskrifter som fnns för verksamheten. Hur denna kontroll ska gå till och hur nämnderna 
ska säkerställa att de får den information de behöver för att kunna genomföra sådan kontroll är 
upp till nämnderna själva att bestämma.7 

Beställar- och utförarnämnder 
Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd.8 

Det är enligt samma paragraf möjligt att fördela uppgifter mellan nämnderna på sådant sätt att 
en eller fera nämnder svarar för produktionen av vissa tjänster åt andra nämnder s.k. beställar- 
utförarnämnder. I dessa fall är det möjligt, och i vissa fall lämpligt, att upprätta ett system för 
intern debitering. Organisationen måste vara utformad så att den kan möta krav på rättsenlighet 
och på likabehandling av kommunmedlemmarna.9 

Enligt kommunallagen 11 kap. 7 § får Kommunfullmäktige besluta att inte anvisa några medel 
till en nämnd.10 Förfarandet att inte anvisa medel till nämnd kan bli aktuellt i bl.a. de fall då en 
kommun valt att inrätta s.k. beställar- och utförarnämnder. Utförarnämnderna kommer i dessa 
fall att fnanserna sin verksamhet genom den ersättning som kommer in via beställarnämnderna.11 

5 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021 
6 Kommunallagen 6.kap 6 § 
7 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021 
8 Kommunallagen 6 kap 2 §, 4:e punkten 
9 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021 
10 Kommunallagen 11 kap 7 § 
11 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021 

https://best�llarn�mnderna.11
https://n�mnd.10
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2.1.2 Borås Stads reglementen för nämnderna 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår att 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, inom sina respektive verksamhetsområden, ska följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer 
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.12 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i det gemensamma reglementet 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Kommunstyrelsens reglemente 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår det att styrelsen ska ansvarar för beslut om samordning 
mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar 
för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Styrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning.13 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i Kommunstyrelsens reglemente 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Servicenämndens reglemente 
I Servicenämndens reglemente framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
utföra tjänster rörande bl.a. administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal-och löneadministration). Det framgår även att de ska utföra tjänster avseende om-och 
tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter, fastighetsservice och tillhanda-
hålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt.14 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Servicenämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 
och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommu-
nala nämnden inom plan- och byggväsendet.15 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

12  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, 

Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19 
13 Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2021-03-18 
14 1 § Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 
15 1 § Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 

https://byggv�sendet.15
https://dylikt.14
https://st�llning.13
https://myndigheter.12
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Grundskolenämndens reglemente 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen 
och andra skolförfattningar. Ansvarar för Bemanningsenheten Pedagogik. Gäller från och med 
2020-01-01.16 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Grundskolenämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

2.1.3 Borås Stads styr-och ledningssystem 
Budgetprocessen 
Enligt Borås Stads styr- och ledningssystem framgår det att Kommunstyrelsen i juni månad 
fastställer de ekonomiska planeringsramar som är grunden för nämndernas förslag till budget. 
Nämnder gör förslag på budget på verksamhetsnivå, som skickas till Kommunfullmäktige för 
prövning. Förslaget är samtidigt grunden för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och 
detaljbudgetar. Kommunstyrelsen bereder nämndernas budgetförslag inför Kommunfullmäktiges 
beslut i november, under valår sker det i december. Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag 
efter Kommunfullmäktiges beslut och tar egna beslut senast i december. Kommunstyrelsen 
fastställer nämndernas budgetar senast i februari. 

Kommunbidrag 
Kommunfullmäktige ger varje nämnd ett eller fera kommunbidrag. För vissa nämnder sker 
detta med en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsstrukturen som rör respektive 
nämnd. Nämnderna beslutar sedan om en nämndbudget som fördelar kommunbidraget på 
verksamheterna. Kommunstyrelsen ger anvisningar om hur detaljerad denna fördelning ska vara. 
Utifrån målområden, indikatorer samt uppdragen fastställer nämnden sina mål för respektive 
verksamhet. 17 

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 
Den 22 november 2021 skickades en revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem till 
samtliga nämnder och bolag m.f. Remissvaren ska senast den 31 januari 2022 kommit in till 
Kommunstyrelsens diarium. Ur remissversionen noterar följande; 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet eller ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om 
formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning. 

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhets-
former ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolags-
styrelser. 

16 1-2 §§ Reglemente för Grundskolenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommun-

fullmäktige: 2019-11-29 
17 Borås Stads Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 2020-10-15 

https://2020-01-01.16
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som nämnderna, men har enligt kommunal-
lagen ett särskilt ansvar för ledning och samordning. 

Styrelsen bereder och yttrar sig i ärenden till fullmäktige, det så kallade beredningstvånget. 

Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens och 
kommunalförbundens verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamhet. 

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

• leda arbetet i övergripande principiella frågor, 

• leda, styra och samordna kommunens ekonomi och verksamhet 

• lämna förslag till budget och tillse att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de 
ekonomiska ramar och mål som Kommunfullmäktige beslutat om 

• följa upp den ekonomiska förvaltningen och föreslå Kommunfullmäktige ompriori-
teringar eller åtgärder om det bedöms att så krävs 

• Kommunstyrelsen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt reglemente (det 
gemensamma reglementet och det egna reglementet) och utifrån Kommunfullmäktiges 
mål, riktlinjer, budget och beslut i övrigt. Kommunstyrelsen ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

Nämnderna 
Nämnderna har ansvar för att bedriva verksamhet enligt reglemente (det gemensamma reglementet 
och de nämndsunika) och utifrån Kommunfullmäktiges mål, riktlinjer, budget och beslut i övrigt. 
Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

2.1.4 Borås Stads Budget 2021 
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter 
samt hur den fnansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt 
resursfördelningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksam-
hetsområden. Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett 
sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. 

Genom lydelsen i KL om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande 
verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i 
kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men 
måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. 
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Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksam-
hetsmål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten 
men också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen. 
Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna 
för verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och lång-
siktighet. Därför bör den fnansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de 
ekonomiska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste 
vara att ramarna i möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad 
verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt 
redovisas. 

I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks 
när det gäller anslagsfnansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar 
normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd. 

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i 
den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet 
noll, det vill säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnader-
na. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten 
fnansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

Nämnderna har i årets budgetarbete fått ett effektiviseringskrav på 1,0 % motsvarande 63 miljoner 
för kommunen som helhet. 

Servicenämnden ansvarar för tjänster inom teknik, service och administration, som utförs 
på uppdrag av Stadsledningskansliet, övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala 
bolagen. Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt fnansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag.18 

2.1.5 Remiss - Riktlinjer för beställar-/ -utförarmodellen 
Den 3 december 2021 skickades en remissversion av Riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen 
till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska senast den 28 februari 2022 kommit in till 
Kommunstyrelsens diarium. Ur remissversionen noterar Stadsrevisionen följande; 

I remissversionen av riktlinjerna framgår det att syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat 
arbetssätt för köp av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand 
de tjänster som Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag, men kan även tillämpas 
för interna beställningar av tjänster mellan andra nämnder och bolag. Köp av verksamhet inom 
kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom kommunen räknas 
som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder och helägda bolag. Det fnns två 
typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: verksamhet som kan 
konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och annan verksamhet som inte är föremål 
för konkurrensutsättning (t.ex. IT, löneadministration och ekonomiredovisning). 

I remissversionen framkommer även att Kommunstyrelsen har rätt att fördela kostnader genom 
så kallade fördelningsnycklar för köp av verksamheter som är kommungemensamma från olika 
interna utförare eller typer av tjänster. 

18 Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 2020-10-15 

https://bolag.18
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2.1.7 Övrigt 
Internpriser 
Kommunstyrelsen beslutade 21 mars 2005 om regler för interndebitering. Ambitionen var att 
ha hög kvalitet i den ekonomiska uppföljningen genom att skapa ett gott underlag för bl.a. 
arbetet med prognoser. Avsikten var att skapa spärrar mot att fakturor sänts långt efter det 
att prestationen har utförts. Det fnns exempel på sen fakturering av stora summor, som varit 
oväntade för mottagaren.19 

Stadsrevisionen noterar att reglerna inte fnns att tillgå bland stadens styrdokument. Det framgår 
inte heller vem som är ansvarig för reglerna och vem som har i uppgift att uppdatera reglerna. Det 
som fnns under internpriser avser endast tre centralt tillkommande kostnader (förvaltningsa-
bonnemang för redovisning och koncerninköp samt digital arbetsplats).    

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad 
I en tidigare revisionsrapport från 2019 har Stadsrevisionen konstaterat att det inte fanns några 
beslut om riktlinjer som avsåg beställar- och utförarmodellen i Borås Stad. Avsaknaden av tydliga 
regler gjorde att processen med beställningar inte var transparent och förutsägbar. Denna brist 
påverkade Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering. 

I rapporten framgår det även att inom det administrativa området (IT-service, löneservice, 
redovisningstjänster och telefoni) var tillämpningen av beställar- och utförarmodellen likartad i 
hela kommunen. Samtidigt konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan modellen 
var en interorganisatorisk lösning för hur de berörda tjänsterna hanterats i kommunen. Det 
saknades kunskap om den externa marknaden och om prisbilden, både hos beställarna och hos 
Servicenämnden. Därför bedömde Stadsrevisionen att det inte tillämpades en tydlig beställar- och 
utförarmodell med syfte att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom det administrativa 
området.20 

Stadsrevisionens iakttagelser av lagstiftning och interna styrdokument 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunfullmäktige får 
besluta om att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
nämnders verksamhet. Det innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder 
eller att vissa frågor med automatik alltid ska beslutas om av Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen 
konstaterar att Kommunstyrelsen har i uppdrag att ha uppsikt över andra nämnder och att leda 
och samordna kommunens angelägenheter. Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktige inte 
har beslutat om att Kommunstyrelsen får besluta om särskilt angivna förhållanden som avser 
centralt tillkommande kostnader som debiteras till andra nämnder. 

Nämnderna ska enligt kommunallagen själva besluta om verksamheten som rör förvaltningen. 
Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Stadsrevisionen konstaterar att det 
är nämnderna själva som beslutar om hur kommunbidraget ska användas. Stadsrevisionen kan 
även konstatera att det är Kommunfullmäktige som beslutar om varje nämnds kommunbidrag. 

19 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok/ 

internpriser.4.366f0c6a148c124dedd2211d.html 
20 https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20 

Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf 

https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok
https://omr�det.20
https://mottagaren.19
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Kommunfullmäktige har i budgeten 2021 beslutat om att Servicenämnden ska utföra tjänster. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt fnansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag. Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige har beslutat att 
Servicenämnden har uppdraget att utföra tjänster åt andra nämnder och bolag. Ingen annan 
nämnd har tilldelats ett sådant uppdrag. 

Stadsrevisionen noterar att det saknas stöd i reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
att debitera centrala kostnader. Det fnns i Servicenämndens reglemente att de ska utföra tjänster 
inom redovisningsservice, IT-service och löneservice. I övrigt fnns inte några andra styrande 
dokument som reglerar centrala kostnader som beslutats av Kommunfullmäktige. Det fnns en 
remiss om Riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen utskickad till nämnder och bolag. 

2.2 Centralt tillkommande kostnader 
Stadsrevisionen har sammanställt 23 centralt tillkommande kostnader som sammanlagt uppgår 
till ca 160 miljoner, se bilaga 1. De förvaltningar som debiterar kostnaderna framgår nedan.  

2.2.1 Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet består av tio avdelningar. Gemensamt för avdelningarna är att de arbetar 
med övergripande strategiska uppdrag och stöder Kommunstyrelsen i ledningen av kommunen.21 

Kommunikationstjänster 
Kommunikationstjänsterna som debiteras ut till förvaltningarna omfattar Borås Stads intranät, 
Borås Stads externa nät, boras.se och andra tjänster och program som förvaltningarna använder 
som stöd i kommunikationsarbetet. 

Stadsledningskansliets avdelning Kommunikation debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
964 tkr. Det fnns en fördelningsnyckel. I den årliga kostnaden ingår dels tjänsteförvaltningen av 
Sitevision, som är kommunens upphandlade plattform för webbpublicering och som används för 
intranätet, boras.se, och för några ytterligare webbplatser, exempelvis inom Kulturförvaltningen, 
samt kostnader för andra tjänster inom kommunikationsområdet. Kostnad för intranätet är bland 
annat baserad på en grundavgift, antal tillsvidareanställda och antal skribenter. Kostnad för webb-
platsen boras.se är baserad på en grundavgift, antal redaktörer och antal skribenter. Kostnaden 
för ytterligare webbplatser inom Sitevision är baserad på en grundavgift, storlek på webbplatsen 
och hur mycket trafk den genererar. I kostnadsposten avseende tjänster inom kommunikation 
ingår bl.a. bildbank, pressrum, verktyg och program kopplat till digital tillgänglighet samt tjänster 
och program som stöd i kommunikationsarbetet. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende kommunikationstjänster i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Det fnns enligt vidtalade i granskningen en praxis där Borås Stads kostnader för kommunens 
gemensamma administrativa stöd (redovisning, personal m.f.) fördelas på förvaltning-
arna. Kommunikationsavdelningen följer den. Avdelningen menar att man i dialog med 
kommunikatörer och med information till förvaltningschefer 2013 (Sitevision) och 2019 (övriga 
tjänster för kommunikation) har förankrat och informerat om att dessa kostnader kommer att 
fördelas. 

21 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html
https://boras.se
https://boras.se
https://boras.se
https://kommunen.21
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Hälsostrateg och företagshälsovård 
Borås Stad har en central hälsostrateg som arbetar bl.a. med strategiska hälso- och arbetsmiljö-
arbetet övergripande för staden. I det ingår stöd till alla förvaltningar i det hälsofrämjande arbets-
miljöarbetet, personalekonomisk redovisning, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)-modulen i 
Stratsys, företagshälsovård, samverkan med Försäkringskassan, nätverk hälsoinspiratörer, centrala 
utbildningar för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer, friskvårdsförmåner, arbetsgivarroll 
i MerKrafts (Borås Stads personalklubb)22 styrelse m.m. och även uppföljning av avtalet med 
företagshälsovård som är utlagd på en extern utförare. 

Stadsledningskansliets avdelning för Personal och förhandling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 1,4 mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet tillsvidare-
anställda och provanställda per förvaltning. I den årliga kostnaden ingår en tjänst som hälsostrateg 
och företagshälsovård för hela kommunen som är upphandlad och utförs av extern utförare. I 
kostnadsposten för företagshälsovård ingår det en summa för basservice (som innebär att alla 
medarbetare, chefer och HR kan ringa till företagshälsovården utan kostnad) och en summa för 
strategiska/förvaltningsövergripande insatser som inkluderar utbildningar m.m. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende hälsostrateg eller företags-
hälsovård i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 om att Borås Stad även i fortsättningen skall upp-
handla företagshälsovården externt. Hälsoutvecklaren placerades även i fortsättningen inom 
Stadsledningskansliets personal- och förhandlingsenhet.23 

Enligt vidtalade har hälsostrategen varit inbjuden till ett koncernledningsmöte och informerat 
kring kostnader för företagshälsovård m.m. 

Grundlicens lönekartläggning 
Borås Stad genomför sedan fera år lönekartläggningar varje år. Lönekartläggningen fokuserar på 
att granska Borås Stads lokala individuell och differentierad lönesättning baserad på kommunens 
lönebestämmelser. Är de könsneutrala och följer lönerna de könsneutrala bestämmelser som 
fnns? Om det kommer fram avvikelser kring detta vid lönekartläggningen ska dessa justeras 
omedelbart eller senast tre år efter det att avvikelsen upptäckt.24 

Stadsledningskansliets avdelning för Personal och förhandling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 96 tkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet anställda per 
förvaltning. I den årliga kostnaden ingår licensen till ett digitalt verktyg som heter SYSARB. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende grundlicens för lönekart-
läggning i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade är fördelningen av kostnaderna avseende licensen beslutad på ett HR-chefsmöte 
(2010/2011) att kostnaden skulle fördelas per förvaltning eftersom alla förvaltningar är berörda. 

22 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146060404499cf05.html 
23  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2005-06-07 
24  https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlaggning/ 

lonekartlaggning2020.4.2b148b21162ef2a8e299f8c4.html 

https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlaggning
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146060404499cf05.html
https://uppt�ckt.24
https://f�rhandlingsenhet.23
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Fördelning av fackliga företrädare 
Fördelning av fackliga företrädare består av två olika kostnadsposter. Den ena avser centralt 
fackliga motparter för de fackliga organisationerna. Den andra avser övriga förtroendemän med 
facklig tid som representerar fackförbunden. Stadsledningskansliets avdelning för Personal- och 
förhandling fördelar ut en årlig kostnad på ca 5,3 mnkr avseende central fackliga företrädare 
och en årlig kostnad avseende enskilda förtroendemän som representerar fackförbunden på ca 
3,9 mnkr genom en fördelningsnyckel. 

Löneadministrationskostnaden är 0,65 % på bruttolönekostnaden och omfattar alla anställda 
i Borås Stad, varav 0,51 % går till Löneservice på Servicekontoret och 0,14 % går till 
Stadsledningskansliets avdelning Personal- och förhandling och avser centralt fackliga företrädare. 
0,14 % motsvarar ca 5,3 mnkr årligen och avser centralt fackliga motparter i sju fackförbund. 
Personal- och förhandlingsavdelningen betalar för lönekostnaderna 2021 vad gäller ordförande i 
Vision, Lärarförbundet, LR, Vårdförbundet SACO och Kommunal. Det fnns ingen fördelnings-
nyckel utan debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma. Fördelningen av fackliga före-
trädare ska gå med ett nollresultat och reglering sker genom återbetalning av budgeterad kostnad 
vid överskott till förvaltningarna. 

De lokala fackliga organisationerna tecknar centralt kollektivavtal årligen om hur mycket tid de 
förfogar över. Den centrala tiden beräknas utifrån fyra timmar/medlem och år (enligt förtroende-
mannalagen). Den fackliga tiden fördelas av fackförbunden på de enskilda förtroendemännen 
och schemaläggs. Eftersom de fackliga organisationerna utser fackliga företrädare som ska 
representera medlemmarna i staden, fördelas deras kostnader per förvaltning/antalet anställda/ 
facklig organisation. Den fackliga kostnaden avseende enskilda förtroendemän uppgår till ca 3,9 
mnkr och fördelas ut på alla förvaltningar genom en fördelningsnyckel. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende fördelning av fackliga 
företrädare i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Tjänstekort 
Borås Stads IT-styrgrupp beslutade 2018 om att etablera en tjänstekortsorganisation för att öka 
säkerheten och tillförlitligheten för anställda och brukare. Därtill även för att möta de krav som 
ställs gällande IT- och informationssäkerhet samt säkerhetsskydd. 

Stadsledningskansliets avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) debiterar 
förvaltningarna en årlig kostnad på ca 4,8 mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad 
på antalet tillsvidareanställda per förvaltning. I den årliga kostnaden ingår organisationen för 
fyra årsanställda och innefattar personalkostnader, lokaler, support- och serviceavtal, licenser, 
utrustning, material m.m.25 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende tjänstekort i Kommunstyrelsen 
eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade är fördelningen av kostnaderna avseende CKS Kortteam beslutad av Borås 
Stads IT-styrgrupp där alla förvaltningschefer utom Revisionschefen fnns representerad. Från 
och med år 2020 interndebiteras CKS Kortteam förvaltningarna. Detta i enlighet med vad som 
kommunicerats ut på IT-styrgruppsmöten. 
25 Internt PM - Utdebitering av CKS Kortteam, 2021-02-20 
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Försäkringspremie 
Stadsledningskansliets avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet debiterar förvaltningarna 
en årlig kostnad på ca 11 mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel. Premien ska täcka stadens 
försäkringskostnader, uttag ur skaderegleringskontot och central administration. Utdebiteringen 
av försäkringspremien fördelas solidariskt för de ”gemensamma” försäkringarna, de förvaltnings-
specifka försäkringarna bekostas av förvaltningarna själva. 

I den interna premien ingår overheadkostnader (OH-kostnader) som i samråd, 2019-11-04, med 
Ekonomistyrning på Stadsledningskansliet och avser följande områden; 

• Självriskkostnad vid inbrott, brand och vattenskada 

• Försäkringsförmedlare Söderberg & Parter 

• Lönekostnad säkerhetschef, säkerhetssamordnare 50 % 

• SLA-tjänster CCTV 

• SRT-larm i beredskap (personlarm) 

• Portabelt brandlarm 

• Svartfber SLA-tjänst för bevakningsföretagets kamerabilder 

• Leasing av stadens tjänstebilar 

• Licenser CCTV 

• V-lan serviceavtal 

Diskussion har påbörjats med Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning gällande 
nedbrytning av OH-kostnader i förvaltningsspecifka debiteringar. 

Borås Stad har för närvarande ett ramavtal med försäkringsförmedlare Söderberg & Partners. 

Den interna självrisken är för närvarande två prisbasbelopp och gentemot försäkringsbolaget en 
miljon kronor för brand, vatten och inbrott. Fonden bör innehålla medel som täcker minst två 
fullskaliga skador. Eventuellt över-/underskott vid året slut regleras i fond och eventuell återbe-
talning till förvaltningarna sker om det blir överskott. Borås Stads interna premier fastställs så 
nära årsskiftet det går för att få skadeutfallet fullt ut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen har den 17 juni 2002 beslutat om en försäkringsstrategi. Stadsledningskansliet 
(tidigare Administrativa kontoret) har upprättat en försäkringsstrategi för att fastställa vem som har 
försäkringsansvaret, vad som skall försäkras, omfattningen av försäkringarna samt vilka självrisker 
som skall gälla internt och externt. Då den berör samtliga kommunens förvaltningar har strategi 
fastställts genom ett beslut i Kommunstyrelsen. För att eliminera effekterna vid förvaltningarna 
av höga, externa självriskkostnader fnns ett skaderegleringskonto på Stadsledningskansliet. Till 
detta konto inbetalar förvaltningarna en årlig ”premie”. Från kontot utgår ersättningar mellan den 
interna självrisken och den externa självrisken. Genom detta system delar samtliga förvaltningar 
solidarisk på självriskkostnaderna.26 

26  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2002-06-17 

https://sj�lvriskkostnaderna.26
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Esmaker, Canea och stödfunktioner 
EsMaker är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där man kan skräddarsy enkäter och Canea 
är ett processhanteringsverktyg. Andra stödfunktioner är bl.a. e-tjänster plattformen som innebär 
egen plattform för utveckling av tjänster både internt och externt.27 

Stadsledningskansliets avdelning för Kvalitet och utveckling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 1,9 mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet tillsvidare 
anställda per förvaltning och antal användare i olika stödsystem. Esmaker, Canea, e-tjänsteplatt-
form, Synpunktshantering, Selfpoint, Infracontroll och Entergate ingår i fördelningskostnaden. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Esmaker, Canea och stöd-
funktioner i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade har stödsystemet Canea tagits upp på ett möte med IT-styrgruppen och 
koncernledningen där det fattades beslut om att köpa in ett system och att kostnaden skulle 
fördelas mellan förvaltningarna. Sedan fattades det ett beslut på mötet med koncernledningen 
att säkerställa förvaltningen av Canea och e-tjänster med en centralt placerad resurs. Det saknas 
minnesanteckningar från IT-styrgruppsmöten. 

E-handel, upphandling och hållbarhet 
E-handel innebär att hela inköpsprocessen, från beställning till fakturering, sker elektroniskt 
och att information om priser och avtalade produkter fnns tillgänglig i beställningssystemet 
Agresso (Unit 4). Med e-handel effektiviseras hela inköpsprocessen och för varje inköp Borås 
Stads verksamheter gör via e-handeln blir resultatet högre avtalstrohet.28 I kostnaden för e-handel 
ingår drift av e-handelssystemet (innefattar support till användare, löpande uppdatering av priser 
från olika avtal mm.) 

Upphandling och koncerninköp fnansieras med upphandlingar och abonnemang. De skapar 
avtal som ger rätt förutsättningar för förvaltningarna/bolagens köp. De kan medverka i olika 
faser av en upphandling beroende på organisationens kompetens och förmåga.29 I kostnaden för 
upphandling ingår rådfrågning, upphandlingsjuridik, upphandling av centrala avtal, avtalsför-
valtning av centrala avtal, drift av system för upphandling, drift av system för direktupphandling, 
drift av system för avtalsdatabas samt drift av system för spendanalys. 

I kostnaden för hållbarhet ingår samordning av hållbarhetsfrågor relaterade till inköp, drift av 
system för hållbarhetsuppföljning samt samordning av Borås Stads fairtradearbete. 

Stadsledningskansliets avdelning för Koncerninköp debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 10,6 mnkr som avser förvaltningsabonnemang för upphandling, e-handel och hållbarhet. Det 
fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antal transaktioner, antal kundfakturor, budget, 
omsättning, antal användare och antal leverantörsfakturor. 

27  https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a87b1495219af9752fe9.html 

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c09fa0516a59d42b021a561.html 
28  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehandel.4.6795eb7415d0329975fad8a8.html 
29  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html 

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehandel.4.6795eb7415d0329975fad8a8.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c09fa0516a59d42b021a561.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a87b1495219af9752fe9.html
https://f�rm�ga.29
https://avtalstrohet.28
https://externt.27
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Enligt fertalet intervjuade framgår att utöver de abonnemangskostnaderna ovan faktureras också 
direkta kostnader för specifka upphandlingsuppdrag till förvaltningarna. De direkta kostnaderna 
består av en minimikostnad om 15 000 kr samt ett timpris 750 kr/timme. Dessa kostnader är ej 
med i sammanställningen i bilaga 1.30 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende e-handel, upphandling och 
hållbarhet i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Ny förvaltningsorganisation (PM3) 
För att säkerställa att Borås Stads IT-system effektivt bidrar till att uppfylla verksamheternas och 
invånarnas behov under hela sin livstid fnns en kommungemensam systemförvaltningsmodell 
som ger stöd i de aktiviteter som ska genomföras för att upprätthålla nytta, kvalitet, hantera 
verksamhetskrav och vidareutveckla systemen. Borås Stad har hösten 2018 antagit PM3 som sin 
systemförvaltningsmodell. Strategisk IT vid Stadsledningskansliet är ägare av modellen. 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
på ca 1,1 mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antal fastanställda 1 januari 
2021. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende ny förvaltningsorganisation 
(PM3) i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Borås Stads IT-styrgrupp beslutade den 14 september 2018 om att en utdebiteringsmodell för 
2020 och framåt ska tas fram. Summan som IT-styrgrupp beslutat om är 1 085 tkr och den 
summan kommer att index uppräknas till 2021. Summan för 2021 är 1 107 tkr.31 

Mediapoolen 
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad 
och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar 37 kommuner på kostnaderna för att 
säkerställa att man har det bredaste mediepedagogiska innehållet tillgängligt för skola, förskola 
och äldreomsorg. Huvudkontor fnns i Skövde. Här fnns bland annat försäljningsavdelning där 
du kan pröva på SMART Boards, dokumentkameror och andra spännande teknikprylar. I Borås 
ligger ett lokalkontor för Sjuhärad. Här sitter redaktionen och bygger teman till Digital Pedagogik 
och det är också Borås som har ansvar för Mediapoolens kursverksamhet samt kundservice. I 
Uddevalla fnns Fyrbodals lokalkontor. Här fnns marknads- och kommunikationsavdelning 
och en del av flmhanteringen för Digital Pedagogik. 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning har upprättat fördelningsnyckeln 
för Mediapoolen. Grundskoleförvaltningen debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
1,8 mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel där varje förvaltning betalar mellan 2 % till 12 %. 
Grundskoleförvaltningen betalar mest och betalar 40 %.32 

30 https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ 

bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html 
31 Internt PM - Utdebitering av ny förvaltningsorganisation, 2019-04-29 
32 Internt PM – Mediapoolen – information och intern kostnadsfördelning, 2019-09-04 

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop
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Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Mediapoolen i 
Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det fnns ett internt PM från Borås Stads IT-strateg om Mediapoolen – information och intern 
kostnadsfördelning där fördelningsnyckeln ingår.33 

Dataskyddsombud 
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller krav på dataskyddsombud. I de fall 
personuppgiftsbehandling utförs av en myndighet eller offentligt organ ska personuppgiftsan-
svarig utse ett dataskyddsombud. Eftersom nämnderna är personuppgiftsansvariga behöver de 
utse ett dataskyddsombud. 34 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
på ca 764 tkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på en fast kostnad på 25 475 kr/ 
förvaltning och sedan en rörlig kostnad baserad på antal anställda.  

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende dataskyddsombud i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 23 februari 2018 beslutat att inrätta en 
delregional funktion för dataskyddsombud inom Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
där kostnaden fördelas mellan deltagande kommuner.35 

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018 beslutat om organisationen för arbetet med den nya data-
skyddsförordningen gäller från och med den 25 maj 2018. Kommunstyrelsen föreslår respektive 
nämnd, tillika personuppgiftsansvarig, utse Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.36 

Respektive nämnd i Borås Stad har beslutat om dataskyddombud från Sjuhärads kommunal-
förbund. 

Licens Stratsys 
Stratsys är ett webbaserat verktyg som används för att underlätta och förenkla planerings- och 
uppföljningsprocessen i Borås Stad.37 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
som är baserad på hur många licenser varje förvaltning använder. 

33 Ibid 
34 PM – Dataskyddsombud inom Borås regionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2017-12-12 
35 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Protokoll, 2018-02-23 
36  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-06-18 § 339 
37  https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok/ 

stratsys.4.366f0c6a148c124dedd225fc.html 

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok
https://kommuner.35
https://ing�r.33
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År 2021 kostar användarlicenserna för Borås Stad ca 1,1 mnkr varv en användarlicens 1 625 kr. 
Priset för en licens ska täcka den årliga kostnaden för support och underhåll. För att ha möjlighet 
att utveckla Stratsys med ny funktionalitet kan licenspriset ändras utöver den årliga kostnaden för 
support och underhåll. Innan ny funktionalitet, som har en betydande påverkan på licenspriset, 
köps in stäms behov och kostnad av med förvaltningarna. Sådana avstämningar kan till exempel 
ske på Stratsys förvaltningsadministratörsmöten som hålls fyra gånger per år. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende licenser i Stratsys i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 45 mnkr per år. Det fnns tretton 
olika kostnadsposter som avdelningarna på Stadsledningskansliet fördelar ut på förvaltningarna. 
De två största kostnadsposten är försäkringspremier och förvaltningsabonnemang av e-handel, 
hållbarhet och upphandling som vardera uppgår till ca 11 mnkr. Det fnns sammanlagt sju olika 
fördelningsnycklar varav fem fördelningsnycklar är baserade på antal anställda. En kostnadspost 
saknar fördelningsnyckel och det är centralt fackliga företrädare där debiteringarna kommer 
från lönesystemet Heroma. Kostnadsposten som avser försäkringspremie fnns det beslut om 
i Kommunstyrelsen där kostnaden ska fördelas ut till förvaltningarna. Kostnadsposten som 
avser dataskyddsombud fnns det beslut i respektive nämnd om att utse dataskyddsombud från 
Sjuhärads kommunalförbund. De elva kostnadsposter som återstår fnns det inget beslut om 
att fördela ut kostnaderna till nämnderna/förvaltningarna varken i Kommunstyrelsen eller i 
Kommunfullmäktige. 

2.2.2 Servicekontoret/Servicenämnden 
Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads 
förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning 
utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen.38 

Förvaltningsabonnemang avseende Redovisningsservice 
Redovisningsservice är Borås Stads kvalifcerade resurs för redovisningsfrågor.39 

Redovisningsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 12,7 
mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antal transaktioner, antal kundfakturor, 
budget, omsättning, antal användare och antal leverantörsfakturor. Redovisningsservice ska 
gå med ett nollresultat per år vilket påverkar utfallet av förvaltningsabonnemanget över åren. 
Reglering sker genom återbetalning av budgeterad kostnad vid överskott till förvaltningarna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1 målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)40 

38 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html 
39  https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/ 

redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html 
40  Borås Stad, Kommunfullmäktige, protokoll, 2019-06-19 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html
https://redovisningsfr�gor.39
https://best�llar-/utf�rarmodellen.38
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Det fnns ett avtal/beställning avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion från den 
31 maj 2021. Avtalet är undertecknat av Borås Stads Ekonomichef, Redovisningschefen och 
Chefen för ekonomifunktionen på Servicekontoret. I avtalet framgår det beställarens uppdrag 
till utföraren, prioriterade utvecklingsinsatser samt prissättning m.m.41 

Löneadministration (0,51 % av bruttolönekostnaden) 
Löneservice hanterar kvalifcerad löneadministration för framför allt Borås stads förvaltningar 
och sköter den administrativa delen av anställningsavtal, löneavtal, löneunderlag.42 

Löneservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 18,3 mnkr. 
Löneadministrationskostnaden är 0,65 % på bruttolönekostnaden och omfattar alla anställda 
i Borås Stad, varav 0,51 % går till Löneservice på Servicekontoret och 0,14 % går till 
Stadsledningskansliets avdelning Personal- och förhandling och avser centralt fackliga företrädare. 
0,51 % motsvarar ca 18,3 mnkr och går till löneservice för löneadministration.  Det fnns 
ingen fördelningsnyckel utan debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma. Fördelningen 
av löneadministration ska gå med ett nollresultat och reglering sker genom återbetalning av 
budgeterad kostnad vid överskott till förvaltningarna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1 målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)43 

Digital Arbetsplats (DAP) 
Digital arbetsplats är den grundläggande IT-tjänsten för medarbetare i Borås Stad. Det innebär 
bland annat ett användarkonto, tillgång till nätet, lagring, e-post samt ett antal standardprogram. 

Dataservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 57,2 mnkr. Det 
fnns en fördelningsnyckel. Digital ArbetsPlats (DAP) består av tre olika områden, varav två av 
områdena, Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska. Det tredje området som är med 
i DAP är anslutningsavgiften för Hyr-PC och denna kostnad är samma för både Administrativ 
personal och Pedagogisk personal. Denna tillkommer för varje Hyr-PC som förvaltningarna 
hyr genom dataservice. De datorer så kallade 1-1-datorer som hyrs av extern part, för elever 
och lärare, belastas inte av anslutningsavgift. Själva Hyr-PC-hyran är inte med i de centrala 
kostnaderna. Denna ligger utanför då förvaltningarna själva kan styra i vilken omfattning och 
i vilket prissegment man vill hyra. 

Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska för alla medarbetare i Borås Stad och genereras 
automatiskt via Heroma. Prissättning av dessa tjänster går till enligt följande: I samråd med 
Tjänsteägaren, Borås Stads Ekonomichef, Förvaltningsledaren på Servicekontoret och några till 
kommer de överens om ambitionsnivån på DAP. Därefter beräknas den totala kostnaden för 
DAP av stf avdelningschef på Dataservice. Ett lärarkonto har värdet 1 och en elev har värdet 0,5 
och en administrativ har värdet 3. 

41 Internt avtal/beställning 2022 avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion, 2021-05-31 
42 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/ 

loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html 
43  Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-06-19 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice
https://l�neunderlag.42


20 

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
  

 

Sedan beräknas det fram ett styckpris för dessa tre varianter av användarkonto. När det gäller 
Infrastruktur har Servicekontoret en annan nyckel och den innebär att elev F-4 har värdet 0,5 
övriga användare har värdet 1. Sedan beräknas det fram ett styckpris inom Infrastruktur. För 
tredje området är det samma pris som gäller och då beräknas priset ut från totala kostnadsmassan 
i förhållande till antal Hyr-PC som hyrs. 

Att alla anställda ska ha ett konto i DAP har sedan länge beslutats i den tvärfunktionella IT-
styrgruppen någon gång på 2000-talet. Det har förändrats med åren och för närvarande innebär 
det att alla medarbetare ska samma möjlighet att ta del av Borås Stads information via Intranät. 

Dataservice sköter debiteringen för Tjänsteägarens räkning. De fångar upp var användaren har 
sin anställning i det organisatoriska trädet i Heroma. Därefter så placeras användaren in på det 
avtalet de skapat som har rätt ansvar och verksamhet, under förutsättning att slutkunden inte valt 
någon annan kontering. Dataservice förmedlar inte den summariska budgetsiffran för kommande 
år till förvaltningarna utan vi publicerar styckpriset för respektive tjänst på Intranätet. Utifrån 
dessa priser har respektive kund själv möjlighet att beräkna sina kostnader kommande år. Priser 
presenteras under våren inför budget 1. 

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1 målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)44 

Digitala nämndhandlingar 
Begreppet Digitala nämndhandlingar innebär att man per nämnd/styrelse beslutar att ersätta 
pappershandlingar med digitala nämndhandlingar.45 

Dataservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 1,9 mnkr. 
Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antal förtroendevalda politiker per nämnd. 
Kommunfullmäktige betalar den största delen som motsvarar 26,1 %. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende digitala nämndhandlingar 
i Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har den 19 november 2012 beslutat om att Digitala nämndhandlingar 
övergår från försök till ordinarie drift i Kommunstyrelsens nämndadministration. 
Digitala nämndhandlingar införs även för Kommunfullmäktige.46 

Respektive nämnd i Borås Stad har beslutat att införa digitala nämndhandlingar. 

44  Borås Stad, Kommunfullmäktige, protokoll, 2019-06-19 
45 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhandlingar.4.366f0c6a148c124dedd4421a.html 
46 Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2012-11-19 

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhandlingar.4.366f0c6a148c124dedd4421a.html
https://Kommunfullm�ktige.46
https://n�mndhandlingar.45
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Det fnns en överenskommelse avseende digitala nämndehandlingar från den 15 april 2019. 
Överenskommelsen är undertecknad av Kommunsekreteraren på Stadsledningskansliet och 
Dataservice på Servicekontoret. I överenskommelsen framgår det beställarens uppdrag till 
utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad, kvalitet och fördelningsnyckel.47 

Telefonservice och växel 
Telefonservice ansvarar driftsmässigt för alla anknytningar och tjänster under växeln samt för 
hänvisningssystemet CMG. 48 

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 11,7 mnkr. Kostnaden är baserad på antal inlagda poster i den elektroniska telefonkatalogen 
CMG. Det fnns ingen fördelningsnyckel till kostnaderna utan underlagen fnns i Servicekontorets 
försystem Komma. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Telefonservice och växel i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det fnns ett avtal avseende Telefonservice och växel från den 27 november 2018. Avtalet är 
undertecknat av Borås Stads Ekonomichef, Avdelningschef på Servicekontoret för Personal- och 
kontorsservice, Telefonservice och växel, och Arbetschef på Servicekontoret. I avtalet framgår det 
beställarens uppdrag till utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad och kvalitet.49 Det fnns ett 
internt PM från den 6 maj 2019 där det framgår att Stadsledningskansliet och Servicekontoret 
har upprättat en ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel från 2019.50 

Budbil och posthantering 
Budbil och posthantering innebär tjänsten för intern och extern posthantering på samtliga 
förvaltningar. 

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 2,6 mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antal hämtställen för intern 
respektive extern debitering, kostnad för internpostsortering, internposthantering inom stads-
huskvarteret, avgifter per streckkordskund och postadress 501 80. Kostnaden för budbil räknas 
årligt upp enligt index.51 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende budbil och posthantering i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det fnns ett internt PM från den 4 mars 2020 med information om kostnad för budkörning 
och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80. I PM:et framgår fördelningsnyckel och 
höjning enligt index m.m. Förvaltningarna ska sedan fylla i bokföringsordern och skicka tillbaka 
till Servicekontoret.52 

47 Internt PM – Överenskommelse Digitala nämndhandlingar, 2019-04-15 
48  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1209d2d9209.html 
49 Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27 
50  Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06 
51 Internt PM - Kostnad för budkörning och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80, 2020-03-04 
52 Ibid. 

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1209d2d9209.html
https://Servicekontoret.52
https://index.51
https://kvalitet.49
https://f�rdelningsnyckel.47
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Stadshusservice 
Stadshusservice samlar fera olika resurser för stadshuskvarteren. Det ingår bl.a. fastighetsskötsel, 
kontorsvaktmästeri med verksamhetsstöd och reception Stadshuset. Följande förvaltningar 
ingår i Stadshusservice; Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Revisionskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet, 
Servicekontoret och Tekniska förvaltningen.53 

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
826 tkr. Det fnns en fördelningsnyckel som är baserad på antal anställda på respektive förvaltning 
som ingår i Stadshuskvarteret.54 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Stadshusservice i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det fnns ett serviceavtal avseende Stadshusservice från den 7 februari 2020. Avtalet är 
undertecknad av respektive förvaltningschef och Arbetschef på Servicekontoret för Personal-
och kontorsservice. I serviceavtalet framgår det beställarens uppdrag till utföraren, tjänstens 
omfattning, servicegrad, kvalitet och fördelningsnyckel.55 

Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Servicekontoret/Servicenämnden 
Servicekontoret debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 105 mnkr per år. Det fnns sju olika 
kostnadsposter som avdelningarna på Servicekontoret fördelar ut på förvaltningarna. Den största 
kostnadsposten är digital arbetsplats som uppgår till ca 57 mnkr. Det fnns sammanlagt fem 
olika fördelningsnycklar och två kostnadsposter saknar fördelningsnyckel. Det är löneservice 
där debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma och telefonservice som enligt vidtalan-
de uppger att underlagen fnns i Servicekontorets försystem KomMa. Avseende tre kostnads-
poster som avser löneservice, IT-service och redovisningsservice framgår det i Servicenämndens 
reglemente att nämnden ska utföra tjänster inom de tre områdena. Gällande kostnadsposten som 
avser digitala nämndhandlingar fnns det beslut om införandet av digitala nämndhandlingar 
i respektive nämnd. De återstående tre kostnadsposterna fnns det inga formella beslut om att 
fördela ut kostnader till nämnderna/förvaltningarna i Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller 
Kommunfullmäktige. 

2.2.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen/Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för frågor om byggande, detaljplanering, mätning och 
kartframställning. I Samhällsbyggnadsförvaltningen ingår även lantmäteriavdelningen.56 

Intramap 
Intramap är stadens interna tittskåp för geografsk information. I programmet ser man vilken 
geografsk information som stadens verksamheter vill göra tillgängliga för andra anställda inom 
Borås Stad. Anställda kan i Intramap välja att presentera informationen för andra inom Borås 
Stad och på så sätt samordna information i en karta för att hjälpa andra med att dela information 
och ta mer korrekta beslut. 

53 https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a8428ea63.html 
54  Internt PM – Serviceavtal Stadshusservice 2020-02-07 
55 Ibid. 
56  https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/ 

uppdragochansvar.4.e3d1d811486bb2d2efab845.html 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen
https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a8428ea63.html
https://lantm�teriavdelningen.56
https://f�rdelningsnyckel.55
https://Stadshuskvarteret.54
https://f�rvaltningen.53
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Varje objekt i kartan kan även innehålla information om vad som fnns på platsen, även länkar 
till dokument, rapporter eller hemsidor. 57 

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 1,7 
mnkr. Det fnns en fördelningsnyckel där varje förvaltning betalar mellan 2 % till 15 %. 
Samhällsbyggnadsförvaltingen betalar mest och betalar 20 %. 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende intramap i Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade på Samhällsbyggnadsförvaltningen fnns det beslut i Kommunstyrelsen om att 
Intramap ska fördelas på varje förvaltning men det fnns inga dokumenterade beslut. 

Projektstudio för Samhällsbyggnad 
Projektstudions mål är att bättre och snabbare lösa komplexa frågor inom samhällsbyggnads-
processen. Projektstudion beskrivs bäst som ett arbetsformat där Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillsammans med andra förvaltningar arbetar intensivt med en uppgift. I studion samverkar 
olika kompetenser och professioner i komplexa frågor i syfte att gemensamt lösa problem och nå 
fram till en gemensamma målbilder. Här fnns utrymme att kreativt arbeta med innovativa idéer 
och utbyta kunskap samt erfarenheter med varandra. Projektstudioarbete har förtur gentemot 
ordinarie arbete så länge det annonserats i god tid. Arbetsmodellen är förankrad i Borås Stads 
högsta ledning.58 

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar Stadsledningskansliets avdelning för samhällsplanering, 
Tekniska förvaltningen, Miljö- och konsumentförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen 
samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen en årlig kostnad på ca 53 tkr. Det fnns en fördelnings-
nyckel där samtliga förvaltningar som ingår i projektstudion betalar lika mycket. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende projektstudio i 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

Den strategiska gruppen som består av förvaltningschefer för respektive förvaltning har den 
28 januari beslutat om att internfakturera varje förvaltning för hyra av lokal och IT-drift för 
projektstudio och intäkterna ska gå till plan och bygglovsavdelningen. Den strategiska gruppen har 
den 17 juni 2020 beslutat om förvaltning och utveckling av projektstudio för samhällsbyggnads-
processen. I dokumentet framgår det att Projektstudio för samhällsbyggnadsprocessen fnansieras 
för närvarande gemensamt av de deltagande förvaltningarna. Kostnader för studioarbete, material 
och lokal faktureras samhällbyggnadsförvaltningen som i sin tur fördelar kostnaderna mellan 
de olika förvaltningarna.59 

57 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisochgeografskinformation/ 

intramap.4.5c09fa0516a59d42b02a5a05.html 
58  https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/ 

projektstudioforsamhallsbyggnad.4.4516944915fdebb937ec5c8a.html 
59 https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6rvaltning%20och%20utveckling%20av%20 

projektstudio%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocessen.pdf 

https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6rvaltning%20och%20utveckling%20av%20
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisochgeografiskinformation
https://f�rvaltningarna.59
https://ledning.58
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Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Samhällsbyggnadsförvaltningen/ 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 1,7 mnkr per år. Det 
fnns två olika kostnadsposter som Samhällsbyggnadsförvaltningen fördelar ut på förvaltningarna. Den 
största kostnadsposten är Intramap som uppgår till ca 1,7 mnkr. Det fnns två olika fördelnings-
nycklar. Det fnns inga beslut om att fördela ut kostnader till nämnderna/förvaltningarna i 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Grundskoleförvaltningen/Grundskolenämnden 
Bemanningsenhet inom pedagogik 
Bemanningsenheten är en del i förvaltningarnas samlade arbete med att säkerställa personal-
och kompetensförsörjningen samt att stärka arbetsgivarvarumärket Borås Stad. Ytterst syftar 
verksamheten till att möta kommuninvånarnas behov av stöd och service i olika verksamheter. 

Bemanningsenhetens mål är att sträva för 100 % täckning av verksamheternas behov (beställ-
ningar) men med rådande personalläge är en rimlig förväntad täckning mellan 90-100%. 
Beroende på förvaltningarnas behov av personer till vikariat kan det leda till en lägre täcknings-
grad av korttidsbemanningen. 

Täckningsgraden för respektive verksamhet påverkas bl.a. av möjligheten att rekrytera tim-
avlönade, timavlönades tillgängliga tid, verksamhetens förmåga att rekrytera tillsvidareanställda 
och arbetsmarknadsläge. För bästa resultat ska Bemanningsenheten och förvaltningarna ha 
fortlöpande dialog. 

Grundskoleförvaltningen debiterar Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen och Servicekontoret en årlig kostnad på ca 8,6 mnkr avseende 
2021. Det fnns en fördelningsnyckel och kostnaden och fördelas till de förvaltningar som an-
vänder bemanningsenheten. Fördelning görs utifrån tidigare års nyttjandegrad. Inför 2021 års 
fördelning har antal beställningar mellan 2018-01 och 2020-10 tagits fram och använts som 
fördelningsbas. Avstämning mellan utfördelad kostnad och aktuell kostnad kommer att göras i 
april, september samt december.60 

Beslut 
Det fnns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende bemanning pedagogik i 
Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har den 20-21 november 2019 beslutat att Bemanning Pedagogik 
övergår från Kommunstyrelsen till Grundskolenämnden från och med 1 januari 2020. 
I Grundskolenämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag läggs Ansvarar för 
bemanningsenheten Pedagogik till.61 

60 Internt PM - Uppdrag för Borås Stads bemanningsenhet inom pedagogik, 2020-12-08 
61 Kommunfullmäktige Borås Stad, Protokoll, 2019-11-20-2019-11-21 

https://december.60
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2.3 Intervjuer med verksamheten 

2.3.1 Intervjuer med chef för ekonomifunktion på förvaltningarna 
Befntlig ram 
Flertalet intervjuade uppger att det saknas samordning av centralt tillkommande kostnader, 
det fnns ingen som har överblick över hur mycket kostnader det är som cirkulerar runt. På 
intranätet fnns det tre kostnadsposter och det är digital arbetsplats, e-handel, upphandling och 
hållbarhet samt förvaltningsabonnemang för redovisningsservice. Enligt fera intervjuade saknas 
det information om kostnader som debiteras ut centralt, det bara kommer en internfaktura i 
ekonomisystemet som ska betalas. Flera intervjuade uppger att några av kostnaderna har belastat 
förvaltningarna under fera år som ska inrymmas med den tilldelade budgeten. Flera kostnader kan 
betraktas som relativt nya där förvaltningarna inte fått någon kompensation i budget för dessa 
ökade kostnader. Frågor som fertalet av de intervjuade uppger är exempelvis om det genomförs 
några konsekvensanalyser vad det innebär för förvaltningarna innan man fördelar ut de centrala 
kostnaderna? 

Effektivisering 
Enligt intervjuade är fertalet av de administrativa system som fördelas genom centrala kostnaderna 
relevanta. System behövs i förvaltningen för att genomföra sitt uppdrag och man ser fördelarna 
med att kostnaderna hanteras centralt. De intervjuade ställer sig samtidigt frågande till vilket 
incitament det fnns för att effektivisera. Många förvaltningar har i de festa fall inte möjlighet 
att påverka kostnaderna eller innehållet i de resurser/system som fördelas ut. Flertalet intervjuade 
menar att när det gäller några av systemen/centrala kostnaderna som debiteras ut, har det i många 
förvaltningar inte efterfrågats något system. I dessa fall används inte heller systemen. Det blir en 
dyr kostnad när man inte använder system man betalar för. Ingen tar något effektiviseringsansvar 
för kostnadsposterna, menar de intervjuade. 

Effektiviseringskrav från Kommunfullmäktige i samband med budget uppges inte heller slå 
igenom på de centralt fördelade kostnaderna. 

Ramfnansiera och fördelningsnycklar 
I fera fall har centrala kostnader räknats upp mer än den indexuppräkning som nämnderna 
erhåller i budgetram, vilket leder till att det blir anpassningar i verksamheten, beskriver de 
intervjuade. Flera intervjuade anser att man bör se över möjligheten att ramfnansiera fera av de 
centrala funktionerna. Dessa tjänster skulle då också bli mer transparenta och genomgå samma 
budgetuppföljning som andra ramfnansierade verksamheter, menar de intervjuade. 

Enligt fera intervjuade menar de att fördelningsnycklarna i några fall är ologiska. De menar att 
behovet eller användandet av tjänsten/programmet behöver ligga till grund för fördelningen och 
inte baserat på exempelvis antalet anställda som några av fördelningsnycklarna är baserade på. 
Flera intervjuade menar att fördelningsnycklarna borde vara påverkbara, att varje förvaltning 
ska själv kunna värdera kostnaden och därmed kunna påverka kostnaden efter behoven samt att 
fördelningsnycklarna bör ses över med jämna mellanrum. 

Merarbete och administration 
Enligt intervjuade är det viktigt att poängtera att även om vissa kostnader som debiteras ut vid 
införande av tjänster central inte är särskilt höga så genererar dessa tjänster merarbete på förvalt-
ningarna. Ofta förväntas förvaltningarna ta fram kontaktpersoner till dessa centrala tjänster. 
Detta genererar i slutändan en slags dold kostnad i arbetstid för förvaltningarna, menar de intervjuade. 
Därutöver tillkommer kostnader för att hantera alla internfakturor som ska betalas som en 
följd av fördelningssystemet. Underlagen till interndebiteringarna från Servicekontoret fnns i 
försystemet KomMa, där fertalet av intervjuade upplever att det är svårt att hitta rätt underlag 
i KomMa och att man i fera fall inte vet vad man betalar för.  
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Planeringsförutsättningarna vid införande av nya centrala kostnader är dessutom undermåliga, 
menar man. Det kan komma ett mail till en tjänsteperson på förvaltningen om att det kommer 
en internfaktura, under innevarande år, som inte meddelats innan budget är fastställd. 

Beslut 
Flertalet av de centralt tillkommande kostnaderna är beslutade av IT-styrgruppen, uppger de 
intervjuade. Man är samtidigt frågande till vilket mandat den gruppen har att besluta om kostnader 
för andra nämnder? Det är Kommunfullmäktige som har beslutat om budgeten till nämnderna, 
framhåller de intervjuade. Hela budgeten går ju inte till nämnderna egentligen. Detta då de 
centralt tillkommande kostnaderna inte går att säga nej till eller påverka. Dessa kostnader måste 
man betala oavsett och de går därmed först, menar man. I slutändan innebär detta anpassningar 
i kärnverksamheten. 

2.3.2 Intervjuer med Servicekontoret 
Enligt fertalet intervjuade på Servicekontoret har de sedan omorganisationen 2011 (beslut i 
Kommunfullmäktige 18 november 2010) fått fer administrativa avdelningar. Det var bl.a. 
Löneservice, Dataservice, Redovisningsservice, Telefonservice som tidigare var organiserad 
under Administrativa kontoret under Kommunstyrelsen. Avdelningarna har anpassat sig efter 
Servicekontorets modell för interndebitering och upplever inte någon administrativ merkostnad 
vid debitering. Underlagen till majoriteten av debiteringar fnns i Servicekontorets försystem 
KomMa. Det fnns några beställare på Stadsledningskansliet för samtliga administrativa avdelningar 
där de minst en gång per år går igenom Servicekontorets tjänster och ändrar och justerar i den 
mån som det behövs. 

När det gäller nämndens reglemente har förvaltningen tolkat det så att de ska utföra tjänster 
avseende om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter och fastighets-
service till att de ska utföra tjänster inom stadshusservice till vissa förvaltningar. När det gäller 
service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt har förvaltningen gjort tolkningen att 
de omfattar tjänster avseende tryckeri, post, brev- och budhantering.   

2.3.3 Intervjuer med Stadsledningskansliet 
Enligt fertalet intervjuade på Stadsledningskansliet fnns det en intern debiteringsmodell som 
Stadsledningskansliet använder för debitering av interna tjänster och program. Några av kostnads-
posterna har tillkommit på senare tid av olika politiska beslut om att införa systemet eller tjänsten 
och kostnaden har sedan fördelats ut på förvaltningarna. Det administrativa kringarbetet med att 
hantera interna debiteringar tar arbetstid från personalen på Stadsledningskansliet. Det behöver 
enligt de intervjuade genomföras en genomlysning av de centralt tillkommande kostnaderna för 
att hitta alternativa fnansieringsmöjligheter för fertalet av dem. 

Stadledningskansliet är beställare av olika tjänster som Servicekontoret utför. Digital infrastruktur, 
försäkringar, löneservice, telefoniservice och redovisningsservice är centrala kostnader som varje 
förvaltning behöver ha för att kunna genomföra uppdraget från Kommunfullmäktige. Borås 
Stad har löst det genom gemensamma kostnader för alla förvaltningar och det har varit ett sätt 
att fnansiera den gemensamma lösningen. 

Det finns ingen central sammanställning av centralt tillkommande kostnader som 
Stadsledningskansliet har utformat. Det har inte heller genomförts någon konsekvensanalys 
vid införande av nya centralt tillkommande kostnader. Det fnns inga beslut om riktlinjer för 
beställar-/utförarmodellen men en remissversion har skickats ut till nämnderna. 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är fördelade på förvaltningar/ 
nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, 
effektiv och i enlighet med kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 
Inom Borås Stad fnns gemensamma kostnader som fördelas på alla nämnder. Som en del av 
granskningen har dessa gemensamma centrala kostnaders antal och omfattning kartlagts. 
Kartläggningen visar det fnns sammantaget 23 olika typer av kostnader som interndebiteras 
nämnderna. Kostnaderna uppgår sammantaget till ca 160 miljoner kronor årligen. Kostnaderna 
fördelas företrädesvis från Kommunstyrelsen och Servicenämnden men även andra nämnder 
ansvarar för delar av kostnaderna. Kostnaderna avser olika former av tjänster, så som ex. IT-
arbetsplatstjänst, upphandling, försäkringspremie och tjänstekort m.m. De fördelas oftast genom 
olika former av fördelningsnycklar till de nämnder som nyttjar tjänsterna. De nämnder som ska 
nyttja tjänsterna kan i många fall inte styra över hur stor kostnad det blir för nämnden, påverka 
tjänstens innehåll eller avstå från en tjänst som man inte nyttjar. 

Granskningen visar att mängden kostnader växt över tid. Uppgifter som framkommer i 
granskningen ger för handen att det - framför allt i Kommunstyrelsen - är ett etablerat arbetssätt 
att fnansiera nya centrala tjänster genom s.k. fördelningsnycklar där kostnaden för tjänsterna 
internfaktureras andra nämnder i staden. Samtidigt framkommer i granskningen att betalande 
nämnder i vissa fall inte efterfrågat eller använder tjänsterna, att fördelningsnycklarna varierar och 
att hanteringen skapar ett administrativt merarbete i både debiterande och betalande nämnder. 

Det framkommer även i granskningen att de centralt tillkommande kostnaderna försvårar 
budgetplaneringen för nämnderna och att denna form av fnansiering av kommungemensamma 
tjänster medför risker för ineffektivitet. Effektivitetsriskerna består främst av att av 
effektiviseringskrav i det ordinarie budgetarbetet inte slår igenom för dessa kostnader och att 
incitamenten för effektivisering riskerar att bli lägre när tjänster inte genomgår samma uppföljning 
som ramfnansierad verksamhet. Det fnns till största delen heller inga regler, riktlinjer eller 
andra styrande dokument som reglerar hur hantering eller uppföljning av centralt tillkommande 
kostnader ska gå till. 

De centralt tillkommande kostnaderna avser i fera fall, sett till var varje enskild kostnad, 
ringa belopp. Mängden kostnader totalt för betalande nämnder medför dock enligt vidtalade i 
granskningen, att inte oväsentliga delar av kommunbidraget måste avsättas årligen. Förhållanden 
som medför att kostnaderna betalas på bekostnad av nämndernas kärnverksamhet. 

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en heltäckande bild av kostnadernas antal, 
omfattning och utformning. Vare sig Kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har genom-
fört någon analys över de centralt tillkommande kostnadernas omfattning eller dess inverkan på 
nämndernas förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. Det genomförs inte heller några 
konsekvensanalyser i dessa avseenden när nya centrala kostnader införs. När det gäller 17 av de 23 
centralt tillkommande kostnaderna fnns inte några formellt fattade beslut avseende själva tjänsten, 
dess kostnad eller dess fördelning. Betalande nämnder har såvitt framkommer i granskningen inte 
heller vidtalats vid införseln när det gäller merparten av de centralt tillkommande kostnaderna. 

Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt tillkommande kostnaderna avser tjänster 
som många menar behövs och som det är rationellt att fnansiera och administrera centralt. Här 
uppger intervjuade samstämmigt att det i fera fall hade varit väsentligt bättre att hitta andra 
former för tjänstens fnansiering. Detta ex. genom tilldelning i årlig budget för Kommunstyrelsen 
eller den nämnd som tillhandahåller tjänsten. 
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Lagliga förutsättningar 
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen gått igenom de lagliga förutsättningarna för 
en Kommunstyrelse eller en kommunal nämnd att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. 

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt 
att fatta beslut om förhållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att 
Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan 
ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller fera andra nämnder. Det kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor 
som berör fera nämnder. 

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i frågor som rör förvaltningen och i frågor 
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande 
verksamhet en självständig beslutanderätt. 

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgift och möjlighet att tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder behöver enligt kommunallagen regleras i respektive nämnds reglemente, som ska beslutas 
av Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens genomgång av Kommunstyrelsens och de debiterande nämndernas reglementen 
visar att inget reglemente, förutom Servicenämndens och Grundskolenämndens, ger i uppgift 
från Kommunfullmäktige att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. I Servicenämndens fall 
avser uppgiften bl.a. att tillhandahålla tjänster som avser IT, redovisning samt personal- och 
löneadministration. I Grundskolenämndens fall avser uppgiften ansvar för bemanningsenheten 
pedagogik. Det framgå dock inte i Grundskolenämndens fall att detta är en tjänst till andra 
nämnder eller att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder har inget stöd i reglementet för att införa, debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder. Respektive nämnd har dessutom inom ramen för sin förvaltande verksamhet en själv-
ständig beslutanderätt. 

Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt i de lagliga förutsättningarna i kommunal-
lagen och Kommunfullmäktiges reglementen, att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inte 
har befogenhet eller mandat att debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. Endast 
Servicenämnden och Grundskolenämnden har vissa av dessa befogenheter och då för de tjänster 
som anges i respektive nämnds reglemente. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Stadsrevisionen även att förslaget till lydelse i remiss-
versionen av riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen om att ”Kommunstyrelsen har rätt att fördela 
kostnader genom så kallade fördelningsnycklar för köp av verksamheter som är kommungemensamma 
från olika interna utförare eller typer av tjänster” inte är förenligt med Kommunstyrelsens reglementen. 
Detta då befntliga reglementen för Kommunstyrelsen inte medger denna typ av befogenheter. 
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Stadsrevisionens bedömning är, mot bakgrund av genomgången av berörda nämnders reglementen, 
att de delar som reglerar Servicenämndens och Grundskolenämndens möjligheter att tillhanda-
hålla och debitera för tjänster till andra nämnder är mycket vagt formulerade. Kommunstyrelsen 
behöver mot bakgrund av detta och andra granskningsresultat i innevarande rapport genomföra 
en översyn av nämndernas reglementen i dessa delar.  

Med utgångspunkt i områdets lagliga förutsättningar och övriga granskningsresultat gör 
Stadsrevisionen även nedanstående bedömningar för respektive nämnd som ansvarar för debitering 
av en eller fera centralt tillkommande kostnader. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga nämnder sammanlagt ca 1,7 mnkr per 
år fördelade på två kostnadsposter. Det fnns inga beslut om att fördela ut kostnader till 
nämnderna i Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller i Kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget stöd i reglementet för att debitera eller tillhandahålla 
tjänster åt andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens hantering av centralt tillkommande 
kostnader inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet 
med de reglementen som gäller för nämnden. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden debiterar sju nämnder sammantaget ca 8,6 mnkr per år. Det fnns 
inga formella beslut om debitering eller fördelning av kostnader avseende bemannings-
enheten pedagogik i Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. I 
Grundskolenämndens reglemente framgår att nämnden har ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik, det framgå dock inte att detta är en tjänst till andra nämnder eller att nämnden har 
rätt att debitera andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Grundskolenämndens hantering av kostnaden för bemannings-
enheten pedagogik delvis är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker 
i enlighet med de reglementen som gäller för nämnden. 

Servicenämnden 
Servicenämnden debiterar nämnderna sammanlagt ca 105 mnkr per år fördelade på sju olika 
kostnadsposter. Servicenämnden utför tjänster inom områdena löneservice, IT-service och 
redovisningsservice och i enlighet med nämndens reglemente. När det gäller kostnadsposten 
som avser digitala nämndhandlingar fnns det beslut i respektive nämnd om införandet av 
digitala nämndhandlingar. Gällande tre kostnadsposter (telefonservice, post- och budhante-
ring samt stadshusservice) fnns det inga beslut om att fördela ut kostnader till nämnderna i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

I Servicenämndens reglemente framgår att nämnden har i huvuduppgift att utföra tjänster rörande 
bl.a. om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter och fastighetsservice 
samt tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt. I reglementet 
framgår inte att de ska tillhandahålla tjänster inom post, budhantering eller stadshuservice. 
Förvaltningen har dock gjort denna tolkning av reglementet. Det framgår inte i reglementet 
att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. Det framgår dock av Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut att Servicenämnden är en utförarnämnd som helt fnansieras med uppdrags-
ersättningar från andra nämnder och bolag. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen 
sker i enlighet med de reglementen som gäller för nämnden. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen debiterar nämnderna sammanlagt ca 45 mnkr per år fördelat på 
tretton olika kostnadsposter. Kostnadsposten som avser försäkringspremie fnns det beslut om 
i Kommunstyrelsen om att kostnaden ska fördelas ut till nämnderna. Kostnadsposten som 
avser dataskyddsombud fnns det beslut i respektive nämnd om att utse dataskyddsombud 
från Sjuhärads kommunalförbund. När det gäller de elva kostnadsposter som återstår fnns 
det inget beslut om att fördela ut kostnaderna till nämnderna varken i Kommunstyrelsen eller 
i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har inget stöd i reglementet för att debitera eller till-
handahålla tjänster åt andra nämnder 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna inte är ändamålsenlig. Bristerna avser ett stort antal kostnadsposter om samman-
taget större belopp. Därutöver visar granskningen att det i Kommunstyrelsen fnns ett etablerat 
arbetssätt att fnansiera centrala tjänster genom s.k. fördelningsnycklar vilket påverkar övriga 
nämnders förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. Kommunstyrelsen behöver säker-
ställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
ansvarar enligt reglementet dessutom för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden och för att en effektiv och ändamål-
senlig organisation upprätthålls. Granskningen visar att det saknas en samlad analys av de 
centralt tillkommande kostnaderna. Det fnns inte heller någon övergripande sammanställning 
över dessa kostnaders förekomst, utformning eller omfattning. Kostnaderna är tills största delen 
inte heller föremål för övergripande och systematisk uppföljning eller utvärdering. 

Stadsrevisionens bedömning är att förhållandena medför att Kommunstyrelsens uppsikt över 
området inte är tillräcklig. 

Sammanfattande bedömning 
Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande 
belopp och avser en bred fora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt och betalande 
nämnder saknar i stor utsträckning infytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen 
medför administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av 
kostnaderna. Det saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfatt-
ning. Konsekvensanalyser genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. 
Hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte 
oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen. 
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Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt 
tillkommande kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens hantering 
bedöms som delvis ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens 
hantering inom området bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom 
området bedöms därutöver som otillräcklig. Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom 
området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett inte kan ses som ändamålsenlig och 
effektiv. 

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. Kommunstyrelsen behöver 
därutöver genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga 
alternativa fnansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas upp. 
Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra 
en översyn av nämndernas reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i 
Borås Stads budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande 
kostnaderna riskerar att urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Andreas Ekelund 
Revisionschef 

Anna Duong 
Certiferad kommunal yrkesrevisor 
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar och förordningar 
Kommunallag (2017:725) 

Kommunala styrdokument och rapporter 
Gemensamt regemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, Fastställd av 
Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19 

Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2021-03-18 

Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 

Reglemente för Grundskolenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2019-11-29 

Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 
2020-10-15 

Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 
2020-10-15 

Protokoll 
Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-11-20-2019-11-21 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2005-06-07 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2002-06-17 

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-06-19 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Protokoll, 2018-02-23 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2012-11-19 

Avtal 
Internt avtal/beställning 2022 avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion, 2021-05-31 

Internt PM – Överenskommelse Digitala nämndhandlingar, 2019-04-15 

Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27 

Intervjuer 
Intervju 1 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-09-03 

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-09-08 

Intervju 3 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2021-09-22 

Intervju 4 med representant för Servicekontoret. 2021-11-06 

Intervju 5 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-10-21 
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Intervju 6 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2021-12-07 

Intervju 7 med representant för Vård- och äldreförvaltningen. 2021-12-08 

Intervju 8 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2021-12-10 

Intervju 9 med representant för Förskoleförvaltningen. 2021-12-14 

Intervju 10 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-12-15 

Intervju 11 med representanter för Servicekontoret. 2021-12-16 

Intervju 12 med representant för Fritids- och folkhälsonämnden. 2022-01-04 

Mailkorrespondens 
Mailkorrespondens med representant 1 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 2 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 3 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 4 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 5 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 6 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 7 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 8 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 9 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 10 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 11 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 12 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 13 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 14 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 15 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 16 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 17 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 18 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 19 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 20 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 21 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 22 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 23 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 24 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 25 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 26 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 27 för Arbetslivsförvaltningen. 
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Mailkorrespondens med representant 28 för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Mailkorrespondens med representant 29 för Förskoleförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 30 för Grundskoleförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 31 för Grundskoleförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 32 för Grundskoleförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 33 för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 34 för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 35 för Kulturförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 36 för Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 37 för Miljö-och konsumentförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 38 för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 39 för Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 40 för Sociala omsorgsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 41 för Tekniska förvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 42 för Vård- och äldreförvaltningen. 

Övrigt 
Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, tredje upplagan 2021 

Promemoria (PM) 
Internt PM - Utdebitering av CKS Kortteam, 2021-02-20 

Internt PM - Utdebitering av ny förvaltningsorganisation, 2019-04-29 

Internt PM – Mediapoolen – information och intern kostnadsfördelning, 2019-09-04 

PM – Dataskyddsombud inom Borås regionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
2017-12-12 

Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06 

Internt PM - Kostnad för budkörning och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80, 
2020-03-04 

Internt PM - Uppdrag för Borås Stads bemanningsenhet inom pedagogik, 2020-12-08 

Internetkällor 
Internpriser 

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom-
ihandbok/internpriser.4.366f0c6a148c124dedd2211d.html 

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad 
https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20 
Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20ut-
f%C3%B6rarmodellen.pdf 

https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom
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Stadsledningskansliet 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskans-
liet.4.64737d1d14502edf3956191e.html 

Merkraf 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146 
060404499cf05.html 

Lönekartläggning 2020 
https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlagg-
ning/lonekartlaggning2020.4.2b148b21162ef2a8e299f8c4.html 

Esmaker 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a-
87b1495219af9752fe9.html 

Canea 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c-
09fa0516a59d42b021a561.html 

E-handel 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehan-
del.4.6795eb7415d0329975fad8a8.html 

Upphandling och inköp 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochin-
kop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html 

Beställning av upphandlingsuppdrag 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningav-
upphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html 

Stratsys 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom-
ihandbok/stratsys.4.366f0c6a148c124dedd225fc.html 

Servicekontoret 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025b-
c80148884464ed46f6.html 

Redovisningsservice 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/ 
affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html 

Löneservice 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/ 
personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025b
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningav
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochin
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehan
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a
https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlagg
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskans
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Digitala nämndhandlingar 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhand-
lingar.4.366f0c6a148c124dedd4421a.html 

Telefonservice 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1 
209d2d9209.html 

Stadshusservice 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a-
8428ea63.html 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/ 
uppdragochansvar.4.e3d1d811486bb2d2efab845.html 

Intramap 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisoch-
geografskinformation/intramap.4.5c09fa0516a59d42b02a5a05.html 

Projektstudio för samhällsbyggnads 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/projektstudiofor-
samhallsbyggnad.4.4516944915fdebb937ec5c8a.html 

Förvaltning och utveckling av projektstudio för samhällsbyggnadsprocessen 
https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6r-
valtning%20och%20utveckling%20av%20projektstudio%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4lls-
byggnadsprocessen.pdf 

https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6r
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/projektstudiofor
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisoch
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen
https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhand


  

    

 

        

     

  

  

      

    

     

  

 

  

    

      

    

    

    

  

  

   

 

    

  

  

    

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

 

            

 

  

    

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

   

  

   

 

  

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

     

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   

 
  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

      

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

Centralt tillkommande kostnader - Bilaga 1 
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Summa 

SLK Kommunikationstjänster 46 967 69 761 58 151 86 583 59 682 41 978 93 244 116 877 40 168 47 455 54 499 61 698 56 128 46 921 84 297 964 409 

SLK Hälsostrateg och företagshälsovård 40 261 29 503 194 785 342 626 124 858 43 358 24 613 34 067 7 498 11 410 11 410 60 310 143 277 22 657 351 917 1 442 550 

SLK Grundlicens lönekartläggning 2 873 1 915 12 928 22 982 8 618 2 873 1 915 0 479 958 958 3 830 9 576 1 915 23 940 95 760 

SLK Facklig fördelning (0,14 % av bruttolönekostnaden) 272 604 96 565 640 696 1 278 288 501 367 197 758 135 458 115 106 31 408 42 951 48 648 210 053 486 766 64 608 1 150 484 5 272 760 

SLK Fördelning av fackliga företrädare 75 659 87 169 673 560 923 457 197 055 87 583 66 593 105 412 11 508 26 066 25 283 146 776 432 197 41 978 1 031 719 3 932 015 

SLK Tjänstekort 136 062 99 355 653 061 1 134 750 422 283 150 429 78 638 112 822 22 519 37 337 38 868 196 053 479 257 73 773 1 162 089 4 797 296 

SLK Försäkringspremie 98 210 97 170 1 117 750 2 111 520 974 045 156 044 39 094 53 406 4 561 500 19 162 54 499 380 624 333 380 276 576 721 329 10 994 309 

SLK Esmaker, Canea och stödfunktioner 77 434 20 162 133 553 280 312 85 646 91 562 34 598 23 419 7 135 21 844 22 958 114 523 283 874 43 665 681 602 1 922 287 

SLK E-handel, upphandling, hållbarhet 358 700 348 400 866 400 2 240 000 682 200 319 900 189 800 264 200 959 600 58 800 70 900 1 202 300 858 800 321 400 1 894 900 10 636 300 

SLK Ny förvaltningsorganisation (PM3) 30 988 22 134 149 404 267 607 99 603 33 201 22 134 22 134 5 534 8 854 8 854 45 375 109 563 17 707 267 608 1 110 700 

SLK Mediapoolen 36 000 36 000 180 000 720 000 180 000 36 000 36 000 144 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 216 000 1 800 000 

SLK Dataskyddsombud 35 744 33 761 79 466 112 830 61 748 37 948 31 577 34 819 27 150 28 252 28 516 40 593 63 952 31 337 116 577 764 270 

SLK Licens Stratsys 34 125 56 700 125 125 235 625 45 500 37 375 76 375 39 000 29 250 24 375 14 625 81 250 97 500 30 875 208 000 1 135 700 

SK Förvaltningsabonnemang (redovisningsservice) 400 000 606 000 1 424 000 2 385 000 795 000 363 000 318 000 369 000 773 000 81 000 109 000 1 071 000 923 000 601 000 2 515 000 12 733 000 

SK Löneadministration (0,51 % av bruttolönekostnaden) 943 960 334 380 2 218 576 4 426 402 1 736 113 684 790 469 057 398 585 108 759 148 729 168 458 727 363 1 685 555 223 722 3 983 847 18 258 296 

SK Digital Arbetsplats 1 607 064 1 105 008 4 122 216 17 439 240 8 709 882 1 721 784 1 257 600 1 408 128 332 400 465 912 538 320 1 692 568 4 501 176 728 112 11 549 088 57 178 498 

SK Digitala Nämndhandlingar 82 510 82 510 100 622 100 622 82 510 100 622 645 995 82 510 82 510 82 510 82 510 82 510 82 510 82 510 100 622 1 873 583 

SK Telefonservice och växel 645 540 405 132 1 290 576 2 125 008 843 516 751 812 491 604 372 324 164 172 229 860 205 848 866 988 795 528 541 068 1 973 364 11 702 340 

SK Budbil 70 763 170 411 498 712 359 944 287 114 88 713 82 000 288 966 45 000 44 306 47 618 176 053 201 382 50 318 205 000 2 616 300 

SK Stadshusservice 0 70 650 0 0 0 0 210 380 0 65 940 113 040 128 740 135 020 0 102 050 0 825 820 

SBF Intramap 34 355 103 064 51 532 51 532 51 532 34 355 188 950 34 355 103 064 171 773 343 545 188 950 34 355 257 659 34 355 1 683 376 

SBF Projektstudio 0 8 779 0 0 0 0 8 779 0 8 779 8 779 8 779 0 0 8 779 0 52 674 

GF Bemanningsenhet inom pedagogik 0 656 000 3 956 000 3 154 000 179 000 0 0 268 000 0 0 0 61 000 0 0 279 000 8 553 000 

Summa per nämnd 5 029 819 4 540 529 18 547 113 39 798 328 16 127 272 4 981 085 4 502 404 4 287 130 7 423 373 1 709 373 2 048 836 7 580 837 11 613 776 3 604 630 28 550 738 160 345 243 

Förkortningar 

SLK = Stadsledningskansliet 
SK = Servicekontoret 
SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen 
GF = Grundskoleförvaltningen 
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Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stad 
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma 
kostnader som är fördelade på förvaltningar/nämnder. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads 
hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 
Inom Borås Stad fnns gemensamma kostnader som 
fördelas på alla nämnder. Som en del av granskningen 
har dessa gemensamma centrala kostnaders antal och 
omfattning kartlagts. Kartläggningen visar det fnns 
sammantaget 23 olika typer av kostnader som intern-
debiteras nämnderna. Kostnaderna uppgår sammantaget 
till ca 160 miljoner kronor årligen. Kostnaderna fördelas 
företrädesvis från Kommunstyrelsen och Servicenämnden 
men även andra nämnder ansvarar för delar av kostnaderna. 
Kostnaderna avser olika former av tjänster, så som ex. IT-
arbetsplatstjänst, upphandling, försäkringspremie och 
tjänstekort m.m. De fördelas oftast genom olika former av 
fördelningsnycklar till de nämnder som nyttjar tjänsterna. 
De nämnder som ska nyttja tjänsterna kan i många fall 
inte styra över hur stor kostnad det blir för nämnden, 
påverka tjänstens innehåll eller avstå från en tjänst som 
man inte nyttjar. 

Granskningen visar att mängden kostnader växt över 
tid. Uppgifter som framkommer i granskningen ger för 
handen att det - framför allt i Kommunstyrelsen - är ett 
etablerat arbetssätt att fnansiera nya centrala tjänster 
genom s.k. fördelningsnycklar där kostnaden för tjänsterna 
internfaktureras andra nämnder i staden. Samtidigt fram-
kommer i granskningen att betalande nämnder i vissa 
fall inte efterfrågat eller använder tjänsterna, att fördel-
ningsnycklarna varierar och att hanteringen skapar ett 
administrativt merarbete i både debiterande och betalande 
nämnder. 

Det framkommer även i granskningen att de centralt 
tillkommande kostnaderna försvårar budgetplaneringen 
för nämnderna och att denna form av fnansiering 
av kommungemensamma tjänster medför risker för 
ineffektivitet. Effektivitetsriskerna består främst av att 
av effektiviseringskrav i det ordinarie budgetarbetet inte 
slår igenom för dessa kostnader och att incitamenten 
för effektivisering riskerar att bli lägre när tjänster inte 
genomgår samma uppföljning som ramfinansierad 
verksamhet. Det fnns till största delen heller inga regler, 
riktlinjer eller andra styrande dokument som reglerar 
hur hantering eller uppföljning av centralt tillkommande 
kostnader ska gå till. 

De centralt tillkommande kostnaderna avser i fera fall, 
sett till var varje enskild kostnad, ringa belopp. Mängden 
kostnader totalt för betalande nämnder medför dock 
enligt vidtalade i granskningen, att inte oväsentliga delar 
av kommunbidraget måste avsättas årligen. Förhållanden 
som medför att kostnaderna betalas på bekostnad av 
nämndernas kärnverksamhet. 

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en 
heltäckande bild av kostnadernas antal, omfattning och 
utformning. Vare sig Kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd har genomfört någon analys över de centralt till-
kommande kostnadernas omfattning eller dess inverkan 
på nämndernas förutsättningar att genomföra sina grund-
uppdrag. Det genomförs inte heller några konsekvens-
analyser i dessa avseenden när nya centrala kostnader 
införs. När det gäller 17 av de 23 centralt tillkomman-
de kostnaderna fnns inte några formellt fattade beslut 
avseende själva tjänsten, dess kostnad eller dess fördelning. 
Betalande nämnder har såvitt framkommer i granskningen 
inte heller vidtalats vid införseln när det gäller merparten 
av de centralt tillkommande kostnaderna. 

Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt till-
kommande kostnaderna avser tjänster som många menar 
behövs och som det är rationellt att fnansiera och adminis-
trera centralt. Här uppger intervjuade samstämmigt att det 
i fera fall hade varit väsentligt bättre att hitta andra former 
för tjänstens fnansiering. Detta ex. genom tilldelning i 
årlig budget för Kommunstyrelsen eller den nämnd som 
tillhandahåller tjänsten. 

Lagliga förutsättningar 
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen gått igenom 
de lagliga förutsättningarna för en Kommunstyrelse eller en 
kommunal nämnd att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska 
Kommunfullmäktige, om inte något annat anges i lag eller 
annan författning, bestämma nämndernas verksamhets-
område och inbördes förhållanden. Kommunfullmäktige 
får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster 
åt en annan nämnd. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen, 
leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
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Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen 
i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt att fatta beslut om för-
hållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna 
innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad andra 
nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär 
endast att Kommunfullmäktige kan ge Kommunstyrelsen 
rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars 
hade ankommit på en eller fera andra nämnder. Det kan 
exempelvis vara övergripande och strategiska frågor som 
berör fera nämnder. 

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i 
frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 
lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna 
beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har 
delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin 
förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. 

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgift och möjlighet 
att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder behöver enligt 
kommunallagen regleras i respektive nämnds reglemente, 
som ska beslutas av Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens genomgång av Kommunstyrelsens 
och de debiterande nämndernas reglementen visar 
att inget reglemente, förutom Servicenämndens 
och Grundskolenämndens, ger i uppgift från 
Kommunfullmäktige att tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder. I Servicenämndens fall avser uppgiften bl.a. 
att tillhandahålla tjänster som avser IT, redovisning samt 
personal- och löneadministration. I Grundskolenämndens 
fall avser uppgiften ansvar för bemanningsenheten 
pedagogik. Det framgå dock inte i Grundskolenämndens 
fall att detta är en tjänst till andra nämnder eller att nämn-
den har rätt att debitera andra nämnder. Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder har inget stöd i reglementet för att 
införa, debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder. Respektive nämnd har dessutom inom ramen 
för sin förvaltande verksamhet en självständig beslut-
anderätt. 

Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt 
i de lagliga förutsättningarna i kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges reglementen, att Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder inte har befogenhet eller mandat att 
debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 
Endast Servicenämnden och Grundskolenämnden har 
vissa av dessa befogenheter och då för de tjänster som 
anges i respektive nämnds reglemente. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Stadsrevisionen 
även att förslaget till lydelse i remissversionen av riktlinjer 
för beställar-/-utförarmodellen om att ”Kommunstyrelsen 
har rätt att fördela kostnader genom så kallade fördelnings-
nycklar för köp av verksamheter som är kommungemensam-
ma från olika interna utförare eller typer av tjänster” inte är 
förenligt med Kommunstyrelsens reglementen. Detta då 
befntliga reglementen för Kommunstyrelsen inte medger 
denna typ av befogenheter. 

Stadsrevisionens bedömning är, mot bakgrund av genom-
gången av berörda nämnders reglementen, att de delar 
som reglerar Servicenämndens och Grundskolenämndens 
möjligheter att tillhandahålla och debitera för tjänster 
till andra nämnder är mycket vagt formulerade. 
Kommunstyrelsen behöver mot bakgrund av detta och 
andra granskningsresultat i innevarande rapport genom-
föra en översyn av nämndernas reglementen i dessa delar. 

Med utgångspunkt i områdets lagliga förutsättningar och 
övriga granskningsresultat gör Stadsrevisionen även 
nedanstående bedömningar för respektive nämnd som 
ansvarar för debitering av en eller fera centralt till-
kommande kostnader. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga nämnder 
sammanlagt ca 1,7 mnkr per år fördelade på två 
kostnadsposter. Det fnns inga beslut om att fördela 
ut kostnader till nämnderna i Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden eller i Kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget stöd i reglementet 
för att debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnads-
nämndens hantering av centralt tillkommande kostnader 
inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att 
hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller 
för nämnden. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden debiterar sju nämnder samman-
taget ca 8,6 mnkr per år. Det fnns inga formella beslut 
om debitering eller fördelning av kostnader avseende 
bemanningsenheten pedagogik i Kommunstyrelsen, 
Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. I 
Grundskolenämndens reglemente framgår att nämnden 
har ansvaret för bemanningsenheten pedagogik, det fram-
gå dock inte att detta är en tjänst till andra nämnder eller 
att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Grundskolenämndens 
hantering av kostnaden för bemanningsenheten pedagogik 
delvis är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att 
hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller 
för nämnden. 

Servicenämnden 
Servicenämnden debiterar nämnderna sammanlagt ca 
105 mnkr per år fördelade på sju olika kostnadsposter. 
Servicenämnden utför tjänster inom områdena löneservice, 
IT-service och redovisningsservice och i enlighet med 
nämndens reglemente. När det gäller kostnadsposten som 
avser digitala nämndhandlingar fnns det beslut i respek-
tive nämnd om införandet av digitala nämndhandlingar. 
Gällande tre kostnadsposter (telefonservice, post- och bud-
hantering samt stadshusservice) fnns det inga beslut om att 
fördela ut kostnader till nämnderna i Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

I Servicenämndens reglemente framgår att nämnden 
har i huvuduppgift att utföra tjänster rörande bl.a. om-
och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens 
fastigheter och fastighetsservice samt tillhandahålla 
service beträffande utskriftsenheter, kopiering och 
dylikt. I reglementet framgår inte att de ska tillhanda-
hålla tjänster inom post, budhantering eller stadshus-
service. Förvaltningen har dock gjort denna tolkning av 
reglementet. Det framgår inte i reglementet att nämnden 
har rätt att debitera andra nämnder. Det framgår dock av 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut att Servicenämnden 
är en utförarnämnd som helt fnansieras med uppdrags-
ersättningar från andra nämnder och bolag. 

Stadsrevisionens bedömning är att Servicenämndens 
hantering av de centralt tillkommande kostnaderna till 
största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säker-
ställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen 
som gäller för nämnden. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen debiterar nämnderna sammanlagt ca 
45 mnkr per år fördelat på tretton olika kostnadsposter. 
Kostnadsposten som avser försäkringspremie fnns det 
beslut om i Kommunstyrelsen om att kostnaden ska för-
delas ut till nämnderna. Kostnadsposten som avser data-
skyddsombud fnns det beslut i respektive nämnd om att 
utse dataskyddsombud från Sjuhärads kommunalförbund. 
När det gäller de elva kostnadsposter som återstår fnns det 
inget beslut om att fördela ut kostnaderna till nämnderna 
varken i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har inget stöd i reglementet för att 
debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens 
hantering av de centralt tillkommande kostnaderna inte 
är ändamålsenlig. Bristerna avser ett stort antal kostnads-
poster om sammantaget större belopp. Därutöver visar 
granskningen att det i Kommunstyrelsen fnns ett 
etablerat arbetssätt att fnansiera centrala tjänster genom 
s.k. fördelningsnycklar vilket påverkar övriga nämn-
ders förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa att hanteringen sker 
i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, 
leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksam-
het. Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet dess-
utom för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden 
och för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. Granskningen visar att det saknas en samlad 
analys av de centralt tillkommande kostnaderna. Det fnns 
inte heller någon övergripande sammanställning över 
dessa kostnaders förekomst, utformning eller omfattning. 
Kostnaderna är tills största delen inte heller föremål för 
övergripande och systematisk uppföljning eller utvärdering. 

Stadsrevisionens bedömning är att förhållandena med-
för att Kommunstyrelsens uppsikt över området inte är 
tillräcklig. 

Sammanfattande bedömning 
Granskningen visar att de centralt tillkommande kost-
naderna totalt sett uppgår till betydande belopp och avser 
en bred fora poster årligen. Principerna för fördelning 
skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i stor utsträck-
ning infytande över kostnadernas storlek och utveckling. 
Hanteringen medför administrativt merarbete och det 
saknas formella beslut när det gäller merparten av kost-
naderna. Det saknas även en samlad analys över kostna-
dernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostna-
der införs. Hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, med-
för risker för ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av 
kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grund-
uppdrag årligen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är 
att Servicenämndens hantering av de centralt till-
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kommande kostnaderna till största delen är ända-
målsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms 
som delvis ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och 
Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området 
bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens 
uppsikt inom området bedöms därutöver som otillräcklig. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området 
är så pass omfattande att hanteringen totalt sett inte kan 
ses som ändamålsenlig och effektiv. 

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa 
att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna 
sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. 
Kommunstyrelsen behöver därutöver genomföra en 
genomgripande analys av de centralt tillkommande 
kostnaderna, överväga alternativa fnansieringsmodeller 
och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas 
upp. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en till-
räcklig uppsikt inom området och genomföra en översyn 
av nämndernas reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att 
genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås Stads 
budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de 
centralt tillkommande kostnaderna riskerar att urholka 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
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Missiv 

2022-01-24 

Samtliga nämnder i Borås Stad 

Centralt  tillkommande kostnader i Borås Stad 
Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. Syftet med granskningen 
var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras till nämnderna och granska om 
hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med Kommunallagen och Kommunfullmäktiges 
reglementen. 

Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp och 
avser en bred fora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i 
stor utsträckning infytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medför administrativt 
merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av kostnaderna. 
Det saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. Hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte 
oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms som delvis 
ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området bedöms 
inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms därutöver som otillräcklig. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett 
inte kan ses som ändamålsenlig och effektiv. 

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. Kommunstyrelsen behöver därutöver 
genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga alternativa 
fnansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas upp. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra en översyn av nämndernas 
reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås Stads 
budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande kostnaderna riskerar att 
urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport. 

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2022-04-30. 

Bill Johansson Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen Ordförande andra revisorsgruppen 

Borås Stads Revisionskontor 

Postadress Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se 033-35 71 56 

mailto:revisionskontoret@boras.se
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Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsrapport och 10-dagars för mars 
2022. 

Ärendebeskrivning  
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prognos till Kommunstyrelsen med utfall mot budget samt en prognos på 
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1 Inledning 
Nu har vi kommit en bit in på år 2022, ett år som vi får hoppas inte kommer att präglas av 
pandemirestriktioner. Nämnden har fått 278 tkr i statsbidrag för trängseltillsyn i början av 2022, men 
sedan bör det vara ett avslutat kapitel. 

Nämnden fick flera nya tjänster för 2022 och rekrytering pågår på flertal håll. I budget 2022 finns en 
tidplan för när vi trodde att personerna skulle vara på plats, men vi kommer att se under året hur väl 
den planen stämmer med verkligheten. 

2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

2.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Anvisning 

här kan man skriva en anvisning 

    

  
  

  
 

  
 

  

  

  

  

 
 

 

 

    
  

 
  

 
  

 
  

 

  

       

  
      

       

       

       

       

      

       

       

       

       

       

       

      

       

       

       

       

Miljö- o 
konsumentnämnd 

Ledamöter 

Tjänster 

Netto 

Förvaltningsledning 
Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Netto 

Verksamhetsstöd 
Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Utfall jan-
mar 2021 

i tkr 

-157 

-25 

-182 

1 

-311 

-1 

-20 

-331 

17 

-943 

-19 

-290 

Budget jan-
mar 2022 

i tkr 

-190 

-38 

-228 

-377 

-1 

-39 

-417 

24 

-1 168 

-10 

-281 

Utfall jan-
mar 2022 

i tkr 

-170 

-45 

-215 

-306 

-18 

-324 

5 

-995 

-22 

-186 

Förbrukning
i % 

89% 

118% 

81% 

0% 

46% 

21% 

85% 

220% 

66% 

Prognos
budgetavvik

else i tkr 
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Bidrag/transfererin 
gar 

Netto 

Miljöstab 
Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Netto 

Livsmedelskontroll 
Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Netto 

Tillståndskontroll 
Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Netto 

Miljötillsyn 
Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Netto 

Miljöstrategisk 
avdelning 
Miljöstragi 

Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Utfall jan-
mar 2021 

Budget jan-
mar 2022 

Utfall jan-
mar 2022 

i tkr i tkr i tkr 

-53 -51 -51 

-1 288 -1 486 -1 249 

135 243 234 

-666 -876 -900 

-10 -1 -14 

-50 -58 -100 

-591 -692 -780 

4 556 1 451 1 400 

-1 236 -1 391 -1 348 

-3 -5 -4 

-134 -128 -167 

3 183 -73 -119 

215 949 313 

-732 -930 -853 

-3 -5 -4 

-249 -127 -125 

-769 -113 -669 

1 647 3 716 1 934 

-2 948 -4 238 -3 139 

-26 -10 -14 

-316 -419 -299 

-1 643 -951 -1 518 

1 11 19 

-1 681 -2 066 -1 653 

8 -10 -1 

-422 -336 -226 

Prognos Förbrukning budgetavvik i % else i tkr 

100% 

96% 

103% 

1400% 

172% 

96% 

97% 

80% 

130% 

33% 

92% 

80% 

98% 

52% 

74% 

140% 

71% 

80% 

10% 

67% 
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Utfall jan- Budget jan- Utfall jan- Prognos Förbrukning mar 2021 mar 2022 mar 2022 budgetavvik i % i tkr i tkr i tkr else i tkr 
Bidrag/transfererin 
gar 

Finansiella 
kostnader 

Netto 

-24 

-2 

-2 120 -2 401 -1 861 

Strandskydd 

Intäkter 

Tjänster 

Netto 

106 

106 

101 

101 

122 

122 

121% 

Energirådgivning 

Intäkter 

Personal 

Material 

Netto 

380 

-297 

-44 

39 

319 

-353 

-20 

-54 

286 

-297 

-27 

-38 

90% 

84% 

135% 

Projekt 

Hållbar landsbydg i 
7-h 

LONA Grönstråk 

LONA 
Vattensalamander 

LONA Invasiva 
arter 

Skyfallskartering 

Gåshult 

Förstudie 
våtmarker 

Gynna vilda 
pollinatörer 

LONA Stråk av 
ängsmark 

Netto 

-35 

-71 

-39 

-1 

-146 

-128 

18 

-3 

-809 

276 

355 

13 

84 

-194 

Konsument Borås 
Intäkter 

Personal 

Material 

Tjänster 

Netto 

466 

-1 536 

-2 

-196 

-1 268 

478 

-1 622 

-10 

-237 

-1 391 

116 

-1 431 

-3 

-224 

-1 542 

24% 

88% 

30% 

95% 

-500 

200 

50 

-250 
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Utfall jan- Budget jan- Utfall jan- Prognos Förbrukning mar 2021 mar 2022 mar 2022 budgetavvik i % i tkr i tkr i tkr else i tkr 
Myndighetssamverkan 

Intäkter 640 0% 

Tjänster -640 -600 94% 

Bidrag/Transfererin -35 gar 

Netto 0 -635 

Buffert budget -83 

Klimatkompensationsf
ond 

Intäkter 

Tjänster 

Bidrag/Transfererin 0 -62 0 gar 

Netto 0 -62 0 

Naturvårdsfond 
Intäkter 18 

Bidrag/Transfererin -200 -50 0 gar 

Netto -182 -50 0 

Miljöförvaltningen -5 192 -7 900 -9 022 totalt 
Kommunbidrag 5 192 7 900 7 900 

Resultat jämfört med 0 0 -1 122 -250 kommunbidrag 

2.2 Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd 

Personalkostnaderna ligger lägre i utfall än budget beroende på att vakanser ännu inte är tillsatta. 
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2.3 Tillstånd och livsmedelskontroll 
Tillstånd 

Årsavgifterna är inte ännu fakturerade och det gör att intäkterna ligger lågt på tillstånd. 

2.4 Miljötillsyn 
Både intäkter och personalkostnader ligger lägre än budget beroende på vakanser, deltider och frånvaro. 

2.5 Miljöstrategiska inkl. energi 
Personalkostnaderna ligger lite lägre i utfall än budget beroende på att nya tjänster ännu inte är tillsatta 
och frånvaro. 

2.5.1 Projekt 

2.6 Konsument Borås 
Intäkterna för såld verksamhet förväntas bli 450 tkr lägre än budgeterat på grund av förändrade 
faktureringsintervall. Det är en engångseffekt som bara drabbar 2022. Intäkterna har några år varit för 
högt budgeterade jämfört med skrivna avtal vilket gör att total intäktsavvikelse beräknas uppgå till 
500 tkr. Personalkostnaderna kommer bli lägre än budgeterat eftersom budgetmedel för den nya 
tjänsten som tillträder i maj finns med från årets början och den visstid som varit anställd under årets 
första månader inte arbetat heltid. 

Total budgetavvikelse prognosticeras till -250 tkr. 

3 Verksamhetsmått 

3.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Antal ärenden 1 177 820 

Antal händelser (Ecos) 7 063 6 381 

Antal delegationsbeslut. 381 301 
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3.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

3.2.1 Alkoholtillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Andel i procent av samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

100 100 100 

Antal ärenden inre tillsyn 1 15 15 

Antal yttre tillsynsbesök 0 140 23 

Totalt antal diarieförda ärenden 81 600 128 

Förändring av PBI 1 20 3 

Antal beslut 5 65 10 

Ändringar i tillstånd 0 25 2 

Antal informations- och dialogmöten 2 10 0 

Antal kundkontakter (mail/telefon/möte 
som inte är ärendeknutet) 

327 1 200 218 

Antal diarieförda händelser 686 3 000 548 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 109 109 113 

Antal ansökningar om tillstånd 30 

3.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Antal beslut 26 25 5 

Antal inspektioner tobak och e-cigaretter 0 85 6 

Antal inspektioner folköl 0 35 2 

Antal inspektioner receptfria läkemedel 0 30 3 

Antal kontrollköp 0 50 0 

Antal nya tobakstillstånd 26 12 4 

3.2.3 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 840 

Antal inspektioner 45 800 52 

Antal revisioner 19 100 3 

Antal delegationsbeslut 167 260 80 
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Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Klagomål 11 70 10 

Registrering 32 100 10 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 11 30 4 

Antal livsmedelssanktionsavgifter 20 

3.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Antal delegationsbeslut 213 950 176 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

87 400 27 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

8 350 4 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

30 400 36 

Antal kundkontakter miljötillsyn 1 441 7 000 882 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 621 3 200 342 

Antal kundkontakter hälsoskydd 440 2 700 502 

3.4 Miljöstrategiska 

3.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 4 

Antal deltagande timmar i kommunens 
planering 

222 2 000 275 301 

Strandskyddsärenden 7 50 10 12 

Deltagare i miljöutbildning 57 600 49 33 

Beviljade ärenden Naturvårdsfonden 0 10 0 5 

Aktiviteter i media 0 30 1 3 
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3.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Rådgivningsärenden, energi- och 
klimatrådgivning 

9 120 56 21 

Evenemang 0 2 0 2 

3.5 Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Mar 
2021 Budget 2022 Utfall Feb 

2022 
Utfall Mar 

2022 

Rådgivningsärenden, BUS 192 650 114 180 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, 
KVL 

270 1 200 192 304 

Föreläsningar och informationstillfällen 14 50 9 24 

Miljö- och konsumentnämnden, Månadsrapport 2022-03 10(10) 



 
  

  

 
        

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

        

           

        

          

           

            

       

       

       

           

           

         

        

        

         

 
 

      

    

      

   

   
      

    

     

    

     

    

    

    

     

 
      

    

    

    

    

      

     

      

10-dagars 2022-03 
Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomisk redovisning 
2021 

Nettoutfall 
jan-aktuell

månad 

2022 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 182 912 228 214 14 

Central administration 2 210 10 277 2 595 2 352 243 

Tillstånd- och livsmedelskontroll -2 414 885 186 789 -603 

Miljötillsyn 1 643 3 799 951 1 518 -567 

Miljöstrategiska 2 303 11 232 2 404 1 777 627 

Konsument Borås 1 268 5 562 1 391 1 542 -151 -250 

Buffert 333 83 83 

Klimatkompensationsfond 0 250 62 0 62 

Myndighetssamverkan 0 0 0 830 -830 

Verksamhetens nettokostnader 5 192 33 250 7 900 9 022 -1 122 -250 

Kommunbidrag 3 646 33 250 7 900 7 900 

Resultat jfr med kommunbidrag -1 546 0 0 -1 122 -250 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 

Godkända "öronmärkta" projekt 

Resultat jfr med tillgängliga medel -1 546 -1 122 -250 

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2021 Budget 2022 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal ärenden 1 177 820 

Antal händelser (Ecos) 7 063 6 381 

Antal delegationsbeslut. 381 301 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Mar 2021 Budget 2022 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 840 

Antal ärenden inre tillsyn 1 15 15 

Antal inspektioner 45 800 52 

Antal yttre tillsynsbesök 0 140 23 

Antal revisioner 19 100 3 

Antal nya tobakstillstånd 26 12 4 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 109 109 113 

Antal ansökningar om tillstånd 30 

Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Mar 2021 Budget 2022 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal delegationsbeslut 213 950 176 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 87 400 27 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 8 350 4 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 30 400 36 

Antal kundkontakter miljötillsyn 1 441 7 000 882 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 621 3 200 342 

Antal kundkontakter hälsoskydd 440 2 700 502 



 
  

  
 
      

      

     

     

  
      

     

      

     

 
  

 
   

   
   

 
 

   

10-dagars 2022-03 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2021 Budget 2022 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 4 

Strandskyddsärenden 7 50 10 12 

Deltagare i miljöutbildning 57 600 49 33 

Konsument Borås 
Verksamhetsmått Utfall Mar 2021 Budget 2022 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Rådgivningsärenden, BUS 192 650 114 180 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 270 1 200 192 304 

Föreläsningar och informationstillfällen 14 50 9 24 

Kommentarer 
Prognos för helåret 
Konsument Borås 
Intäkterna för såld verksamhet förväntas bli 450 tkr lägre än budgeterat på grund av förändrade faktureringsintervall. Det är 
en engångseffekt som bara drabbar 2022. Intäkterna har några år varit för högt budgeterade jämfört med skrivna avtal vilket 
gör att total intäktsavvikelse beräknas uppgå till 500 tkr. Personalkostnaderna kommer bli lägre än budgeterat eftersom 
budgetmedel för den nya tjänsten som tillträder i maj finns med från årets början och den visstid som varit anställd under 
årets första månader inte arbetat heltid. 
Total budgetavvikelse prognosticeras till -250 tkr. 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Erinran 2022-03-14 Tillsyn - inre 72-2021-00370 
Ändrat  tillstånd, bifall 2022-03-24 Ändrat  tillstånd - e-tjänst 51-2022-00054 
Avskrivning 2022-03-25 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2021-00151 
Avskrivning 2022-03-25 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2021-00152 
Stadigvarande tillst  allmänheten, bifall 2022-03-29 Stadigvarande tillstånd allmänheten 01-2022-00066 
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall m  villkor 2022-03-31 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2022-00023 
Ändrat  tillstånd, bifall 2022-03-31 Ändrat  tillstånd - e-tjänst 51-2022-00155 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-03-31 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00190 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2022-03-14 25-2022-00015 E-tjänst Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Återkallelse 7 kap. 10 § p. 1 2022-03-21 36-2022-00046 Återkallelse av tillstånd  



Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik Besl.Datum Deleg.nr 
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Hygienisk verksamhet - 

2022-651 Ändring av befintlig verksamhet med ny skärande/stickande  
behandling 2022-03-01 2022-300 
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal - 

2022-1309 
Tillfällig flytt under renovering 2022-03-29 2022-432 

2021-2984 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-01 2022-285 
2022-684 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-02 2022-308 
2022-742 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-02 2022-311 
2022-743 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-03 2022-317 
2022-827 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-04 2022-324 
2022-847 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-07 2022-327 
2022-845 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-08 2022-336 
2022-962 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-09 2022-345 
2022-991 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-11 2022-358 
2022-1090 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-17 2022-379 
2022-1146 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-17 2022-380 
2022-999 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-18 2022-386 
2022-1338 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-25 2022-413 
2022-1368 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-28 2022-422 
2022-1434 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-03-29 2022-434 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning  
2022-386 

av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 2022-03-16 2022-378 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om  

2022-434 
dagvattenhantering på Torpa-Sjöbo 2:24 2022-03-09 2022-355 

2022-557 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om  
krossanläggning och sorteringsverk för berg- och grusmaterial 2022-03-01 2022-284 

2022-557 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om  
krossanläggning och sorteringsverk för berg- och grusmaterial 2022-03-01 2022-287 

https://Deleg.nr


Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Ansökan om extra 
2022-929 skjuttider 2022-03-04 2022-325 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Mekanisk bearbetning av  
2022-184 

asfalt 2022-03-02 2022-306 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Mekanisk bearbetning av  

2022-184 
asfalt 2022-03-03 2022-316 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Mellanlagring av jord och  

2021-2950 schaktmassor 2022-03-18 2022-385 
 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 

2022-244 Information om bolagsskiftet biltvätt 2022-03-09 2022-350 
 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 

2022-244 Information om bolagsskiftet biltvätt 2022-03-09 2022-351 
 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 

2022-244 Information om bolagsskiftet biltvätt 2022-03-09 2022-352 
2021-3650 Anmälan av sanering av PCB 2022-03-01 2022-296 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Anmälan om  
2022-513 

sanering av kvicksilverkontaminerade rör. 2022-03-01 2022-301 
 

2021-3829 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-03-01 2022-304 
 

2021-2707 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-03-03 2022-315 
Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet - Tillägg av kök för 

2022-34 förskola 2022-03-01 2022-303 
 

2022-768 Ansökan om dispens - Ansökan om förlängda körtider 2022 2022-03-28 2022-426 
2022-797 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-03-14 2022-362 
2022-990 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-03-28 2022-424 
2022-546 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-03-28 2022-430 

2021-3912 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter 2022-03-01 2022-295 

2021-3912 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter 2022-03-04 2022-326 



2022-116 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
om tillstånd för schaktning inom Öresjö vattenskyddsområde 2022-03-16 2022-376 

2022-116 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
om tillstånd för schaktning inom Öresjö vattenskyddsområde 2022-03-16 2022-377 

2022-607 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - schaktning 2022-03-09 2022-356 

2021-3646 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-03-11 2022-359 
2021-3714 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-03-22 2022-399 
2022-91 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2022-03-24 2022-410 

2022-224 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-03-18 2022-389 

2022-443 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Sluten tank 2022-03-22 2022-398 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 

2021-4050 
infiltration 2022-03-08 2022-337 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 

2021-4047 
infiltration 2022-03-08 2022-338 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 

2022-239 
infiltration 2022-03-08 2022-344 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-500 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-03 2022-320 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-841 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-25 2022-414 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-850 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-25 2022-416 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-826 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-439 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-829 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-440 



Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-767 

undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-441 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-792 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-442 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-907 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-443 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-905 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-444 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-1069 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-445 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-1110 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-03-30 2022-446 

 
2022-795 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Allmänt ärende 2022-03-01 2022-299 

 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Föreläggande om  
2021-2445 skyddsåtgärder 2022-03-03 2022-323 

Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift,  
2021-3784 

enskilt avlopp 2022-03-23 2022-402 
Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  

2021-4118 
av hygienisk verksamhet 2022-03-25 2022-415 

2022-66 Klagomål livsmedel - Hantering/Rengöring 2022-03-28 2022-418 

2022-350 
Klagomål miljöskydd - nedskräpning på fordonsverksamhet 2022-03-01 2022-293 

2022-350 
Klagomål miljöskydd - nedskräpning på fordonsverksamhet 2022-03-01 2022-294 

2021-3637 
Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på störande motorljud. 2022-03-29 2022-433 
Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på temperaturen i 

2022-509 
lägenheten. 2022-03-28 2022-427 
Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud  

2020-2004 
från tvättstugan. 2022-03-11 2022-360 



Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud  
2020-2004 

från tvättstugan. 2022-03-11 2022-361 
2019-3449 Klagomål strandskydd - Naturvård, Tillsyn Strandskydd 2022-03-28 2022-419 

 
2021-4112 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-03-01 2022-283 
2022-238 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-03-01 2022-297 
2021-4114 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-03-07 2022-331 
2021-4113 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-03-07 2022-332 

2022-269 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-03-07 2022-333 
2022-567 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-03-09 2022-349 
2022-870 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-03-21 2022-393 

 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - 
2022-396 Omklassning av verksamhet 2022-03-07 2022-329 
2022-815 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-03-01 2022-302 
2022-853 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-03-02 2022-312 

2022-1240 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-03-17 2022-384 
2022-1308 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-03-21 2022-396 

2022-1254 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-03-18 2022-390 
2022-118 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd 2022-03-02 2022-313 

2022-715 
Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Lantbruk 2022-03-02 2022-310 

 
2022-446 Miljösanktionsavgift 2022-03-08 2022-340 

 
2022-446 Miljösanktionsavgift 2022-03-08 2022-341 

2022-560 Miljösanktionsavgift 2022-03-08 2022-343 
2022-438 Miljösanktionsavgift 2022-03-15 2022-365 
2022-438 Miljösanktionsavgift 2022-03-15 2022-366 



Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  
2022-398 

anmälan 2022-03-01 2022-286 
Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  

2022-369 
anmälan 2022-03-01 2022-288 

 Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  
2022-409 anmälan 2022-03-01 2022-289 

Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  
2022-369 

anmälan 2022-03-09 2022-346 
 Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  

2022-631 anmälan 2022-03-15 2022-363 
Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  

2022-862 
anmälan 2022-03-28 2022-423 
Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  

2022-398 
anmälan 2022-03-29 2022-435 

 Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  
2022-631 anmälan 2022-03-31 2022-448 

 Miljösanktionsavgift - Hälsoskydd - påbörjat verksamhet utan  
2022-409 anmälan 2022-03-31 2022-449 

 
2021-3753 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-15 2022-367 

 
2021-3755 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-03 2022-318 

 
2021-3822 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-15 2022-368 

2021-3837 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-28 2022-425 
 

2021-4016 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-28 2022-420 
 

2021-4017 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-15 2022-370 
 

2021-4017 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-17 2022-381 



 
2022-17 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-23 2022-404 

 
2022-177 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-09 2022-353 

 
2022-177 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-23 2022-403 

2022-18 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-24 2022-409 
 

2022-181 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2019 2022-03-09 2022-348 
 

2022-19 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-23 2022-405 
 

2022-20 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-23 2022-406 

2022-21 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-23 2022-407 
2022-213 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-25 2022-412 

 
2022-463 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-18 2022-387 

 
2022-463 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-21 2022-394 
2022-467 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-15 2022-371 
2022-467 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-31 2022-450 
2022-469 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-03 2022-319 

 
2022-552 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-08 2022-342 

 
2022-552 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-24 2022-411 

 
2022-593 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2019 2022-03-17 2022-382 

 
2022-593 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2019 2022-03-21 2022-395 

 
2022-71 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-09 2022-354 



 
2022-71 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-03-24 2022-408 
2022-105 Planerad tillsyn - Hälsoskydd 2022-03-03 2022-321 

2022-790 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-03-02 2022-309 
 

2022-864 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-03-07 2022-335 
 

2022-994 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-03-15 2022-374 
2022-1093 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-03-15 2022-375 
2022-1188 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-03-23 2022-401 
2022-1242 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-03-25 2022-417 
2022-1371 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-03-30 2022-438 
2022-472 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-03-07 2022-334 

 
2022-1026 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-03-18 2022-388 

 
2022-1026 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-03-18 2022-391 
2022-516 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn  2022-03-02 2022-314 
2022-1515 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022 2022-03-31 2022-451 

 
2022-882 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Tillsyn drivmedelsstation 2022 2022-03-09 2022-357 

2022-978 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-03-17 2022-383 

2021-3805 
Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-03-21 2022-392 

2021-3640 
Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-03-21 2022-397 
Remiss - Ansökan om Tillstånd till täktverksamhet m.m. och  

2022-138 
för verksamheten nödvändig vattenverksamhet 2022-03-03 2022-322 

2022-1286 Remiss alkoholservering - Ansökan om serveringstillstånd 2022-03-28 2022-421 
2022-1384 Remiss alkoholservering - Ansökan om serveringstillstånd 2022-03-30 2022-437 



2022-741 
Remiss alkoholservering - Ansökan om stadigvarande tillstånd. 2022-03-07 2022-328 

 Remiss alkoholservering - Stadigvarande serveringstillstånd till 
2022-744 slutet sällskap 2022-03-09 2022-347 
2022-1459 Remiss alkoholservering - Utökat serveringstillstånd. 2022-03-30 2022-436 

Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av  
2022-445 

enbostadshus 2022-03-07 2022-330 
Remiss samrådsärende - 12:6 Samråd gällande VA-ledningen  

2022-1006 
mm. mellan Borås - Bosnäs. 2022-03-30 2022-447 
Remiss vattenverksamhet - Yttrande avseende anmälan om  

2022-1452 
vattenverksamhet om omgrävning av mindre bäck.  2022-03-29 2022-431 

2021-3875 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-01 2022-290 
2021-3879 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-01 2022-291 
2021-3876 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-02 2022-305 
2021-3949 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-02 2022-307 

 
2021-3952 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-15 2022-364 
2021-3949 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-15 2022-372 

2021-3433 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-15 2022-373 
2021-3951 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-28 2022-428 
2021-3876 Sanktionsavgift livsmedel 2022-03-28 2022-429 

Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Föreläggande om  
2021-3109 

skyddsåtgärder 2022-03-08 2022-339 

2022-1178 
Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Samordnad tillsyn 2022 2022-03-15 2022-369 

2022-1149 Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Tillsyn  2022-03-22 2022-400 
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