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Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod, väg, garage, 
attefallshus och tomtplats på fastigheten Komlösa 5:6 
Sökanden:  
Fastighet:  Komlösa 5:6 

 

Sammanfattning 
 har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand 

för att ändra en befintlig sjöbod, ett befintligt garage, för en väg ner till sjöboden, 
samt för att utöka befintlig tomtplatsavgränsning. Han söker också dispens för ett 
nytt attefallshus.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att det går att bevilja dispens för garage och attefallshus 
då de två byggnaderna är placerade inom beslutad tomtplats. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det inte går att bevilja dispens för utökad tomtplats, 
tomtplatsen har beslutats i tidigare beslut från 2018 där marken har bedömts vara 
allmänrättslig tillgänglig och inte vara ianspråktagen. Miljöförvaltningen bedömer att 
det inte går att bevilja dispens för ändring av sjöboden då de ansökta åtgärderna ger 
ett mycket mer privatiserande intryck samt ger möjlighet till ändrad användning av 
byggnaden. Miljöförvaltningen bedömer att det inte går att bevilja dispens i efterhand 
för vägen ner till sjön då det inte bedöms skäligt att ta i anspråk naturmarken. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ett garage med yttermåtten ca 4 x 9 meter och högsta höjd ca 3,2 meter, samt för en 
attefallsbyggnad med en högsta totalarea på 30 m2 och högsta höjd på 4 meter, på 
fastigheten Komlösa 5:6 vid Öresjö, Borås kommun. 
 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens för utökad tomtplats, för 
befintlig väg samt för ändring av sjöbod på fastigheten Komlösa 5:6 vid Öresjö, Borås 
kommun. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
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Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att renovera 

befintlig sjöbod samt för befintlig väg på fastigheten Komlösa 5:6. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 4 maj 2020. Ritning och karta 
har bifogats ansökan. 2 juni 2020 inkom  med information om storlek och 
dimensionering på sjöboden.  
 

 har en befintlig dispens med tomtplatsavgränsning beslutad 2018 
(2018-2307). I det beslutet har han fått dispens för nytt hus och för att göra en 
framfartsväg till huset och fram till Komlösa 5:15. Han har även fått veta att 
renoveringar i form av ny träpanel och nytt tak av papp på fastighetens 
komplementbyggnader inte kräver dispens. Han har även angett att ett par träd i 
anslutning till båthuset kommer behövas tas ner. Ett fåtal träd kan tas ner utan att 
dispens krävs om det inte bedöms vara en förbjuden åtgärd.  
 
16 juni 2020 fick  information om att dispens inte kan ges för det förslag till 
sjöbod han sökt för innefattande isolering, ändrat och högre tak och utökad 
fönsterarea med bland annat fönster på hela kortsidan mot sjön,  fick 
information om att han kan ändra sin ansökan.  har inte inkommit med en 
uppdaterad ansökan kring sjöboden.  inkom 25 juni 2020 med en komplettering 
till ansökan gällande utvidgning av tomtplats så den även ska innefatta området med 
bryggan och sjöboden. 12 augusti 2020 kompletterade  sin ansökan med en 
attefallsbyggnad och 31 augusti 2020 med garage i efterhand. 
 
Fastigheten Komlösa 5:6 är totalt ca 6 400 m2 stor, av detta är 1 800 m2 den beslutade 
tomtplatsen (dnr 2018-2307), bilaga 2. Västra delen av fastigheten består idag av 
kalhygge, mellersta delen består av tomtplats och på östra delen finns sjöboden, 
bryggan och mark som tidigare varit naturmark men som till viss del, utan dispens, 
har rensats på vegetation.  
 
Sjöboden var tidigare en traditionell sjöbod, bilaga 3, men åtgärder på byggnaden har 
påbörjats utan dispens och byggnaden är idag högre och har isolering och gjuten 
platta. Även vegetationen runt sjöboden har rensats och inger ett mer privatiserande 
intryck. Dessa åtgärder hanteras i ett separat tillsynsärende, dnr 2019-3449. har 
inkommit med information om att sjöboden endast har renoverats, men de åtgärder 
som utförts på sjöboden bedöms inte som renoveringar utan som ny byggnad. 
Tidigare fanns det rälsar som ledde från sjön upp till sjöboden. Rälsarna har använts 
till att föra in båtar till sjöboden, dessa har tagits bort. Samtliga ändringarna har gjort 
att byggnaden har fått ändrad användning och bedöms inte längre utgöra en 
traditionell sjöbod, bilaga 3. I sin ansökan om dispens i augusti 2018 anger  att 
han vill renovera sjöboden genom att byta panel och byta takbeklädnaden. Han får då 
i sitt beslut om strandskyddsdispens veta att den typen av renovering inte kräver en 
dispens. I april 2020 inkom  med förfrågningar kring om ändrad storlek och 
placering av fönster på sjöboden är dispenspliktigt eller ej. Han fick information om 
att fönster med samma area som tidigare och som bara till viss del bytt placering 
bedöms vara ok utan dispens, däremot får inte byggnaden vara större, högre eller byta 
placering utan dispens. 
 

 fick den 24 februari 2018 svar på frågan om han får lägga lite nytt grus 
på stigen så den inte är så lerig. Han fick då svaret att om åtgärden han ville göra var 
att bara lägga ut små mängder grus på de blöta ställena så krävs ingen dispens men 
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om stigen breddas till något som liknar en väg så krävs dispens. (2018-3048)Vägen 
ner till sjöboden har anlagts utan dispens där det tidigare var en stig ner till sjöboden 
och stranden, bilaga 3. Stigen var tillgänglig för allmänheten. Vägen som är anlagd 
utgår dock från tomtplatsen och inte från den plats som stigen utgår från.  Detta gör 
att vägen upplevs privat, vegetation runt vägen har även rensats bort vilket bidrar till 
det privatiserade intrycket. Även detta hanteras i tillsynsärende med dnr 2019-3449.  
 
På fastigheten finns även ett bostadshus. Detta ska rivas och ersättas med ett nytt 
närmare sjön (dnr 2018-2307).  
 
Kommunicering inför förslag till beslut gjordes 14 juli och 16 juli 2020. Sökanden 
inkom med synpunkter 15 juli, bilaga 4. Synpunkterna ändrade inte 
Miljöförvaltningens bedömning. Bemötande av inkomna synpunkter finns i bilaga 5.  
Kommunicering angående ändrad bedömning av väg gjordes 16 juli 2020.  inkom 
med synpunkter 17 juli 2020 om att närmsta båtiläggningsplats enligt deras vetskap är 
Almenäs vilket är över 3 km bort, samt att den aktuella byggnaden som vägen leder 
till har ett behov av en tillfartsväg för transport och underhåll. 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för vägen, sjöboden, garaget, attefallsbyggnaden och tomtplatsen ligger inom 
Öresjö strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat 
område får inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning 
ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. 
Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller 
anordningar samt åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter får heller inte vidtas (7 kap 15 § miljöbalken). 
 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
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 
- platsen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området 
 
Miljöförvaltningen bedömer att dispens kan beviljas för garaget och 
attefallsbyggnaden då de kommer uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
Dispens kan ges förutsatt att det går att få bygglov för åtgärderna och det inte strider 
mot gällande områdesbestämmelser. På den aktuella platsen finns inga höga 
naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och 
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allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av tillbyggnaden. Dispens är 
förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns särskilt skäl för att bevilja dispens för 
ändring av sjöboden. Byggnaden medför negativ påverkan på allmänhetens 
tillgänglighet till området. En ändring enligt ansökan medför andra 
användningsmöjligheter vilket strider mot strandskyddet. I dom 2006 M-7488 från 
Mark- och miljööverdomstolen beskrivs bland annat isolering och helglasade dörrar 
vara sådant som förknippas med fritidsboenden och inte för byggnader för 
förrådsändamål, samt att glasdörrarna utgör en avhållande verkan på allmänhetens 
benägenhet att vistas i närheten av byggnaden. 
 
Att anlägga väg är inte alltid dispenspliktigt, det beror på vilken miljö den planeras 
anläggas i. Denna väg bedöms vara dispenspliktig då den har anlagts i naturmiljö med 
mycket träd och buskage. Miljöförvaltningen bedömer att det inte är skäligt att kunna 
komma fram med bil till sjökanten för att bland annat kunna forsla tunga föremål 
eller att lägga i båtar vid det som tidigare var en sjöbod. Det som refereras till sjöbod 
bedöms heller inte vara sjöbod efter de åtgärder som utförts utan dispens. 
Bedömningen är att det inte finns någon sjöbod på platsen och därför bedöms det 
heller inte motiverat att kunna föra fram båtar till denna byggnad. Det finns även 
befintliga platser runt sjön som används av de boende i området för båtiläggning, 
därför bedöms en ny plats inte vara skäligt. Tidigare har det funnits mycket vegetation 
i området som vuxit fritt och stigen var allmänt tillgänglig. Vägen bedöms ta mark i 
anspråk där växt- och djurliv ska kunna leva fritt. Det enskilda intresset för vägen 
bedöms inte väga tyngre än strandskyddets syften att bevara/återfå naturvärdena. 
Dispens för vägen är inte förenligt med strandskyddets syfte.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns särskilt skäl för att bevilja dispens för 
utökad tomtplats. En utökad tomtplats skulle medföra en negativ påverkan på 
allmänhetens tillgänglighet till området samt en negativ påverkan på växt- och djurliv. 
I besluten från 2018 beskrivs området som allemansrättsligt tillgängligt och samma 
bedömning görs idag. Om området för många år sedan varit ianspråktaget har i så fall 
det privata förfallit och det allmänna återinträtt då det inte hållits privatiserat 
kontinuerligt över tid.  
 
 
Miljöförvaltningen bedömer att sjöboden, vägen och tomtplatsen inte är förenligt 
med gällande översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 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 § miljöbalken). 
 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-05-04 
Situationsplan, 2020-05-04 
Kompletterande ritningar och info om dimensionering, 2020-05-12 
Komplettering av ansökan angående tomtplats, 2020-06-25 
Komplettering av ansökan angående attefallshus, 2020-08-12 
Komplettering av ansökan angående garage, 2020-08-31 
Tidigare beslutad dispens med tomtplatsavgränsning, dnr 2018-2307 
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Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, av Naturvårdsverket och 
Boverket 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander 
Miljöchef 

 
Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Fotobilaga 
4. Inkomna synpunkter 
5. Bemötande av inkomna synpunkter 
6. Hur man överklagar 
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Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 
Sökanden (inkl. bilagor 1-6),  
 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (inkl. bilagor 1-5), vastragotaland@lansstyrelsen.se



Komlösa 5:6, dnr 2020-1638
 

Bilaga 1. Översiktskarta
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Komlösa 5:6, dnr 2020-1638 

Bilaga 2. Situationsplan 
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Borås 20200715 
 
Synpunkter efter dialog med Linnea Åsedahl inför beslut av miljö och konsumentnämnden. 
 
”Hej igen  
  
Jag refererar till vårt telefonsamtal: 
Den sjöboden ni har sökt för går inte att bevilja då den skulle inge ett mer privatiserande intryck samt 
ger möjlighet till ändrad användning av byggnaden. Då ni inte har ändrat er ansökan angående 
sjöboden kommer jag skriva förslag till beslut om avslag för både sjöboden och för tomtplatsen. 
Sjöboden får fortfarande renoveras förutsatt att den inte ändrar utformning, storlek eller blir mer 
privatiserande eller liknande. Det är alltså inte dispenspliktigt att endast underhålla sjöboden. 
Angående tomtplatsen hänvisar jag till tidigare taget dispensbeslut där området utanför den 
beslutade tomtplatsen beskrivs som icke ianspråktaget. 
  
Som tidigare nämnt kommer jag skriva ett beviljande förslag till beslut för vägen ner till sjöboden.” 
 
I första hand vill vi att nämnden prövar tomtplatstområdet, vår uppfattning miljökontoret gör fel som 
hänvisar till beslutet från 2018-2307 eftersom vi då (på grund av okunskap gällande innebörden av 
tomtplatsområde) endast ansökte om tomtplatsområde runt huvudbyggnaden, frågan om det nya 
området är därför inte prövad genom att bara hänvisa till tidigare beslut. 
 
I dialogen med miljökontoret under 2020 har miljökontoret hänvisat till att området runt sjöboden och 
bryggan skulle vart mer förfallet än området runt huset. 
Detta motsätter vi oss eftersom föregående ägare insjuknade och hade inte fysik möjlighet att sköta 
fastigheten.  
När skötseln upphörde gjorde den det för hela fastigheten samtidigt, och därför anser vi att det är fel 
att hänvisa till att området runt bryggan och sjöboden skulle ha förfallit på ett annorlunda sätt jämfört 
med området som ligger 20 meter bakom bryggan som 2018 ansöktes som tomtplats.  
Därmed finner vi det orimligt att miljökontoret nu när vi ansöker om att utöka tomtplatsen till att 
omfatta det området som historiskt alltid har skötts som tomtplats, hänvisar till att det skulle ha 
förfallit på ett annorlunda sätt jämfört området runt huvudbyggnaden.  
Användningen av området runt bryggan som tomtplatsområde intygas även av  som 
har bott i området sedan 50/60-talet. 
 
Bryggan och komplementbyggnaden jämte bryggan har stått på området sedan före 
strandskyddsreglerna infördes och det sitter gamla skyltar med ”privat område”(bilaga).  
Dessutom går det två järnvägsrälsar från vattnet upp i komplementbyggnaden som måste korsas för att 
allmänheten ska kunna komma fram till bryggan. Detta tillsammans med höga berg vid slutet av 
bryggan som skapar en naturlig återvändsgränd gör att området runt bryggan känns väldigt privat och 
allmänheten inte väljer att beträda bryggan. (se bilaga.) 
 
Vidare är beslutad tomtplats i beslut 2018-2307 inte onormalt stort vilket även medför att en utökning 
av område inte kan anses göra tomtplatsområdet för stort.  
Sammantaget tycker vi det är fel att bedöma området som allmänt tillgängligt och frågan om att 
tomtplatsen även bör innefatta byggnaden vid vattnet och bryggan bör därför prövas på nytt. 
 
 
I andra hand vill vi att nämnden prövar vår ansökan om att modernisera komplementbryggan vid 
vattnet med tilläggsisolering nya fönster och att byta ut trädörrarna på gaveln mot vattnet till spröjsade 
fönster som täcks med traditionella träportar. Detta medför att huset blir tätt samtidigt som man kan få 
in ljus i byggnaden.  
Miljökontoret hänvisar i frågan till att det skulle möjliggöra en ändrad användning av byggnaden utan 
att pröva tidigare användning. Historiskt har byggnaden bland annat använts som verkstad för 



underhåll av båtar samt förvaring av dito. Vår åsikt är att en tilläggsisolering och utbyte av trädörrar 
och fönster inte medför en ändrad användning. Vidare är det rimligt i samband med en modernisering 
av denna typ av byggnad att ha ett tunnare skit av isolering för att kunna hålla byggnaden fukt- och 
mögelfri. 
 
Slutligen anser vi att det inte gör området mer privatiserat med förslaget eftersom byggnaden ligger 
med gaveln i en vinkel mot öst. Befintliga trädörrar syns därför inte när man kommer från stigen 
belägen syd/väst om byggnaden/fastigheten samt att bergsväggen på den östra sidan av byggnaden och 
bryggan tillsammans med angränsande fastighet åt öster medför att allmänheten inte kommer gåendes 
från det hållet. Utöver detta täcks fönstren på gaveln med trädörrar likt befintliga.  
Stigen Syd/väst om byggnaden är fortsatt allmäntillgänglig och föreslagen flytt och utbyte från 
liggande till stående fönster på långsidan åt Syd/väst bedömer vi inte påverkar allmänhetens 
möjlighet/vilja att beträda stigen. 
 
Bilagor följer: 



Karta över området från beslut 2018-2307 

 
 



Aktuellt ansökt område inringat i blått, samt höjdkurvor som illustrerar berg 
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Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

  

 
  

Bemötande av inkomna synpunkter 
 
Angående tomtplats 
Tomtplatsen bedöms utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Den mark 
utanför beslutad tomtplats (i ärende med dnr 2018-2307) bedömdes som ej 
ianspråktagen på grund av att det inte skötts under ca 10 år. Bryggor och sjöbodar 
och liknande anordningar utgör ingen egen tomtplatsavgränsning och behöver därför 
inte ingå i en sådan. Det är även mycket ovanligt att bryggor och delar av sjön ingår i 
en tomtplats utan de bedöms oftast som allmänt tillgängliga.  Ett bostadshus har en 
privat zon även runt huset, men den mark som bedöms vara ianspråktagen kan 
minska om den inte sköts kontinuerligt över tid. Detta gäller även skyltning och 
avgränsningar och liknande, hålls inte platsen hävdad så förfaller det ianspråktagna 
och blir åter allmänt tillgängligt. 
 
Angående sjöbod 
Det är dispenspliktigt att ändra användning från sjöbod eller övriga förrådsbyggnader 
till byggnader som kan användas för bostadsändamål och liknande. De åtgärder som 
nämns i ansökan med bland annat isolering och stora fönster skulle medföra dessa 
möjligheter. Att ändra en sjöbod som ligger utanför tomtplats till en sådan byggnad 
skulle göra området mer privat och därmed verka avhållande för allmänheten. En 
traditionell sjöbod kräver ingen sådan utrustning. Den allmänna tillgängligheten ska 
även tas i beaktning från sjösidan, sjöboden och stranden är väl tillgängliga från både 
land- och sjösidan idag. De förändringar som nämns i ansökan skulle göra så att 
området skulle bli avstängt för allmänheten. 

Linnea Åsedahl 
Kommunbiolog 
 
 



Från:
Till: Matilda Chocron
Ärende: Attefallshus
Datum: den 12 augusti 2020 10:49:06
Bilagor: Attefallshus Nord-va ̈st.png

Attefallshus Nord-ost.png
Attefallshus Syd-ost.png
Attefallshus Syd-väst.png

Hej Matilda, Bifogar bilder på fasader samt placering för föreslaget attefallshus. 

Måtten är 698cm*430cm Höjd 400cm



Från:   
Skickat: den 26 augusti 2020 12:53 
Till: Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se> 
Ämne: Re: Ärende 2020-1638 - Ansökan om strandskyddsdispens 
 
Hej Linnea,  
 
Jag är delar inte det du skriver att det är en ny byggnad, på de ritningar vi tidigare har 
presenterat så framgår det tydligt av ritningar före och efter att byggnaden efter ombyggnation 
blir högre och har en annan takvinkel samt utformning.  
Därigenom framgår det på att för att verkställa dessa ändringar krävs omfattande ingrepp och 
ytbyte av byggndsdelar som stomme för väggar och tak etc. 
 
Situationsplanen är oförändrad mot den som finns sedan tidigare, byggnadens mått kan jag 
absolut ta fram. 
 
 
Mvh 

 

 
 
 
 
 

26 aug. 2020 kl. 11:39 skrev Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se>: 
 
Hej  
 
Med tanke på att vi fått information om att den byggnaden som gjorts om till garage är en ny 
byggnad så har du inte dispens för ditt garage. Du bör ta med även den byggnaden i ditt 
nuvarande dispensärende så det kan prövas och eventuellt få dispens för. Utan dispens för en 
ny byggnad kommer vi behöva förelägga om återställande. 
 
Vill du komplettera med även garaget i din ansökan får du inkomma med mått och höjd samt 
ny situationsplan snarast så ärendet kan komma med till septembernämnden. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linnea Åsedahl 
Kommunbiolog 
 
------------------------- 
Borås Stad - Miljöförvaltningen 
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 30 00 
Webbplats: boras.se 
 
miljoforvaltningen@boras.se 
 



 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer 
information hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 
Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande  
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Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten 
Viared 8:101. 
 
Sökande:  
Fastighet:  Viared 8:101 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintlig 

flytbrygga på 6 x 2 meter på fastigheten Viared 8:101. En brygga får anses vara en sådan 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Vid prövning av om detta innebär 
att särskilda skäl föreligger ingår även en bedömning av bryggans inverkan på 
strandskyddets syften och en vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes 
intresse och behov av att ta platsen i anspråk. Miljöförvaltningen konstaterar att  
inte är beroende av en brygga för att kunna nyttja fastigheten. Något annat behov av brygga 
har  inte redovisat. Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på 
platsen skulle ta allemansrättsligt tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande 
effekt på det rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet. Miljöförvaltningen 
anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl att dispens kan medges. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för brygga, på fastigheten Viared 8:101, Borås kommun.  
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
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Redogörelse för ärende 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 14 augusti besökt  och 
fastigheten Viared 8:101 i ett annat ärende (dnr 2017-2117). Vid platsbesöket 
noterades att en brygga uppförts, se foto i bilaga 2.  informerades 
då om att bryggor kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna och uppgav att 
han ville söka dispens i efterhand.  
 

 har den 18 augusti 2020 inkommit med en ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för flytbrygga på 6 x 2 meter på fastigheten Viared 
8:101. Situationsplan har bifogats ansökan. 
 
Miljöförvaltningen har den 21 augusti 2020 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

 har den 4 september 2020 meddelat att han motsäger sig förslaget 
att avslå ansökan då han menar att särskilda skäl för dispens föreligger. Den aktuella 
fastigheten ligger vid östra delen av Viaredssjön som är exploaterad och ger ett 
intryck av att vara tätbebyggt villaområde snarare än orörd natur. Skälet för att bosätta 
sig på fastigheten var till övervägande del dess strandnära läge med möjlighet till båt, 
bad och fiske. Den nu aktuella flytbryggan är avsedd för, och anpassad till, att 
användas för dessa ändamål. Strandkanten består av stora stenar och medför att det 
inte går att lägga till en båt samt svårigheter att bada. Bryggan kommer att tas in under 
vinterhalvåret. Flertalet fastigheter i närområdet har enskilda bryggor vilket i praktiken 
innebär att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den nu aktuella 
bryggan inte skulle medföra någon ytterligare avhållande effekt på det rörliga 
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet.  
 
Bestämmelser 
Platsen för bryggan ligger inom Viaredssjön strandskyddsområde som är 200 meter 
från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken).  
 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- anläggningen för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området 
 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl föreligger ingår även en 
bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en vägning mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta platsen i anspråk. 



 
Sida 
3(4) 

Datum 
2020-09-08 

Dnr 
2020-2582 

 
 
 

Områdets värde för friluftsliv och för växt- och djurlivet får alltså vägas mot bland annat 
behovet av bryggan.  
 
För att dispens ska kunna beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som 
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en 
brygga. Miljöförvaltningen konstaterar att  inte är beroende av en 
brygga för att kunna nyttja fastigheten. Bryggan är endast avsedd för  
och hans familj. Vattenområdet ska normalt sett anses som allemansrättsligt tillgängligt, 
då allmänhetens rätt att röra sig på annans vattenområde är vidsträckt. Det är t.ex. tillåtet 
att ro, segla, åka motorbåt eller vattenskidor, simma och vintertid gå på isen omedelbart 
utanför strandägarens bostadshus (jmf MÖD 2011:42). Att det finns andra bryggor i 
närheten påverkar inte bedömningen av  brygga. Miljöförvaltningen 
konstaterar däremot att mer tillsyn hade behövts i området.   
 
Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet 
inom vattenområdet i bryggans närhet. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella 
fallet finns så starka skäl att dispens kan 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 
bryggan. 
 
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 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan inte är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken.  
 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-08-18 
Situationsplan, 2020-08-18 
Yttrande över Miljöförvaltningens förslag till beslut, 2020-09-04 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Foto från platsbesök 14 augusti 2020 
3. Hur man överklagar 

 
Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 

 
 



Viared 8:101
Dnr 2020-2582
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Tjänsteanteckning 
Platsbesök på Viared 8:101 den 14 augusti 2020 för genomgång av återställning av 

utfyllnad i Viaredssjön, dnr 2017-2117. Vid besöket var  
närvarande. En brygga noterades vid besöket som enligt Miljöförvaltningens 
kännedom saknar dispens.  meddelade att han kommer söka dispens i 
efterhand.  

 

Figur 1. Aktuell brygga. 
 
 
 
 

Miljöförvaltningen 
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Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten Hedared 5:2. 
 
Sökande:  
Fastighet:  Hedared 5:2 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Hedared 5:2. Den tänkta platsen för det nya bostadshuset 
ligger på en gammal betesmark. Platsen för huset ligger runt 80 meter från sjön Älvesjön 
i Hedared. Som särskilda skäl för dispens anger sökande att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Miljöförvaltningen anser 
inte att någon av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt 
skäl för dispens. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus, på fastigheten Hedared 5:2, Borås 
kommun.  
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 och 18c §  



 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-08-06 

Dnr 
2020-1793 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Hedared 5:2. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 20 maj. Karta har bifogats ansökan. 
 
Den 27 maj kommunicerade handläggare med sökanden om att förslag till beslut 
kommer vara avslag på ansökan på grund av att inget av de särskilda skälen kan 
användas på den planerade platsen för huset.  
 
Sökanden ville gå vidare med ansökan och platsbesök bokades in.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 8 juni besökt platsen. Den tänkta platsen för 
det nya bostadshuset ligger på en gammal betesmark. Platsen för huset ligger runt 80 
meter från sjön Älvesjön i Hedared.  
 
Den 24 juli har sökanden kompletterat ansökan med synpunkter och hänvisning till 
uppdraget om att utreda en förändrad lagstiftning kring strandskydd bland annat.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade huset ligger inom Älvesjöns strandskyddsområde som är 100 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte  

 nya byggnader uppföras, 
 byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle fått färdas fritt 

 grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar, 

 åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
(7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b 
§ miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets 
syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet. 

 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 
 
 
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 
byggnaden. För att pröva ett ärende och därmed kunna väga allmänna och enskilda 
intressen mot varandra måste minst ett särskilt skäl vara uppfyllt.  
 
Exempel på omständigheter som inte i sig bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar 
särskilda värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk 
eller att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Dessa förhållanden kan dock ingå som 
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moment vid prövningen av om en dispens strider mot strandskyddets syften. Inte heller förhållandet att 
terrängen är oländig och svårtillgänglig, att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse, att 
åtgärden utgör näringsverksamhet eller personliga skäl såsom sjukdom eller anknytning till platsen 
m.m. bör i sig kunna betraktas som skäl för dispens.  
Prop 2008/09:119 s 105 
 
 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2020-05-18 
Situationsplan, inkom 2020-05-18 
Foton, inkom 2020-05-18 
Foton från platsbesök 2020-06-08 
Synpunkter, kommentarer och komplettering på kommunicering om avslag, inkom 
2020-07-24 
 
 
Upplysningar 
Beslutet innebär att huset inte får byggas på den plats som prövats i denna ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

 
Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

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

Matilda Chocron  Agneta Sander 
Handläggare    Miljöchef 

 
Bilaga 

1. Ansökan med situationsplan  
2. Kompletteringar inkomna 2020-07-24 
3. Foton från platsbesöket  
4. Hur man överklagar  

 

Beslutet expedieras till 
Delges:  
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
 
Platsbesök på Hedared 5:2 den 8 juni 2020.  

 
Platsen för det planerade huset är vid de vita pinnarna som syns svagt på andra sidan 
trädets skugga i bilden. Strax nedanför bergsknallen. Fotot taget från vägen och 
strandskyddet börjar ca 30 meter från vägen in på betesmarken. Sökanden har valt 
denna placering på grund av att de tycker det är bästa placering utifrån landskapets 
förutsättningar och för att inte blockera grannarnas siktvägar. 

 



Från: Tage Nilsson
Till: Matilda Chocron
Kopia: Anette Bergqvist
Ärende: Fwd: besök Hedared 5:2
Datum: den 22 september 2020 14:07:38

Hej

Här kommer anteckningar från platsbesök igår
>
> Karl-Eric Nilsson (C) ordf miljö och konsumentnämnden och Per Månsson(M) vice ordf miljö och
konsumentnämnden besökte fastigheten Hedared 5:2 den 21 september 2020 angående ansökan om
strandskyddsdispens.
>
> Vi började med att på egen hand göra oss en uppfattning av området och därefter ihop med sökande.
> Vi fick info om den tänkta placeringen och var strandskydds gränsen går på denna aktuella platsen.
> Fick info om att den  sökta platsen är anpassad för att passa in i landskapet och med hänsyn till grannens
fastighet.
> Alternativa platser inte aktuellt för sökande med hänsyn till åkermark och mark förutsättningar.
> Vi konstaterar att den aktuella platsen inte skulle påverka vare sig djur och växtliv som tillgängligheten till
mark mellan hus och sjön.
> Vi konstaterar dock med rådande lagstiftning så har nämnden inte laglig grund annat än att avslå ansökan och
detta är sökande förståelse om.
>
> Mvh
> Karl-Eric Nilsson och Per Månsson
>

mailto:karl-erik.nilsson@politiker.boras.se
mailto:matilda.chocron@boras.se
mailto:anette.bergqvist@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Svar på remiss om avfallsföreskrifter 
 
  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har beretts tillfälle att yttra sig på förslag på nya lokala 
avfallsföreskrifter för Borås Stad, kommunstyrelsen diarienummer: KS 2020-00566. 
Förslaget har granskats och Miljöförvaltningen har många synpunkter på förslaget. En 
sammanfattning av dessa redovisas i tjänsteskrivelsen. Detaljerade synpunkter finns i 
synpunktsbilagan. Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden 
avstyrker remissförslaget utifrån de brister som förslaget innehåller. Särskilt betydande 
är den oklarhet i ansvarsfördelning som råder och att flera delar av förslaget är 
lagstridiga.  

 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avstyrka remissförslaget. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända sammanfattningen av 
synpunkter och bilagan med detaljerade synpunkter som sitt svar på remissen.  
 

Ärendet 
Kommunen har ansvar för avfallshantering av hushållsavfall. Hur hanteringen ska gå 
till ska fastställas i föreskrifter efter beslut i Kommunfullmäktige.  
Miljö- och konsumentnämnden har beretts tillfälle att yttra sig på förslag på nya lokala 
avfallsföreskrifter för Borås Stad, kommunstyrelsen diarienummer: KS 2020-00566. 
Sista svarsdatum är den 30 september 2020.  
 

Sammanfattning av synpunkter på förslaget 
Här redovisas en sammanfattning av Miljöförvaltningens synpunkter på förslaget om 
nya lokala avfallsföreskrifter för Borås Stad. En längre synpunktsbilaga finns som 
bilaga.  
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Ansvar 
I Borås Stad är ansvaret avseende avfall uppdelat på flera nämnder samt på Borås 
Energi och Miljö. I avfallsföreskriften fördelas ansvaret mer än det redan är idag och 
på fler nämnder, vilket kräver ändringar i reglementena. Miljö- och 
konsumentnämnden önskar att ansvarsfrågan utreds ordentligt innan ny 
avfallsföreskrift upprättas och att avfallsföreskriften sedan överensstämmer med 
stadens reglementen. För Boråsinvånarnas skull förespråkar Miljö- och 
konsumentnämnden att ansvaret ska vara så samlat som möjligt. Det måste vara 
tydligt vilken nämnd som har vilket ansvar.  
 
Idag är kommunstyrelsen huvudansvarig nämnd, men flera ansvarsdelar i 
avfallsföreskriften läggs på andra nämnder. Enligt reglementet är kommunstyrelsen 
den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 kap 
miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden 
skall ha enligt kommunens renhållningsordning. När man avgör vilka uppgifter som 
Miljöförvaltningen ska ha är det viktigt att beakta att Miljöförvaltningen är en 
tillsynsmyndighet som inte kan ha uppgifter som skulle kunna utgöra tillsynsjäv.  
 
I SKLs broschyr Jäv och oberoende – Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2011, 
anges på s. 5 att den nämnd som är huvudman för miljötillsynen kan inte samtidigt 
vara huvudman för exempelvis avfallshanteringen eller andra kommunala 
verksamheter som är föremål för tillsynen. Även om Miljö- och konsumentnämnden 
inte är huvudman för avfallshanteringen kan frågor hänförliga till driften av avfalls-
hanteringen också utgöra tillsynsjäv enligt 6 kap. 7 § kommunallagen. 
 
Felaktiga laghänvisningar 
I remissförslaget hänvisas till ett antal olika lagrum, varav flera är upphävda eller har 
fått ändrad lydelse. Ett exempel på detta är avfallsförordningen (2011:927). En 
genomgång av hela remissförslaget krävs för att säkerställa att de lagrum som 
hänvisas till är gällande. Flera förslag i remissen stämmer heller inte överens med 
gällande lagstiftning och praxis.  
 
Definitioner och uppbyggnad 
Definitioner och termer i förslaget är föråldrade och stämmer inte överens med hur 
de betecknas i lag. Till exempel har hushållsavfall ersatts av ”kommunalt avfall” i nu 
gällande lagstiftning. För att ha en tydlig avfallsföreskrift är det viktigt termerna ses 
över så att de används på ett konsekvent sätt.  
 
Ett annat önskemål från Miljö- och konsumentnämnden är att strukturen i detta 
remissförslag ändras för att förtydliga vilka avfallsföreskrifter som gäller för stadens 
invånare. I nuvarande utformning kan förslaget anses vara otydligt. Det kan medföra 
svårigheter för verksamheter och privatpersoner att hitta den information de söker i 
denna föreskrift. Det bör tydligare framgå vilka delar i avfallsföreskrifterna som avser 
privatpersoner och vilka som avser verksamheter. Det bör också framgå vad som är 
ren information och vad som utgör själva föreskriften.  
 
Projektgrupp 
Miljö- och konsumentnämnden efterfrågar att en revidering av remissförslaget 
genomförs i projektform där stadsjurister är inblandade i ett tidigt skede. I en sådan 
projektgrupp bör även samordning ske av ansvarig person på stadsledningskansliet, 
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det vill säga den förvaltning som verkar under kommunstyrelsen och som har 
verksamhetsansvar för 15 kap. miljöbalken (1998:808). 
 
Slutsats 
Remissförslaget bör avstyrkas utifrån de brister som förslaget innehåller. Särskilt 
betydande är den oklarhet i ansvarsfördelning som råder och att flera delar av 
förslaget är lagstridiga.  
 

Linda Gustafsson  Agneta Sander 
Avdelningschef Miljötillsyn  Förvaltningschef Miljöförvaltningen 
 

Bilagor 
Detaljerade synpunkter 
Avfallsföreskrifter 2021 
Bilaga 1 Avfallsföreskrifter 2021 
 

Beslut skickas till 
ks.diarium@boras.se  
Ange diarienummer KS 2020-00566 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet 



Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

 

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut 

 

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut. 

Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem 

och andra olägenheter uppkommer. 

Avfallsslag  Exempel  Hantering Kommentar  

Matavfall  Matavfall som t.ex. potatisskal, 
lökskal, fruktrester, kaffesump, 
hushållspapper och vissna 
snittblommor. Överbliven mat och 
mat som blivit för gammal.  

Matavfall ska sorteras ut från 
restavfallet.  

Efter anmälan till Miljöenheten kan 
matavfall komposteras på den egna 
fastigheten. 

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 

källsortering. 

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 

Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 

kommunen. 

Blandat avfall kan inte i efterhand 

sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl. 
solarierör), lågenergilampor, 
glödlampor, bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, termometrar 
(och annat som innehåller 

kvicksilver), bilbatterier etc. 

Lämnas på återvinningscentral. Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och 
växter. Därför är det viktigt att allt 
farligt avfall tas om hand på ett 
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte 

hamnar bland andra typer av avfall. 

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. 
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 

hårdplast 

Lämnas på återvinningsstationerna 

(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 

fastighetsnära insamling 

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning. 

Elektronik Allt med sladd eller batteri, samt 
glödlampor, lågenergilampor och 
lysrör. 

Lämnas på återvinningscentral. I de fall avfallet innehåller farliga 
komponenter klassas det som farligt 
avfall. 

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till 

kommunens avfallshantering. Mer information om 

sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös 

hemsida. 



Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall  

Lämnas på återvinningscentral eller 
på hänvisad plats av Borås Energi 
och Miljö 

 

Ej brännbart restavfall  Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering, t.ex. keramik, porslin, 

glas som inte är förpackning etc 

Lämnas på återvinningscentral.  Avfall som inte har någon lämplig 
behandlingsmetod. 

Trädgårdsavfall  Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten 
och grus. 

Lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid tecknande 
av abonnemang.  

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten 

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 

konserver och burkar. 
Lämnas på återvinningscentral. Häll 

över i valfri förpackning till exempel 
en plastflaska. Små mängder kan 
torkas upp med hushållspapper och 
hanteras som matavfall. 

Matfett som hälls i avloppet kan 

täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet 

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 

av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken. 

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut 

Avfallsslag  Exempel Hantering  Kommentar  

Brännbart restavfall  Avfall som blir över efter 
källsortering.  

Hämtas av godkänd transportör.  Blandat avfall kan inte i efterhand 
sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall  
 

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, oljor, 
fotokemikalier, termometrar (och 

annat som innehåller kvicksilver), 
impregnerat trä, batterier, 
värmepumpar, kylanläggningar etc.  

Avfallet hämtas av transportör med 
tillstånd att transportera farligt avfall. 
Egen transport av mindre mängder farligt 

avfall får endast ske efter anmälan till 
länsstyrelsen.  

Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och växter. 
Därför är det viktigt att allt farligt 

avfall tas om hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt. 

Grovavfall  
 

T ex trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/ 

frys, möbler, sanitetsporslin.   
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Matavfall Matavfall från produktions- eller 
grossistverksamhet. Matavfall ska 
sorteras ut från restavfallet. 

Hämtas av godkänd transportör.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast.  

Lämnas enligt producenternas anvisningar 

i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller.  

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning 

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 

radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 

lågenergilampor och glödlampor.  

Avfallet hämtas av godkänd transportör 
eller lämnas mot avgift på 

återvinningscentralerna. Observera att 

detta avfallsslag även klassas som farligt 
avfall i de fall det innehåller farliga 
komponenter. För transport av mindre 
mängder farligt avfall krävs anmälan till 
länsstyrelsen.  

Elektriska och elektroniska produkter 
ska demonteras och komponenter 

med farligt innehåll tas bort. 

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller 

inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras 

separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för 

att anlita en godkänd transportör med tillstånd för 

borttransport från fastigheten 



 

 

 
Batterier 

Alla sorters batterier under 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska hanteras som farligt 
avfall.)  

Avfallet hämtas av godkänd transportör.  Batterier innehåller skadliga ämnen 
och ska omhändertas på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt 

Bygg- och rivningsavfall  Bygg- och rivningsavfall Tegel, 

takpannor, betong, dörrar, fönster, 
beslag, trä etc..  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras.  

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 

krävs i normala fall.  
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Bilaga: Detaljerade synpunkter 
Kapitel 1 Inledande bestämmelser – Föreskrifter om avfallshantering 
 
I sista stycket framgår det att avfall som kommunen ansvarar för ej får transporteras 
eller omhändertas av någon annan än Borås Energi och Miljö AB, eller den som 
Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i dessa föreskrifter. 
 
Miljö- och konsumentnämnden väcker frågan kring eventuell revidering av dessa 
föreskrifter i närtid då det pågår en regeringsutredning om frival. Denna ska utreda 
möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att själva ta hand om sitt kommunala 
avfall. Denna utredning ska vara klar 12 april 2021. 
 

1.1  Gällande författningar 
Remissförslaget bör i sin helhet ses över gällande föreskrifter och förordningar. Flera 
av dem är upphävda eller har fått ny lydelse.  
 

1.2 Definitioner 
Termen hushållsavfall behöver ändras till det nu gällande ”kommunalt avfall” med 
tillägg för de andra avfallsslag som faller under kommunens ansvar men inte ingår i 
nämnt begrepp. 
 
Möjligen kan även avfallsinnehavare bytas till avfallsproducent för att använda samma 
termer som i miljöbalken (1998:808). Miljö- och konsumentnämnden rekommenderar 
att förslaget i helhet ses över för att bättre överensstämma med nationell lagstiftning 
gällande relevanta termer. Olika termer används för samma sak i avfallsföreskriften 
vilket kan medföra missförstånd. Miljö- och konsumentnämnden önskar att samma 
termer används konsekvent. 
 
I remissförslaget förekommer exempelvis både återvinningstaxa och avfallstaxa, är det 
samma som menas med dessa bör endast ett av dessa ord användas. 
 

1.3 Målsättning 
Miljö- och konsumentnämnden ser med fördel att avfallshierarkin som lyfts under 
detta kapitel skrivs enligt artikel 4 i avfallsdirektivet (2008/98/EG). Mer specifikt bör 
punk två skrivas ut i sin helhet, att det syftar till förberedelse till återanvändning och 
inte enbart återanvändning. Det samma gäller punkt fyra, som med fördel bör vidgas 
från att endast inbegripa energiutvinning till att också innefatta annan återvinning. 
Detta för att inte begränsa målsättningarna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN


 
Sida 
2(8) 

Datum 
2020-09-14 

Dnr 
2020-2263 

 

 

1.4 Överträdelse 
Miljö- och konsumentnämnden ifrågasätter om detta kapitel är nödvändigt i 
föreskrifterna. I det fall det kvarstår bör det förtydligas och utvecklas. Alla 
överträdelser är inte förenade med straff eller miljösanktionsavgift. Det behöver också 
utvecklas vad som gäller vid överträdelser vid felsortering och vart ansvaret vid 
sådana avvikelser faller.  
 
I kapitlet lyfts miljösanktionsavgifter; dessa avgifter regleras i förordning (2012:259) 
om miljösanktionsavgifter.  
 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 
Här framgår att kommunen har ett ansvar att organisera insamling och behandling av 
allt avfall från hushåll som inte faller under producentansvar. Det bör tydliggöras att 
det är kommunalt avfall som avses här och med de begränsningar som framgår enligt 
3§ 15 kap  miljöbalken (1998:808). 
 
I detta kapitel berörs skrotbilar och nedskräpningsärenden. Dessa två avfall bör 
särskiljas så att det tydligt framgår vilken av stadens nämnder som lämnar respektive 
uppdrag till Borås Energi och Miljö. För närvarande kan Miljö- och 
konsumentnämnden lämna arbetsorder till Borås Energi och Miljö för uppstädning 
vid nedskräpningar. Bortförsel av skrotbilar sköts av Tekniska nämnden. Miljö- och 
konsumentnämnden önskar att det förtydligas att ansvaret för skrotbilar ligger på 
Tekniska nämnden.  
 
Under samma kapitel lyfts att kända brister ska rapporteras av Borås Energi och Miljö 
till tillsynsansvarig nämnd. Miljö- och konsumentnämnden önskar förtydligande vad 
det är för brister som avses här och vad ansvaret som uppstår i samband med detta 
innebär, samt vem som är tillsynsansvarig nämnd. Miljö- och konsumentnämnden 
efterfrågar enhetlighet. Ibland skrivs det ut vilken nämnd det rör sig om och ibland 
hänvisas till tillsynsansvarig nämnd.  
 

2.2 Producenternas ansvar 
I sista stycket framgår att producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för 
förpackningar och returpapper ska samråda med Miljö- och konsumentnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Borås Energi och Miljö. Om man vill ha heltäckande 
information om detta kan det vara bra att skriva med att andra skyldigheter också 
följer med etablering av ett insamlingssystem, till exempel kan anmälan komma att 
krävas till Länsstyrelsen. 
 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar 
Miljö- och konsumentnämnden efterfrågar förtydligande om fastighetsinnehavarens 
ansvar gällande information kring avfallshantering gentemot de som bor eller är 
verksamma på fastigheten. Det bör tydliggöras att detta ansvar inbegriper information 
om vart utsorterade fraktioner ska lämnas. 
 

2.5 Avfallsinnehavarens ansvar 
Miljö- och konsumentnämnden önskar här att det framgår vad som gäller kring 
ansvar för invasiva främmande arter.  
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3.1 Behållare och emballering 
I detta kapitel framgår kriterier för krantömmande behållare. Miljö- och 
konsumentnämnden efterfrågar krav på täthet på dessa behållare; detta för att minska 
risker för hälsa och miljön gällande lakvatten. 
 
Ansvaret för anvisning av plats av sopkärl faller enligt förslaget på Tekniska nämnden 
eller Samhällsbyggnadsnämnden. Att föreskriften lämnar ett delat ansvar skapar 
otydligheter i ansvarsfördelningen. Det har funnits en diskussion om detta ansvar ska 
förläggas på Miljöförvaltningen men som framgår av stadsjuristernas PM daterat 18 
juni 2020 skulle det innebära tillsynsjäv. Miljö- och konsumentnämnden vill dock 
poängtera att det skulle innebära en ändring reglementen att lägga detta ansvar på 
någon annan nämnd än kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden anser att 
detta ansvar bör läggas på kommunstyrelsen som har ansvaret enligt reglemente. 
Ansvarsfrågan avseende avfall bör inte splittras upp på för många nämnder. Det 
kommer skapa oklarheter.  
 

3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
I detta kapitel behöver rubriker ses över då det förekommer dubbletter i numrering. 
 
Enligt remissförslaget får inte matavfallskvarnar anslutas till det kommunala 
avloppsnätet utan huvudmannens medgivande. Det bör här också lyftas att 
matavfallskvarnar ej heller får anslutas till enskilda avloppsanläggningar. 
 
I kapitlet ställs krav på hemkompostering av mat, bland annat att en sådan 
konstruktion ska vara isolerad. Det bör förtydligas vad som avses här eftersom det 
finns olika tekniker för kompostering av matavfall. 
 
I underkapitlet om grovavfall framgår att privatpersoner som lämnar någon annans 
grovavfall ska jämställas med verksamheter och bli debiterade som en sådan. Det 
pågår förnärvarande en rättsprocess gällande förmedling av avfallstransporter för 
kommunalt avfall (mer specifikt grovavfall); enligt dom i mål M 8370-19 (Mark- och 
miljödomstolen) är det tillåtet att förmedla sådana avfallstransporter för andra än 
kommunen eller av den utsedd entreprenör. Denna dom är dock överklagad till Mark- 
och miljööverdomstolen (M 6891-20). Beroende på om prövningstillstånd beviljas 
och utfall i domslut i Mark- och miljööverdomstolen kan denna avfallsföreskrift 
behöva ändras. 
 
I det fall det fortfarande kommer vara tillåtet för privata aktörer att transportera 
grovavfall och att Borås Energi och Miljö uppmärksammar sådana på sina 
återvinningscentraler blir frågan aktuell hur kontrollen sker av dessa 
avfallstransportörer. En sådan transport kan utgöra en tillståndspliktig 
avfallstransport. Miljö- och konsumentnämnden önskar förtydligande från Borås 
Energi och Miljö hur denna information i ett sådant fall ska delges 
tillsynsmyndigheten. 
 
I remissförslaget står det att farligt avfall får av privatpersoner lämnas på stadens 
återvinningscentraler om detta uppstått i det egna hushållet. Miljö- och 
konsumentnämnden önskar förtydligande om att detta gäller alla sorter av farligt 
avfall eller om det finns sådant som bara får lämnas på Borås Energi- och Miljös 
avfallsanläggning på Sobacken. Det bör också klargöras om det finns 
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mängdbegränsningar för när farligt avfall från privatpersoner behöver avlämnas på 
annan plats än stadens återvinningsstationer. Det står också att farligt avfall ej får 
blandas med annat avfall så långt det är möjligt; detta är en olycklig formulering då 
det tydligt klargörs i 4 kap 10 § avfallsförordningen (2020:614) att blandning ej får 
ske. Utrymmet som lämnas för privatpersoner att göra en egen bedömning när det 
farliga avfallet kan blandas kan innebära en miljö- och hälsoskyddsfara. Miljö- och 
konsumentnämnden motsätter sig därför denna formulering.  
 
Enligt remissförslaget får privatpersoner genom egen försorg transportera bort 
producentansvarsmaterial som uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats. 
Miljö- och konsumentnämnden ställer frågan om detta innebär ett ansvar för någon 
av stadens nämnder gällande anvisning av sådana platser. 
 
Läkemedelsavfall får enligt remissförslaget inte spolas ner i det kommunala 
avloppsnätet, det bör också framgå att detsamma gäller för enskilda 
avloppsanläggningar. Läkemedelsavfall får inte spolas ner i något avlopp.  
 
Miljö- och konsumentnämnden efterfrågar i detta delkapitel information kring 
hantering av returpapper. Det är ej bestämt om producentansvaret för detta avfall 
kommer att upphävas. 
 
I kapitlet finns information om vad som gäller kring hantering för avfall bestående av 
invasiva främmande arter. På Naturvårdsverkets internetsida finns vägledningar för 
sådant avfall, här finns rekommendationer att sådant här avfall förpackas i dubbla 
påsar eller säckar och försluts väl. Miljö- och konsumentnämnden föreslår att detta 
ställs som krav i stadens avfallsföreskrifter. 
 
Två delkapitel behandlar hantering och hämtning av fetavfall och sådant slam från 
fettavskiljare. Båda dessa delkapitel ryms under huvudkapitlet om hushållsavfall. 
 
Avfall från restauranger kan utgöra verksamhetsavfall, detta beroende avfallets 
härkomst etc. En vägledning om detta är publicerad av Naturvårdsverket 2017-11-07 
(Kompletterande vägledning till definitionen av hushållsavfall - spillfett och fett från 
fettavskiljare). Vidare meddelades en dom (M 6924-19) av Mark- och 
miljööverdomstolen den 19 mars 2020 att spillfett och fett från fettavskiljare från 
McDonalds restauranger i Stockholm är verksamhetsavfall. Utifrån Naturvårdsverkets 
vägledning och den nämnda domen så är denna del i remissförslaget lagstridig.  
 
Det bör också framgå att det kan krävas bygglov för installation av fettavskiljare. 
Vidare behöver det klargöras vad som gäller för fettavskiljare anslutna till enskild 
avloppsanläggning; ska dimensionering och övrig information också i detta fall 
lämnas till Borås Energi och Miljö? 
 
Gällande hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar önskar Miljö- 
och konsumentnämnden förtydligande kring sådana anläggningar som är av tekniken 
bioreningsverk eller fytosystem, som enligt remissförslaget inte behöver tömmas lika 
frekvent som andra avloppstekniker. 
 
I stycket kring bygg- och rivningsavfall bör det framgå att kommunen har ett ansvar 
att behandla detta avfall, från och med januari 2023, om det inte uppstått från icke-
yrkesmässiga verksamheter. För övrigt bör ordvalet mindre i stycket lämpligen bytas ut 
till icke-yrkesmässig. Lämpligen bör det också förtydligas att avfallet ska vara 
utsorterat enligt 3 kap 10 § avfallsförordningen (2020:614). 
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3.3 Transportväg 
Miljö- och konsumentnämnden efterfrågar förtydligande kring ansvaret för att hålla 
väg fram till avfallsbehållare i framkomligt skick, detta i de fall vägen inte enbart är på 
samma fastighet där avfallsbehållarna befinner sig. 
 
I de fall väg inte kan hållas farbar, gällande enskild väg och tomtmark, ska 
fastighetsägare lämna avfallet på plats som har överenskommits med Borås Energi 
och Miljö. Vad händer om man inte kommer överens? Om detta är detsamma som 
anvisning av plats framgår inte. Miljö- och konsumentnämnden hänvisar till det som 
anförts under punkt 3.1 om anvisning av plats.   
 

3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
I detta kapitel lyfts krav på utrymmet och platsen där avfallet förvaras i väntan på 
hämtning. Miljö- och konsumentnämnden efterfrågar att krav på rengöring av kärl 
och förvaringsutrymme inkluderas. Att ytor i rum för förvaring ska vara lätta att 
rengöra bedöms ej tillräckligt. 
 

4 kap Annat avfall än hushållsavfall 
Om detta kapitel endast syftar till verksamhetsavfall så kan nuvarande rubriksättning 
orsaka oklarheter. 
 
Den uppgiftsskyldighet som lyfts i detta stycke önskar Miljö- och 
konsumentnämnden ett förtydligande kring. Avser Borås Energi- och Miljö att 
verksamheter är skyldiga att lämna efterfrågade uppgifter till huvudmannen (i detta 
fall Borås Energi- och Miljö) eller till tillsynsmyndigheten så behöver detta framgå. 
 
Miljö- och konsumentnämnden efterfrågar ett kapitel under detta huvudkapitel som 
lyfter invasiva främmande arter och hur dessa ska hanteras och hos vem eller vilka 
ansvaret finns. 
 
Att verksamheter kan lämna sitt avfall till valfri entreprenör bör förtydligas med att 
denna entreprenör ska ha gällande tillstånd. 
 
Det framgår i detta kapitel att yrkesmässiga verksamheter ska lämna sitt avfall på de 
återvinningscentraler som är anvisade för verksamheter. Med nuvarande lydelse kan 
föreskriften anses lagstridig då kommunen ej har ett monopol på verksamhetsavfall. 
Detsamma gäller stycket om farligt avfall. I stycket om farligt avfall finns information 
att verksamheter kan få transportera sådant avfall som uppkommit i den egna 
verksamheten efter anmälan eller tillstånd från Länsstyrelsen, det bör förtydligas att 
detsamma gäller för icke-farligt avfall. 
 
Att remissförslaget samtidigt skriver att verksamhetsavfall kan lämnas till valfri 
entreprenör samtidigt som det ska lämnas på någon av stadens återvinningscentraler 
kan väcka otydlighet. 
 
I stycket gällande avskiljare för slam, grus och sand kan det skrivas att dessa avskiljare 
ska skötas och underhållas enligt tillverkarens instruktioner. 
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Ett stycke handlar om snöavfall. Här anser Miljö- och konsumentnämnden att det bör 
framgå att det finns restriktioner gällande snölagring utifrån gällande 
vattenskyddsföreskrifter för Öresjö vattenskyddsområde. 
 
Gällande stycke om hantering av bygg- och rivningsavfall så efterfrågar Miljö- och 
konsumentnämnden att detta stycke förtydligas avseende utsortering. Det är inte bara 
farligt avfall det finns bestämmelser för utan även sådant avfall som ej är av detta slag. 
Förslagsvis skrivs stycket om för att tydligare relatera till bestämmelser i 
avfallsförordningen (2020:614). 
 
Miljö- och konsumentnämnden anser att det som står i remissförslaget om skärande, 
stickande och smittförande avfall förtydligas. Det bör här klargöras när avfallet är 
farligt avfall eller icke-farligt avfall, samt vad som gäller för hämtning. 
 

5 kap Undantag 
I inledande stycke används begreppet renhållningsordning, om det är denna 
avfallsföreskrift som avses så bör detta tydliggöras. 
 
I detta kapitel framgår de undantag som är möjliga att erhålla från dessa 
avfallsföreskrifter. Miljö- och konsumentnämnden får enligt förslaget ansvaret för att 
handlägga och fatta beslut om undantag. Riskerna för tillsynsjäv måste utredas 
ordentligt innan ansvaret läggs på Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- 
konsumentnämnden anser att denna fråga inte är tillräckligt utredd.  
 
Gällande de undantag som lyfts i kapitlet så väcker Miljö- och konsumentnämnden 
frågan varför flera av dessa ska läggas på denna nämnd. Många undantag är av sådant 
slag att ansvaret bör hamna på den nämnd som har verksamhetsutövaransvar för 
avfall i staden. Ett verksamhetsutövaransvar bör ej hamna på samma nämnd som har 
ett tillsynsansvar, detta för att undvika jäv. 
 
När det är klargjort vart ansvaret för undantag hamnar, bör dessa formuleras i samråd 
med denna nämnd. 
 
I övrigt gällande undantag har Miljö- och konsumentnämnden ett antal synpunkter 
som följer nedan. 
 
Förlängt hämtningsintervall för slamtömning lyfts både i 2 och 3 §§, för att inte väcka 
oklarhet bör endast en paragraf lyfta detta undantag. Det framgår att sökanden av 
förlängt eller uppehåll i hämtningsintervall av slam- eller fettavskiljare ska bistå vid 
besiktning och provtagning, detta behöver förtydligas för att mer detaljerat klargöra 
sökandens ansvar. Vidare framgår det att halten fett i avskiljaren inte får överstiga 50 
milligram per liter; om detta är en kravparameter som ställs utifrån Borås Energi och 
Miljö så innebär detta i praktiken att Miljö- och konsumentnämnden bedriver tillsyn 
utifrån huvudmannens allmänna bestämmelser i det fall beslut om undantag hamnar 
på denna nämnd. 
 
Gällande 5 § om gemensamt omhändertagande efterfrågar Miljö- och 
konsumentnämnden förtydliganden om vad som gäller kring gemensamt 
omhändertagande av enbart matavfall; ska det i detta fall krävas att jordbruk bedrivs 
på en av fastigheterna?  
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6§ i detta kapitel medför att Miljö- och konsumentnämnden ska göra en bedömning 
av vägs framkomlighet utifrån Borås Energis och Miljös hämtningsfordon. Miljö- och 
konsumentnämnden uppmärksammar att denna kompetens ej finns på nämndens 
förvaltning. Miljöförvaltningen är en tillsynsmyndighet och denna bedömning 
innefattar inte tillsyn. I denna paragraf nämns termen brännbart avfall, är det 
brännbart restavfall som avses bör detta skrivas ut.  
 
Om ett test ska utföras enligt 7 § bör rimligen samråd ske med den nämnd som är 
ansvarig för 15 kap. miljöbalken (1998:808), det vill säga kommunstyrelsen. 
 

6 kap Underkännande av källsortering 
Gällande de avfallsslag som ej får förekomma i vit påse så lyfts ett flertal i detta 
kapitel, är detta endast exempel på sådant som ej får förekomma så bör detta skrivas 
ut. I annat bör samtliga ej tillåtna avfallsslag skrivas ut. 
 
I kapitlet används både termen säck och påse. Det kan eventuellt behöva förtydligas 
här vad som avses. 
 

Bilaga 1 
Bilagan behöver uppdateras för att innehålla korrekta namn och definitioner. Till 
exempel kan oklarhet råda vad som avses med miljöenhet, detsamma gäller uttrycket 
blandat avfall. 
 
Miljö- och konsumentnämnden efterlyser en revidering av de avfallsexempel som lyfts 
i bilagan, till exempel bör batterier, asbest och däck finnas med. 
 
I bilagan framgår det att textilier enbart kan lämnas till stadens återvinningscentraler. 
Här bör det kompletteras med information kring andra avlämningsmöjligheter för 
textilier. 
 
En egen rad i tabellen bör upprättas med information om invasiva främmande arter. 
 
På sidorna i bilagan som handlar om verksamhetsavfall framgår det att bygg- och 
rivningsavfall inte faller under kommunens insamlingsansvar. Denna lydelse kan anses 
vara lagstridig utan förtydligande vilket sådant avfall som avses; detta då sådant avfall 
från och med januari 2023 faller under kommunens ansvar att behandla. 
 
Fraktionen brännbart restavfall finns med under verksamhetsavfall. Detta kan vara en 
sådan fraktion som ryms under 3§ 15 kap. miljöbalken (1998:808), och därmed ingår i 
begreppet kommunalt avfall med de förpliktelser som detta inbegriper för 
kommunen. 
 
Grovavfall från verksamheter får lämnas på återvinningscentral. Det bör framgå att 
detta kan hämtas av annan tillståndgiven entreprenör. I annat fall bör uttrycket 
grovavfall förtydligas i denna del. 
 
I raden om matavfall från restauranger som kan här även restauranger finns med som 
exempel. Detta enligt tidigare synpunkter i detta remissvar. 
 
Det bör framgå att bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källa enligt bestämmelser 
i avfallsförordningen (2020:614). 
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1 kap Inledande bestämmelser  

 

Föreskrifter om avfallshantering  

 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av 

föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för 

avfallshanteringen i Borås Stad.  

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad 

omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att 

utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen 

(2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av 

dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 

bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än 

Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i dessa 

föreskrifter. 

 

1.1 Gällande författningar  
Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För 

kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)  

• Avfallsförordningen (2011:927), 

• Plan- och bygglagen (2010:900).  

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 

producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.  

 

Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.  
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1.2 Definitioner 
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 

 

Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 

att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

 

Hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken.) 

Benämningen hushållsavfall kommer att försvinna ur miljöbalken och delvis ersättas med 

benämningen kommunalt avfall, med kommunalt avfall avses avfall under kommunens ansvar 

enligt 15 kap. miljöbalken. Avfall från hushåll och avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från 

tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och 

rivningsavfall och uttjänta bilar.   

Kärl- och 

säckavfall 

avses den del av det hushållsavfall som får läggas i kärl, säck eller av Borås 

Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 

 

Brännbart 

restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 

kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och 

annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall.  

 

Grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 

kvistar och gräsklipp. 

 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 

till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).  

 

Konsument-

elavfall 

 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 

elektronikutrustning. 

 

Före detta 

livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU.  

 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 

hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller 

har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. Butiksavfall 

av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten 

ovan. 

 

Fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som 

hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.  
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Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.  

 

Behållare avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

 

Enskilda 

avloppsanläggningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. 

 

Storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda 

för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 

 

Återvinningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall, 

service på återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och 

kundservice. 

 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del 

av administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter 

bedömt nyttjande. 

 

Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och 

behandlingskostnaderna. 

 Avfallsinnehavare den som ger upphov till ett hushållsavfall har ansvar för att sortera och 

lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt 

i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 

 

Fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

Nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har 

rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  

 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

Avfallsansvarig 

nämnd 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Bolaget   avses Borås Energi och Miljö AB som sköter avfallshanteringen i Borås stad 

på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering 

av det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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1.3 Målsättning  
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 

prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. Bortskaffande  

 

 

 

 

Bild på avfallstrappan  

 

 

 

Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 

långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 

och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  

 

Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 

entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 

medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets 

lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och avfallsbehållare, samt på 

avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etcetera  

 

1.4 Överträdelse  
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 

miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 

förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 

återvinningstaxa. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 
I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap. 

20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 

hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 

behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi och Miljö AB. Borås 

Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i 

nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden 

eller Tekniska nämnden. 

 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget 

anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

 

Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte 

faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, transport 

och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som 

enskilda intressen.  

 

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken utövas av den tillsynsansvariga nämnden i kommun.  

 

Borås Energi och Miljö ansvarar för att kända brister rapporteras till aktuell tillsynsansvarig nämnd. 

 

Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar. 

 

Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska 

betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgiftens storlek 

framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

 

2.2 Producenternas ansvar  
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994:1205, 1994: 1236, 

2000:208, 2005:209, 2005:220, 2006:1273, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med 

stöd av miljöbalken. 

 

• Förordning om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205  

• Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

2000:208 

• Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209  

• Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 

• Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 

• Förordning om batterier SFS 2008:834 

• Förordning om producentansvar för läkemedel SFS 2009:1031 
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Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 

innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av miljö och konsumentnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

som underlag för kommunens renhållningsordning.   

 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås Energi 

och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens 

ansvar   
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 

efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 

nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 

 

Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 

nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 

verksamheter finns inom samma fastighet. 

 

Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 

  

Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 

uppkommit avfall. 
 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 

enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i behövlig 

omfattning informera de som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för 

avfallshanteringen och verka för att de följs. 

 

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang  
Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de 

avfallsslag som nämns i bilaga 1. 
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2.5 Avfallsinnehavarens ansvar  
Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt 

vad som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i Borås Energi och Miljös tillhandahållna eller 

godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 

till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som enligt avfallsförordningen (2011:927) 

har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits 

från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 

yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår 

vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och omhändertas enligt 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

 

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande hushållsavfall och hålla 

det skilt från annat avfall: 

• Olika typer av farligt avfall 

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

• Grovavfall 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

• Matavfall: Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls eller rekommenderas av 

renhållaren.  

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av kommun kan bli föremål för 

utsortering. 
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 3 kap Hushållsavfall  
I detta kapitel regleras avfall som är under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller 

därmed jämförligt avfall. 

 

3.1 Behållare och emballering 
 

A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering. 

B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller 

enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl 

med två eller tre hjul ska placeras med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller 

enligt Borås Energi och Miljös anvisningar. 

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska 

vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Gäller dock ej förpackningar och returpapper. 

D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av kärlet. 

Containrar, ägs av Borås Energi och Miljö. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för. 

Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande av kärl och 

containrar. 

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden. 

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så 

tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte 

orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 

nedskräpning på hämtningsplatsen. 

H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 

emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En 

eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan. 

I. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

J. Val av abonnemang ska vara tillräckligt stora så de svarar mot de behov som föreligger.  

 

 

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 

Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 

att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 

sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

 

Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 

lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 

av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten 

och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas 

tillsammans med följande kriterier: 

 

A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och 

Borås Energi och Miljös riktlinjer.  

B. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller 

luftintag till byggnader.  

C. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. 

D. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 
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E. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

F. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 

G. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

H. Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras. 

I. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 

J. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

K. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

L. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 

M. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

 

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  

Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för Borås 

Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara anpassat 

för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där Borås Energi 

och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och Miljö. 

 

 

3.1.2 Gemensamt kärl  

Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 

gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in 

minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa 

föreskrifter inte följs. 

 

3.1.3 Gemensam avfallslösning 

Flera fastigheter kan ansöka om en gemensamma avfallslösning som miljöhus, gemensam 

hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under förutsättning att Borås Energi och 

Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår 

av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 

återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 

om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.4 Anvisning av plats 

 

Anvisning av plats görs av Samhällsbyggnadsnämnden eller Tekniska nämnden.   
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3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 

3.2.1 ALLMÄNT 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 

 

3.2.2 MATAVFALL 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna bestämmelser 

VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) skriftliga medgivande. 

 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som 

tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö . Annan förpackning får inte användas. 

I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi 

och Miljö för påsen användas. 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och storkök 

anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan och i 

anvisningar från Borås Energi och Miljö .  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna 

bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt 

matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 

Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är 

installerad inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. 

• Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är 

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst 

varannan vecka. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en 

gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter 

behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant 

sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara 

skadedjurssäker och isolerad. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att 

skadedjur inte kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. 
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Kompostering av matavfall på fastigheten ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden 

(avfallsförordningen 2011:927). 

 

3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare 

Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller 

container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö anser 

att detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske 

minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 

gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

avfallstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 

sådant sätt att brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. 

 

3.2.4 GROVAVFALL 

Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 

Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för att 

köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar betalt 

för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en verksamhet 

och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 

Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   

 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 

omärkt. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på 

lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande återvinningstaxa. 

Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt gällande återvinningstaxa. 

Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

3.2.5 FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 

bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna 

hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s återvinningscentraler.  

 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 

annat avfall, så långt som det är möjligt. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av 

privatpersoner på återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att 

de inte läcker vid normal hantering.  

 

Hämtningsintervall 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

15 
 

Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 

ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

 

3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 

uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats. 

 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och 

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och Miljö. 

 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 

producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är 

inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall 

exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  

 

3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 

transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s 

återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt återvinningstaxa. 

 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden 

gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt 

Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa. 

 

Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering påbörjas. 

Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

16 
 

3.2.15 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  

 

Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 

lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös hemsida.  

  

Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 

inplastat, dock skall det vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större 

mängder invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. 

Kontakt skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i 

kärlet för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 

 

Emballering och förvaring 

Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade och väl 

förpackade och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 

återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  

 

 

 

3.2.8 FETTAVFALL 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och fett 

från burkar och flaskor.  

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi och 

Miljö eller utsedd entreprenör. Hushåll ska hälla fett i separata behållare till exempel en plastflaska 

eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna 

Borås Energi och Miljös fettratt.  

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 

 

Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler. 

 

3.2.9 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 

Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi 

och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att fett i 

större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. Utöver 

Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 1825–2. 

Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi och Miljö i 

samband med VA-anmälan.  

 

Tillgänglighet 

• Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 
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• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte 

installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

• Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller sugkoppling 

placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.   

 

 

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 

ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 

belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver 

ovan angivna rutiner. 

 

3.2.10 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 

åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 

trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 

funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 

beställning från fastighetsägaren. 

 

Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 

Bioreningsverk och fytosystem dessa klara upp mot 8 år. 

 

 

3.2.11 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 

Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  
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3.2.12 TOALETTBODAR 

Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 

kunna hämtas med slamsugningsbil.  

 

Hämtningsintervall 

Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

 

3.2.13 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 

Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 

avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med 

Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande avfallet 

förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 

 

Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 

sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 

skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av 

kommunen återvinningscentralerna. 

 

3.2.14 ASKA 

Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett 

sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom 

damning vid hämtning. 

 

3.2.15 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 

sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

3.2.16 SÄRSKILD HÄMTNING  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning hämta grovavfall som järn- och resårmöbler, cyklar, 

barnvagnar, kylskåp, frysar och liknande vid bostadsfastigheten.  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning också hämta avfall från mindre ny- och ombyggnader 

som virke, vattenradiatorer, WC-porslin, badkar, rör, plåt, takrännor, sten, tegel, betong, stängsel, 

mattor och inredning. Avfallslämnaren ska vid behov märka enheterna för att undvika missförstånd 

om vad som ska hämtas.  
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3.3 Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med 

nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg fram 

till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i 

framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en 

hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och 

halkbekämpad vintertid 

 

3.3.1 VÄGBREDD 

Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda 

riktningarna förekommer. Om parkering tillåts vid sidan 

av vägen måste vägen vara bredare. Om vägen är 

mötesfri och det inte finns parkerade bilar kan vägen vara 

smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej 

heller snövallar. 

 

3.3.2 FRI HÖJD 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter (se figur 1). 

Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

 

 

3.3.3 VÄNDPLATS 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 

renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 

18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara 

en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vägbredd och fri höjd 

Figur 2: Exempel på vändplatser *Gäller mötesfri väg med p-förbud 
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3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 

den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 

lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

 

3.4 Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 

ska vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 

 

Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, Avfall 

Sverige). 

 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd  4,6 meter   4,6 meter 

Längd  15 meter   18 meter 

Fri höjd  4,5 meter   Upp till 10 meter 

 

Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter ifrån 

behållare som ska lyftas. Avståndet beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och vikt. Det 

går därför inte att ange något generellt mått. 

 

3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 15 

meter, den fria höjden ska vara minst 4,5 meter. 

 

3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 18 

meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

 

3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria 

höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som 

ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och 

cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 
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3.5 Gångväg 
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 

hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska 

röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets 

lastningsplats ska vara max 10 meter. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på 

grund av trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras.  

 

3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 

meter. 

 

3.5.2 5.2 FRI HÖJD 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

 

3.5.3 LUTNING 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för 

att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, 8%. Lutningen på en ramp får 

vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5 

meter byggas innan nästa ramp. 
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3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 

källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. 

 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att 

hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas 

till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på 

ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt 

och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  

C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 

plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på 

lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi och 

Miljö s anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för 

återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan 

på borttransport. 

F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att 

avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats. 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning 

görs av Miljö och konsumentnämnden. 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara 

högre än 1:12. 

I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras. 

Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås Energi 

och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och Miljö.  

J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa föreskrifter 

samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även eftersträvas för 

befintliga avfallsutrymme). 

K. Dragvägen får högst vara 10 meter mätt från avfallsutrymmets mittpunkt till 

hämtningsfordonets bakre del. 

L. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol. 

 

 

3.7.1 DÖRR 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste 

vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara 

minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter. 

 

 

3.7.2 RUMMET 

Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, 

helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom 

möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att 

rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.  
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Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet 

bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria. 

 

3.7.3 KÄRLENS PLACERING 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 

Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 

nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 

exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 

inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna. 

 

3.7.4 PASSAGE 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 

som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

 

3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 

Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna utföras.  

 

3.7.6 BELYSNING 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 

på en höjd av 1,30 m över golv. 

 

3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på angöringsytan 

där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus 

en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 

maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till 

sättningar och spår. 

 

3.7.8 TRÖSKLAR 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor 
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4 kap Annat avfall än hushållsavfall  
Annat avfall än hushållsavfall definieras avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid 

begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet hushållsavfall får hanteras av valfri 

entreprenör.  

I Borås kommun skall yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler 

som är anvisade för verksamheter. Vid lämning av verksamhetavfall på andra återvinningscentral 

kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 

lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 

Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö AB 

eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall 

uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och 

tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är endast 

till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 

tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 

Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Snö  

Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats anvisad av Tekniska förvaltningen. 

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 

återanvändning eller återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall 

finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 

regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 
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Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 

utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 

(avfallsförordningen 2011:927) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 

behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 

07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 
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5 kap Undantag  

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och konsument 

nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan 

upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Anmälan och ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett 

undantag är lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om 

hand utan risk för människors hälsa eller miljön.  

 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en månad 

i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst två år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

• sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 

• det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  

• avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

• slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  

• anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  

• ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Begäran om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst en månad i 

förväg. Beslut om uppehåll gäller högst tre år i taget. För permanentbostad och outnyttjad 

fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 

sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 

 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 

konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, om anläggningen inte tillförs 
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avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 

fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång vartannat 

år om  

• besiktning visat att kortare intervall inte behövs 

• sökanden tagit prov som visat att halten fett i avskiljaren inte överstiger 50 mg/liter. 

Sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning. 

 

 § 4 Eget omhändertagande av hushållsavfall  
Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om  

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden  

• komposteringen sker skadedjurssäkert   

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 

användas för jordförbättring på fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• det bedrivs jordbruk på fastigheten  

• slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras på 

fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning  

• komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

 

§ 5 Gemensamt omhändertagande 
 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 

nyttiggöras på en av fastigheterna om 

• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar  

• komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 
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• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  

• det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning 
 Miljö- och konsumentnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv 

transportera bort brännbart avfall som uppkommit hos dem om 

• fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och så svårtillgängligt att den inte kan nås 

av Borås Energi och Miljö AB:s hämtningsfordon  

• sökanden omhändertar matavfall enligt 5 §  

• sökanden lämnar avfallet på anvisad plats av Borås Energi och Miljö AB  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 Fast avgift betalas enligt återvinningstaxan.  

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om slammet omhändertas 

enligt 8 §.  

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna paragraf gäller i högst tre år efter 

beslutsdatum. 

 

§ 7 Testområde  
 Efter samråd med Miljö- och konsumentnämnden får Borås Energi och Miljö tillämpa andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem för andra avfallsslag än vad som anges i dessa 

föreskrifter under testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från 

denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 

återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de som har tjänsten hushållsavfall med svart och vit påse. 

 

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 

får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 

användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 

underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 

utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 

metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas i 

producenternas insamlingssystem.  

En vit påse som innehåller mer än 5 procent farligt avfall eller mer än 30 procent icke brännbart 

avfall eller avfall som kan materialåtervinnas är otillräckligt sorterad. Om mer än 20 procent av de 

vita påsarna i ett kärl är otillräckligt sorterade underkänns sorteringen.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan man 

även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. Påsarna 

ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får inte 

användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 

upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 

avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift från 

återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat debiteras 

enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 

Ikraftträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 

Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 

stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 

dessa föreskrifter. 

 

Omprövning 

Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ denna renhållningsordning kan omprövas av Miljö och 

konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny 

ansökan. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-18 

  
  

 
  

 

Anvisning av plats i avfallsföreskrift 

Fråga om regleringen av anvisning av plats för sophämtning i lokal avfalls-
föreskrift.  
 
Kommunen har ansvar för avfallshantering av hushållsavfall. Hur hanteringen 
ska gå till ska fastställas i föreskrifter efter beslut i Kommunfullmäktige.  
 
Av gällande föreskrifter framgår att BEM får besluta om anvisad plats för 
sophämtning och anger bestämmelser om tilläggstaxa om kärlet inte står på 
anvisad plats. Eftersom beslut om anvisning av plats mot fastighetsägarens vilja 
dock är myndighetsutövning kan denna beslutanderätt inte överlåtas till bolaget 
(10 kap. 1 § kommunallagen, se även bl.a. Mark- och miljödomstolen i Nackas 
dom den 19 augusti 2015 i mål 152-15 i snarlik fråga). Aktuell föreskrift ger 
därför endast BEM möjlighet att anvisa plats i överenskommelse med 
fastighetsägaren.  
 
Det saknas således gällande bestämmelser i föreskrifterna om anvisning av plats 
för sophämtning mot fastighetsägarens vilja. Någon sådan beslutanderätt 
regleras inte heller uttryckligen i reglementet för Miljö- och konsument-
nämnden eller Kommunstyrelsen. Detta bör åtgärdas i nya föreskrifterna.  
 
Min rekommendation är att i förslaget till ny föreskrift därför skilja på 
begreppen överenskommen plats och anvisad plats. Om BEM och 
fastighetsägaren gemensamt kommer överens om en hämtningsplats behöver 
ärendet då inte gå till nämnden för anvisning.  
 
Mitt förslag är att dels ta bort missvisande dubbla budskap (t.ex. 3.1.B. som 
anger att BEM anvisar plats, där kan i stället anges ”hämtningsplats”) och i 
stället ha en egen punkt enligt följande formulering: 
 
Hämtningsplats 
Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en annan 
överenskommen plats eller vid en plats som anvisas av xx-nämnden. 
 
  



Borås Stad 
Datum 
2020-06-18 

  
  

Sida 
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Tillsynsjäv 
Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan 
författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv 
bedriver.  
 
Det saknas bestämmelser om hur en kommunal förvaltning ska organiseras. 
Det bör dock vara en grundläggande princip att drifts- och tillsynsansvaret ska 
skiljas åt både på nämnd- och förvaltningsnivå. Detta blir särskilt påtagligt på 
miljörättens område. Om drifts- och tillsynsansvar inte skilts åt på ett 
tillräckligt tydligt sätt, kan situationen vid tillsyn av miljöfarliga kommunala 
verksamheter bli sådan att tvångsmedlet ska riktas mot någon som är ansvarig 
för både den miljöfarliga verksamheten och tillsynsverksamheten. Den 
handläggande tjänstemannen kan då hamna i en situation av konflikt mellan 
lojaliteten till den som är ansvarig för verksamheten och lojaliteten till sin 
yrkesroll. En sådan arbetssituation är orimlig och påverkar på ett negativt sätt 
förutsättningarna för ett väl fungerande tillsynsarbete.1 
 
I SKLs broschyr Jäv och oberoende – Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 
2011, anges på s. 5 att den nämnd som är huvudman för miljötillsynen kan inte 
samtidigt vara huvudman för exempelvis avfallshanteringen eller andra 
kommunala verksamheter som är föremål för tillsynen. 
 
Om beslutanderätten för anvisning av hämtningsplats delegeras till Miljö- och 
konsumentnämnden, är detta en fråga hänförlig till driften av avfalls-
hanteringen, även om nämnden inte är huvudman för avfallshanteringen. 
Eftersom Miljö- och konsumentnämnden även utövar tillsyn enligt Miljöbalken 
kan situation uppstå där nämnden utför tillsyn över sitt eget beslut avseende 
hämtningsplats. En sådan reglering kan således falla in under tillsynsjäv enligt 
ovan.  
 
Vid jämförelse med andra kommuners organisation hittar jag inte några 
exempel där kommunen valt att lägga beslutanderätten för anvisningen på 
miljönämnd. Vanligare är tekniknämnd och samhällsbyggnadsnämnd. Den 
prövning som ska göras vid anvisningen utgör därtill snarare en prövning av om 
en viss hämtningsplats uppfyller kraven på vägens beskaffenhet för sopbilen att 
komma fram. Alltså en prövning avseende vägens bredd och beskaffenhet. För 
att undvika tillsynsjäv kan man därför överväga att i stället delegera 
beslutanderätten till Tekniska nämnden.  
 
 
Anna Rusth-Borg 
Stadsjurist 

                                                      
 
 
1 prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område s. 16 f. 
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Karl-Eric Nilsson 
Nämndordförande 
 

Yttrande 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-14 

Dnr. 
2018-427 
 
Målnummer 

 M 3137-20 

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande i mål M 3137- 20 
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta nämndordförande Karl-Eric Nilssons 
förslag till yttrande och översänder det såsom sitt yttrande till Mark och miljödomstolen i 
mål M 3137-20. 
 

Ärende 

Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 31 mars 2020 att lämna dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga hus (bostadshus, friggebod 
och verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, 
utbyte av staket, borttagning av sly, anläggning av gräsmatta och trädgårdsland. 
Tomtplatsen fastställdes till nuvarande arrendetomtgräns inom fastigheten Asklanda 
1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun. Miljö- och konsumentnämnden fastställde 
även att arrendetomten Strandvägen 24 på 3722 m2 inom Asklanda 1:14 är 
tomtplatsen då den sedan 1950-talet har varit markerad med staket.  
 
 
Dispensen förenades med följande villkor:  
1. Naturområdet med tallbestånd mot sjösidan skall bevaras och får inte tas ner och 
föryngring av tall ska tillåtas önskvärd.  
2. Sumpområdet i norr och väster skall bevaras och får inte fyllas eller dikas.  
 
Den 25 juni 2020 upphävde Länsstyrelsen nämndens beslut med motiveringen att det 
inte fanns några särskilda skäl att bevilja dispens för de åtgärder som ansökan avsåg. 
 
Nu har  överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. 
Den 1 september 2020 inkom ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen att 
Miljö- och konsumentnämnden ska lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala 
om ifall nämnden går med på eller motsätter sig mot det som begärs i de bifogade 
handlingarna, det vill säga  överklagan med bilagor. 
 

Yttrande 

 yrkar i första hand i sin överklagan att Mark- och 
miljödomstolen ska fastställa Miljö- och konsumentnämnden i Borås stads 
beslut, som fattades den 31 mars 2020. Miljö- och konsumentnämnden motsätter sig 
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inte denna ändring av Länsstyrelsens beslut. 
 

 yrkar i andra hand att Mark- och miljödomstolen ska bevilja sökt 
dispens och bestämma tomtplatsen på så sätt att sankområdet i norr ej är inkluderat i 
tomtplatsen. Miljö- och konsumentnämnden motsätter sig inte denna förändring av 
tomtplatsen men påtalar att även detta område har varit försett med staket sedan före 
1975 och varit en del av tomtplatsen sedan före 1975. Miljö- och konsumentnämnden 
motsätter sig inte denna ändring av Länsstyrelsens beslut.  
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnade dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för arrendetomten Strandvägen 24 på 3722 m2 inom Asklanda 1:14 då tomtplatsen 
sedan 1950-talet har varit markerad med staket och därmed varit sökandes tomtplats, 
vilket har intygats av flera personer. 
 
Miljö- och konsumentnämndens bedömning är att staketet, trots bristfälligt underhåll 
under en kortare period på grund av dåvarande ägares sjukdom, och områdets 
utformning har varit sådan att det har haft en avhållande effekt för allmänhetens 
tillträde till området. Den avhållande effekten har upprätthållits kontinuerligt sedan 
före 1975 varför hela arrendetomten skall räknas som tomtplats. Dåvarande ägare 
vidtog upprustning av tomten till vårdat skick efter uppmaning av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsnämnd och nuvarande ägaren har renoverat enligt den i efterhand 
sökta strandskyddsdispensen. 
 
I Länsstyrelsens beslut beaktats det inte att staket har funnits runt tomten sedan före 
1975 och inte hellre hur tomten såg ut när sökanden övertog tomten 2016.  
 
Miljö och konsumentnämnden vidhåller att platsen som fritidshuset och 
komplementbyggnader samt gjorda markarbeten upptar redan är ianspråktaget och 
ligger inom tomtplatsen då området varit försett med staket sedan före 1975. 
 
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller 
tillgängligheten för allmänheten påverkas negativt av att dispens ges.  
 
Av ovanstående anledningar motsätter sig inte Miljö- och konsumentnämnden  

 yrkanden.  
 
 
…………………………………….. 
 
Karl-Eric Nilsson, Ordförande Miljö- och konsumentnämnden 
 

Bilagor till Miljö- och konsumentnämnden 

Föreläggande daterat 2020-09-01 
 

Beslut skickas till 

mmd.vanersborg@dom.se 
 
 

mailto:mmd.vanersborg@dom.se
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Livsmedelskontroll 
  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  
organisationsnummer , med verksamheten Borgstena Pizzeria, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften.  
 
Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att ni bytt bolagsform i 
tid.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 
Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 19 februari 2020 framkom det att verksamheten ändrat bolagsform från och med 
1 februari 2020, vilket är innan anmälan inkom till Miljöförvaltningen. 
 
Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
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vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 21 augusti 2020  om 
sanktionsavgift där Borgstena Pizzeria fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.  

Borgstena Pizzeria har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 19 februari 2020 framkom det att verksamheten bytt bolagsform innan anmälan 
inkommit.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Borgstena Pizzeria har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  
 
Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe konstaterat att det 
saknas uppgifter om verksamhetens föregående års omsättning. Sanktionsavgiften 
anges därmed till lägsta avgift 2 500 kr.   
 
Beslutsunderlag 
Skäl till beslut 
   
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
 

Beslut skickas till  
 

 
 

 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett
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Livsmedelskontroll 
  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  
organisationsnummer , med verksamheten Sultan Palace, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 12 495 kr, vilket är 0,5 % av företagets årsomsättning.  
 
Avgiften tas ut med 0,5 % för att företaget tagit över en befintlig 
livsmedelsanläggning och har påbörjat verksamheten innan två veckor har gått från 
det att anmälan för registrering inkom till Miljöförvaltningen.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 
Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 februari 2020 framkom det att verksamheten påbörjats samma dag. En anmälan 
skall inkomma till Miljöförvaltningen minst två veckor innan start.  
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Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad den 25 augusti 2020 om 
sanktionsavgift där Sultan Palace fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma 
med uppgifter om årsomsättning.  

Sultan Palace har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 februari 2020 framkom det att verksamheten påbörjats samma dag.    
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Sultan Palace har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  
 
Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden saknar exakta uppgifter om verksamhetens 
föregående års omsättning. I utdrag från Creditsafe anges företagets 
omsättningsintervall till mellan 1 000 000 – 2 499 000 kr. Den totala årsomsättningen 
bestäms därför till 2 499 000 kr vilket ger en sanktionsavgift på 12 495 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Skäl till beslut 
Yttrande   
 
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
 

Beslut skickas till  
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett
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Livsmedelskontroll 
  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  
organisationsnummer , med verksamheten Omami street food, ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften.  
 
Avgiften tas ut för att företaget tagit över en befintlig livsmedelsanläggning och har 
påbörjat verksamheten innan två veckor har gått från det att anmälan för registrering 
inkom till Miljöförvaltningen. 
 
Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 
Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 april 2020 framkom det att verksamheten påbörjats innan två veckor från det 
att anmälan inkom. 
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Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 25 augusti 2020 om 
sanktionsavgift där Omami street food  fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.  

Omami street food  har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning 
eller andra synpunkter.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 augusti 2020 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
inkommit.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Omami street food  har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  
 
Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe konstaterat att det 
saknas uppgifter om verksamhetens föregående års omsättning. Sanktionsavgiften 
anges därmed till lägsta avgift 2 500 kr.   
 
Beslutsunderlag 
Skäl till beslut 
Yttrande   
 
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
 

Beslut skickas till  
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 2 2020, Miljö- och konsumentnämnden 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2020, Miljö- 
och konsumentnämnden.  
 

Ärendet 
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. 
Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och 
aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga nämnder/bolag. 
Miljörapport Tertial 2 2020 Miljö- och konsumentnämnden följer upp de aktiviteter som 
Miljöförvaltningen är ansvarig för. Mål 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska 
vara miljöutbildade. kommer som en förändring från föregående år rapporteras vid 
årsredovisning 2020. Ytterligare uppföljning av mål och aktiviteter kommer ske vid 
årsredovisningen. 

 

Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 
Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas sedan mars 2018. Godkända i 
revisionen 2020 utan anmärkning.   

Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. 
Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens 
planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i stadsplanering har 
Miljöförvaltningen hösten 2019 initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår och där 
har en arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan hur staden 
kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare 
finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och 
ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. Fokus i 
analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur 
och resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens 
grönområdesplan.  

Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. 
Extern översvämningskartering har gjorts med stadens indata. Upphandling och framtagande 
av program/modeller för värmekartering och dricksvatten pågår och beräknas att slutföras 
2020. Upphandling pågår således kring klimateffekter inom staden. Sedan tidigare finns 
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karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. 
Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras finns tillgängliga från SGU, 
Vägverket mm. Och det ställs krav på geoteknisk undersökning vid behov i planarbetet. 
Arbetet med att beskriva effekterna och riskerna av ett klimat i förändring har påbörjats. 
Arbetet är mångfacetterat och komplicerat och kommer att fortgå över lång tid. Vi saknar 
detaljerad kartläggning i stadens egen regi kring vissa frågor.  
Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 
Det planeras kring en klimatanpassad tillsynskampanj för 2021. Arbetet kring dessa frågor 
bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande arbete. Energi- och 
klimatstrategin för staden framtagen av Miljöförvaltningen har varit ute på remiss fram till 31 
augusti 2020 och skall beslutas om innan årsskiftet. Klimatarbetet har delvis etablerats i 
planarbetet från uppstart till samråd, även vid bygglov. Gällande skötselplaner används 
riktlinjer från Länsstyrelsen.  

Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 
korridorer. 
Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet detaljundersökningar 
används som underlag i planeringsarbetet. Tidigare utredningar skall utvärderas samt utökas 
med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk vilken ingår i ett 
LONA-projekt.  

Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 
Tidigare utredningar skall utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående 
upphandling av analys av grönstråk. Samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt.  

Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi tillsammans 
med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet 
mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet jobbar vi 
också med inventeringar samt restaurera befintliga dammar och närmiljöer. Under slutet av 
2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större 
vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. Information om arten samt 
antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare som äger 
dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. 

Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och 
hembygdsföreningar. Vandring på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 
22 maj i samarbete med naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfald av arter 
och området planeras bli naturreservat. 

I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur 
och växter. I ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om 
naturvärden via beslut och dialog. 

Agneta Sander Mikael Lund 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilagor 
1. Miljörapport Tertial 2 2020, Miljö- och konsumentnämnden 
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Inledning 

Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. Med de nya 
målen utvecklas och skärps Borås Stads miljömål och miljömålsarbete. Miljömålen är indelade i fyra 
perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje 
aktivitet finns en eller flera ansvariga nämnder/bolag. Denna rapport följer upp de aktiviteter som 
Miljöförvaltningen är ansvarig för i tertial 2 2020. Mål 1d kommer rapporteras vid Årsredovisning 2020 
vilket är förändrat mot föregående år. Förutom tertialuppföljning 2 kommer ytterligare uppföljning ske 
i årsredovisningen. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Miljöförvaltningen är certifierade enligt Miljöbas. Godkända i senaste revisionen utan 
anmärkning.   

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Ej aktuellt  Ej aktuellt  Ej aktuellt 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk 
handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. 
Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och 
ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. Fokus i analysen 
kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och resultatet kommer 
att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 
 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Arbetet med att beskriva effekterna och riskerna av ett klimat i förändring har påbörjats. 
Arbetet är mångfacetterat och komplicerat och kommer att fortgå över lång tid. Upphandling pågår kring 
klimateffekter inom staden. 
Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. 
Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi 
saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor därav rött.  

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom 
förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss i dagarna.  

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
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ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Tidigare utredningar skall utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående 
upphandling av analys av grönstråk.  

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre spridningsmöjligheter för hotade 
vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi tillsammans med 
privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga 
lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 
 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och 
hembygdsföreningar. 
 
Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större 
vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. 
 
Vandring i på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli 
naturreservat. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar I naturvårdsprojektet om större vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya 
dammar samt restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
 
Sökande:    
Fastighet:  Osdal 2:70 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur Borås Stads naturvårdsfond för 

biodling på fastigheten Osdal 2:70. Åtgärderna är nu genomförda och projektet kan 
avslutas. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Osdal 2:70 Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
 
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Linnea Åsedahl 31 augusti 2020.  

 berättade att han startade upp biodlingen med en kupa men har under åren 
utökat sin biodling till tre kupor.  berättade att projektet har gått bra. Han 
berättade att han inte tagit någon honung än i år men att det kommer ske snarast. 
 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.  

Agneta Sander   
Miljöchef  
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Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Administrativt ärende 

Händelse Naturvård, Ansökan Om Bidrag Ur Borås Stads Naturvårdsfond 

Tjänsteanteckning 
Slutbesiktning av projektet utfördes 31 augusti 2020 av Linnea Åsedahl.  
visade kuporna och berättade att projektet gått bra. Han har utökat sin biodling till tre 
kupor. I år har han inte hunnit att ta någon honung än men planerar att göra det 
snarast. 
 
 

 
Figur 1.  visade upp bikuporna. 
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Figur 2. Bina hade inte riktigt kommit igång för dagen vid besöket men var aktiva i kuporna.
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över förslag till Borås Stads Cykelstrategi 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till Borås Stads Cykelstrategi som 
tillsammans med andra styrdokument och samverkan internt och externt ska leda till 
att stadens ambitioner för att öka andelen som cyklar i Borås från omkring 3 till 12 
procent till år 2040.  
 
Cykelfrågorna behöver generellt prioriteras högre i Borås Stad. Om vi fortsätter som 
förut kan vi vänta oss samma resultat som förut. En långsam ökning. Vad kan Borås 
Stad göra annorlunda än förut?  
 
Cykelstrategin behöver vara tydligare med vilken typ av åtgärder som behöver 
prioriteras och hur arbetet ska vara organiserat och finansierat för att vi ska nå det 
föreslagna målet och målet om en fossiloberoende region. Strategin upplevs lite för 
generell och mer som en exempellista på vad man skulle kunna göra, inte vad man 
behöver göra. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka förslag till Borås Stads Cykelstrategi 
förutsatt att förvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till Borås Stads Cykelstrategi som 
tillsammans med andra styrdokument och samverkan internt och externt ska leda till 
att stadens ambitioner för att öka andelen som cyklar i Borås från omkring 3 till 12 
procent till år 2040.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen välkomnar förslaget till cykelstrategin och ambitionen att öka 
andelen som cyklar i Borås då det fördjupar och konkretiserar Borås Stads miljömål 
etappmål 4d Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka.  
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Det tar tid att få resultat. Det tillkommer dessutom nya människor och områden att 
ständigt nå ut till. Om vi fortsätter som förut kan vi vänta oss samma resultat som 
förut. En långsam ökning. Vad kan Borås Stad göra annorlunda än förut? Det 
behöver cykelstrategin sätta fingret på. Vad är viktigast att prioritera? Är det att skala 
upp eller snabba på? Strategin upplevs lite för generell och mer som en exempellista 
på vad man skulle kunna göra, inte vad man behöver göra. Cykeln måste också ses i 
förhållande till de andra färdmedelsslagen. Satsningarna på cykel behöver ses i 
förhållande på satsningarna på bilen. Det är idag en kamp mellan och inom 
myndigheter om vi ska arbeta målstyrt eller prognosstyrt när det gäller 
trafikplaneringen.1 Det gör arbetet delvis ineffektivt och trögt. Därför behöver 
strategin tydliggöra prioriteringar mycket tydligare. Den kommande Trafikplanen får 
inte heller motverka Cykelstrategin. Det kan bli svårt att nå den högre cykelandelen 
om satsningarna på utbyggnation av nya vägar är stora även om vi genomför alla 
planerade åtgärder.2 En hög andel som cyklar kan också vara beroende av 
kollektivtrafikens utveckling, åtminstone säsongsvis?  
 

- Lägg till en kort text som beskriver ansvarsfördelningen över utbyggnationen 
av cykelinfrastrukturen i Borås. Bygger vägföreningarna gång- och cykelvägar? 
Är det fler än Trafikverket, utöver Borås Stad som kan äga/bygga cykelväg 
och cykelparkeringar utöver Borås Stad? Exploatörer?  
 

- Beskriv samverkan med Västtrafik3 och Trafikverket4, både när det gäller  
infrastruktur, kombiresande men också mjuka åtgärder och mobility 
management samt åtgärdsvalsstudier. Hur behöver det se ut för att vi ska nå 
12 % andel som cyklar? Har några avsiktsförklaringar eller överenskommelser 
tecknats utifrån de förslag till handlingsplaner som tagits fram tillsammans 
med dessa aktörer?  
 

- Cykelstråken behöver också vara gena.5   
 

- Behövs en skrivning i strategin om att öka utbyggnadstakten på 
cykelinfrastruktur? Behöver alla objekt som är i cykelplanen idag – även de 
som står angivna att söka på längre sikt genomföras för att vi ska ha en 
möjlighet att nå 12 % cykelandel? Då medel söks flera år i förväg, utöver de 
egna medel kommunen skjuter till, så är frågan om det finns sätt att snabba på 
utbyggnationen. Eller om det finns behov av ytterligare finansiering? Enligt 
Tekniska förvaltningen söker de allt de kan och projekterar och bygger så fort 

 
1 https://www.trivector.se/wp-content/uploads/2020/06/infrastruktur-planering-och-miljomal-
stafetten-delrapport-3.pdf 
2 
file:///C:/Users/JV123/Downloads/Inducerad_trafikefterfragan_slutrapport_version_1_0_110221_s
kickad.pdf  
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_000801_000900/Publi
kation_000824/Inducerad%20efterfr%c3%a5gan%20p%c3%a5%20trafik_090330_skickad.pdf 
 
3 KS 2019-09-30 Handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik 
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/gemensamhandlingsplanskafakollektivtrafikenattoka.5.6d34fb
4e16df7cf94a459004.html  
4 https://trafikverket.ineko.se/se/%C3%A5tgardsvalsstudie-noden-bor%C3%A5s 
5 ”“Genhet” handlar om hur lång cykelvägen är i förhållande till fågelvägen, och i förhållande till bilvägen. I bästa fall 
är cykelvägen kortare än bilvägen och ligger ganska nära fågelvägen, i sämsta fall innebär cykelvägen långa omvägar och 
längre väg än bilvägen. ”Genhet” handlar i detta fall inte bara om avstånd utan även om tid, dvs hur snabb cykelvägen 
är.” s. 30 https://www.trivector.se/wp-
content/uploads/2019/10/ecomobilityshift_indikatorbeskrivning_swe.pdf 
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de kan. Är det tillräckligt om vi ska nå målet? Eller skulle det behövas fler 
resurser och mer personal på Tekniska (alt. handla upp konsult) för att nå 
detta mål? Eller bedömer Tekniska förvaltningen att det snarare handlar om 
att jobba med mobility management och andra åtgärder för att få fler att cykla 
på de befintliga cykelvägarna? 
 

- Hur förhåller sig 12% målet till Borås Stads beslutade koldioxidbudget6 och 
det regionala klimatmålet7 som Borås Stad anslutit sig till om en 
fossiloberoende region 2030? Når vi klimatmålen med denna ambition? 
 

- Lägg till en mening om att cykelparkeringsbehovet också behöver utvärderas 
kontinuerligt. Vi behöver arbeta med det även i befintlig bebyggelse och 
befintliga verksamheter.  
 

- Förslaget om att ta fram Riktlinjer för utformning av cykelsystem är bra! Tydliggör i 
dessa riktlinjer när det i detaljplanearbetet, men även i anslutning till befintlig 
bebyggelse, är lämpligt med separering av gång- och cykeltrafikanter och vem 
som ska bekosta detta?  
 
Enligt Tekniska förvaltningen kan det inte anges att det exempelvis vid ett 
visst trafikflöde behövs separering. Bedömning görs från fall till fall. Med 
tanke på Översiktsplanens skrivningar om trygga skolvägar hade en ökad 
transparens kring dessa frågor varit önskvärd för att andra förvaltningar som 
deltar i arbetet med fysisk planering ska få en ökad förståelse för när det 
behövs och inte. Ett stort ansvar läggs idag på barnen som cyklar från skolan 
tillsammans med gående barn ibland på trånga trottoarer.     
 

- Lägg till att fortsätta utveckla arbetet med tydlig och bra 
omskyltning/omledning av fotgängare och cyklister vid ombyggnation och 
kanske också ta tillfället i akt till mobility managementkampanjer i samband 
med byggskedet.8  
 

- Ändra skrivningarna om mobility management och dialog så det inte bara rör 
de som redan cyklar utan också framtida cyklister.  
 

- Beskriv tydligare vilken typ av stöd och tjänster vi tillhandahåller idag kopplat 
till cykling. Det är nog inte allmänt känt?  
 

- Definiera ”mycket stor nytta” och ”höga cykelvolymer”. Som det står nu är 
det upp till betraktaren att avgöra? Ange ett trafikflöde; ex. antal cyklister som 
passerar/timme i högtrafik? 
 

- Uppföljningen bör vidgas till att också omfatta åtgärdsarbetet kring cykel 
utöver färdmedelsfördelning. Följs strategins inriktning? Att klättra i olika 

 
6 
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa
332349.html#! 
7 https://klimat2030.se/content/uploads/2017/10/klimat-2030-strategiska-vagval.pdf 
https://www.boras.se/download/18.499cdee21538963cd3f57af7/1458552081355/Energi-
+och+klimatstrategi+-+strategi.pdf  
8 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11236/RelatedFiles/100677_Mobility_management_i_byggskedet_en_vagledning_till_vad_varfor
_och_hur.pdf 
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rankingar kanske inte är ett mål i sig; men flera indikatorer som används i 
dessa kan vara bra mått på att se hur arbetet utvecklas.9  
 

- Fler styrdokument än de uppräknade påverkar och påverkas av Cykelstrategin. 
Bland dessa kan exempelvis nämnas; Borås Stads Energi-och klimatstrategi, 
Borås Stads Miljömål, Borås Stads Riktlinjer för resor.  

 
Sammanfattande bedömning 
Cykelfrågorna behöver generellt prioriteras högre i Borås Stad. Därför behöver 
cykelstrategin vara tydligare med vilken typ av åtgärder som behöver prioriteras och 
hur arbetet ska vara organiserat och finansierat för att vi ska nå det föreslagna målet 
och målet om en fossiloberoende region. Strategin upplevs lite för generell och mer 
som en exempellista på vad som skulle kunna göras; inte vad som behöver göras. 
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Remiss: Borås Stads Cykelstrategi  
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
 

 
9 https://www.trivector.se/wp-
content/uploads/2019/10/ecomobilityshift_indikatorbeskrivning_swe.pdf 
https://cykelframjandet.se/kommunvelometern/  
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Bakgrund och syfte
Inriktningen för kommunens framtida användning av mark och vatten framgår av Översiktsplanen 
(ÖP) som antogs i april 2018. I denna konstateras att det behövs fördjupad kunskap inom bl a 
infrastruktur och trafik, och anger därför att ett fortsatt planeringsarbete inom dessa områden 
ska genomföras inom ramen för en trafikplan. 

FORTSATT ARBETE

• Trafikplan med fördjupning av den övergripande trafikstrukturen
samt förslag på åtgärder i väginfrastrukturen. Detta förvaltnings  
övergripande arbete har redan inletts inom Borås Stad och görs
med utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Norden Borås.

Tabell 1. Utdrag från kommunens Översiktsplan

ÖP:n beskriver en utvecklingsstrategi som omfattar nio övergripande strategier vilka ligger till 
grund i kommunens fortsatta planeringsarbete, bland annat i framtagandet av en trafikplan.

Trafikplanen ska omfatta samtliga trafikslag och infrastrukturen ska behandlas för varje enskilt 
trafikslag. Samtidigt krävs en helhetssyn så att trafikslagen samordnas där detta är lämpligt.

Kommunen har också beslutat att det ska tas fram en separat strategi för hur cykeltrafiken 
ska utvecklas, vilket är detta dokument.

I stadens vision och i ÖP:n anges tydligt att kommunen ska satsa på mer hållbara och yteffektiva 
färdmedel, bland annat cykel. Forskning1 visar att cykeln upptar knappt hälften så stor yta 
per resenär jämfört med bil. Det finns därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, 
vilket inte minst gäller markanvändningen. 

Resvaneundersökningar2 visar att invånarna i Borås använder cykel i lägre utsträckning jämfört 
med kommuner av samma storlek och även jämfört med riket som helhet. Studier3 har visat 
att det finns en stor potential för att fler ska cykla i Borås eftersom många har sitt arbete eller 
skola på cykelattraktivt avstånd. 

Cykelstrategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. Syftet 
är att utveckla cykelsystemet så att fler ska vilja använda cykel till sina resor.

Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och vägledande 
i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar.

Inriktningar för att utveckla cykeltrafiken
Sammanfattande erfarenheter från de städer som lyckats med att öka cyklingen visar att det 
finns flera gemensamma faktorer som bidragit till att göra cyklingen attraktiv. I vissa av dessa 
städer där det varit en nedåtgående cykeltrend under många år har trenden kunnat vändas. 
Vändningen har dock tagit tid och det har krävts målmedvetenhet och långsiktighet i detta 
arbete.

1 Transportökonomiskt Instittutt (TÖI), Oslo
2 Resvaneundersökning RVU 2015 Västtrafik, Västsvenska paketet 2017
3 VGR, Potentialstudie för cykling, april 2019
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Med utgångspunkt från andra städers erfarenheter som haft en positiv utveckling av cykling 
ska kommunens cykelarbete inriktas mot fyra insatsområden enligt punkterna nedan.

• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering

• Drift- och underhåll

• Kommunikation och mobility management

• Stöd och tjänster

Cykelinfrastruktur inklusive parkering
En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det finns en cykel-
infrastruktur som uppfyller cyklistens behov utifrån flera 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 nät och parkering ges tillräckligt utrymme 
och utformas för att kunna möta cyklisternas varierande behov.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag 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 specifikt för större målpunkter.

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

Att som princip betrakta cykeltrafik som ett eget trafikslag i planeringen. 

• Detta innebär att det oftare, särskilt i de täta miljöerna, t.ex. kan finnas behov av 
separering. Dock, beroende på förutsättningar, kan cyklister och gångtrafikanter 
fortsatt integreras där det är lämpligt eller där det inte är möjligt av utrymmesskäl.

Trafiksäkerhet, genom att:

• Skapa säker cykeltrafik, framförallt i konfliktpunkter mellan cykel och motorfordon.

Drift och underhåll
För att ge cyklisterna en bekväm resa, som är trafiksäker och trygg, behöver cykelvägnätet 
ständig drift och underhåll. Driftsåtgärderna 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.

Tekniska nämnden arbetar med att tillhandahålla ett cykelvägnät av god standard.
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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, t.ex. när en utbyggnad eller förbättring har skett. 

Successivt när cykelsystemet utvecklas är det är 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 genom-
förande av information och kampanjer. Åtgärder inom kommunikation kan resultera i nya 
stöd och tjänster.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med att 

utveckla kommunikationen mellan kommunen och 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 
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.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med 
att fortsätta utveckla stöd och tjänster som underlättar för cyklisterna före, under och efter resan.

Mål
Kommunens mål för cykeltrafik är att cykelresornas andel ökar från tre procent4till tolv procent 
år 2040. Ett delmål är att andelen till 2030 ökar till nio procent som ungefär motsvarar dagens 
riksgenomsnitt.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen antagit ett mål om att kollektivtrafikresorna 
ska utgöra 33 procent av alla motoriserade resor (med bil och buss).

Som framgår av diagrammen nedan innebär tolvprocents-målet tillsammans med 
kollektivtrafikmålet år 2040 att resorna till fots, cykel och kollektivtrafik utgör 55 procent 
och bilresorna 45 procent.

Figur 1.  Mål för andel cykelresor

 4 Enligt resvaneundersökning, RVU 2015, Västtrafik
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Genomförande 
Inriktningen som ges av cykelstrategin ska genomsyra övriga styrdokument som har koppling 
till cykel.

Kommunen kan informera och stödja vägföreningar i kommunens orter via de lokala ortsråden 
för att stärka utvecklingen av cykelvägnätet där kommunen inte är väghållare.

Prioritering av åtgärder
Utbyggnaden av cykelvägnätet bör präglas av att investeringsmedel används så effektivt som 
möjligt. En grundläggande princip är därför att åtgärder prioriteras där de ger störst nytta i 
förhållande till cykelflödena. Även där flödena är låga kan åtgärder bli aktuella givet att det 
finns en mycket stor nytta.

Som stöd för prioritering av åtgärder ges nedanstående vägledning.

• Genomför åtgärder där det finns eller kan förväntas höga cykelvolymer.

• Genomför åtgärder där det finns brister i trafiksäkerheten.

• Genomför fler åtgärder i samma stråk samtidigt för att nå synergieffekter.

Kommunens cykelarbete, samverkan och organisation
Samverkan
För att sprida kommunens inriktning, som läggs fast i cykelstrategin, är det av största vikt att 
Tekniska nämnden samverkar med kommunens nämnder och bolag. 

Ytterligare kommunikation och samarbete genomförs också med externa aktörer och andra 
myndigheter.

Fysisk planering
Det är av största vikt att cykelstrategin ligger till grund för kommunens planarbete, både på 
detaljerad och översiktlig nivå. Exempelvis är det viktigt att parkeringsreglerna samordnas 
med cykelstrategin.

Cykelstrategi
Ansvaret för att framtagande av kommunens cykelstrategi ligger hos Kommunstyrelsen. 
Cykelstrategin revideras vart fjärde år och antas av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer för utformning av cykelsystemet
Tekniska nämnden ansvarar för att ta fram riktlinjer för utformning och funktion av kommunens 
cykelsystem. Detta dokument antas vart fjärde år.

Styrdokument som påverkas av cykelstrategin
Kommunen utarbetar ett flertal styrdokument som i större eller mindre grad påverkas av 
cykelstrategins inriktning. De styrdokument som bör nämnas är:

Cykelplan, tas fram av Tekniska nämnden vart annat år. Aktuell version antogs 2019-12-18 
och gäller t.o.m. år 2021.

Parkeringsstrategin, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Kommande version kommer 
att antas under 2021.

Parkeringsregler, tas fram av Samhällsbyggnadsnämnden vart fjärde år. Aktuell version antogs 
2016-11-24 och gäller t.o.m. år 2020.

Trafikplan, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Planen är under utarbetande.

Uppföljning 
Kommunstyrelsen är ansvarig för en övergripande uppföljning av färdmedelsfördelningens 
utveckling och kommer därmed även specifikt följa upp målet för cykelresornas andel av alla resor.
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Svar på Stadsrevisionens granskning av 
ärendeberedningen i Borås Stads nämnder 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till svar 
gällande granskning av ärendeberedningen i Borås Stads nämnder.  
 

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 
Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala 
styrdokument. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas 
ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 
Stadsrevisionens bedömning är att Miljö- och konsumentnämnden har en 
ändamålsenlig beslutsprocess som överensstämmer med tillämplig lagstiftning och 
dess intentioner. 
 
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till Miljö- och konsumentnämnden (dnr 
2020-2826) för att anta en ny ärendeberedningsprocess med syfte att säkerställa en 
ärendeberedningsprocess som är kvalitets- och rättssäker samt betona vikten av 
transparens i ärendeberedningsprocessen om vad som är tjänstemannabedömningar 
och vad som är politik. 
 

Ärendebeskrivning 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 
Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala 
styrdokument. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas 
ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 
 
Granskade nämnder, med undantag för Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionen bedömer vidare, att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens 
krav och intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens 
ärendeberedningsprocess. Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till Miljö- och 
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2020-552 

 
 
konsumentnämnden för att anta en ny ärendeberedningsprocess med syfte att 
säkerställa en ärendeberedningsprocess som är kvalitets- och rättssäker.  

 
Svar till Stadsrevisionen 
Miljöförvaltningen instämmer i Stadsrevisionens bedömning att Miljö- och 
konsumentnämnden har en ändamålsenlig beslutsprocess som överensstämmer med 
tillämplig lagstiftning och dess intentioner. 
 
Miljöförvaltningen instämmer även i Stadsrevisionens bedömning att en tillämpning 
fullt ut av instruktionerna i dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås stads nämnder 
innebär avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, 
oberoende och allsidiga belysning inom ärendeprocessen, samt transparensen i denna.  
 
Miljöförvaltningen vill betona vikten av transparens i ärendeberedningsprocessen om 
vad som är tjänstemannabedömningar och vad som är politik. En stor del av 
nämndens ansvarsområde innefattar det som tidigare benämnts som 
”myndighetsutövning” inom Förvaltningslagen och därför är behovet av rättssäkerhet 
särskilt stort. 
 
Miljöförvaltningen har som planerad åtgärd att fastställa och tydliggöra 
nämndens ärendeberedningsprocess med syfte att säkerställa kvalitets- 
och rättssäkerheten samt betona vikten av transparens om vad som är 
tjänstemannabedömningar och vad som är politik. 
 
 

Beslut expedieras till 

Stadsrevisionen 
 
 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Förvaltningschef Kvalitets- och IT-samordnare 
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska 
processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha 
tillräckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och 
ha insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning inför 
beslut i Borås Stad. Stadsrevisionens samlade bedömning var att Kommunstyrelsens ärendebe-
redning avvek från lagstiftarens intentioner på flera punkter och att bristerna var så betydande 
att den inte kunde anses som ändamålsenlig. Innevarande granskning är en fortsättning av 
föregående års granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är undersöka om Borås Stads nämnder har en ändamålsenlig ärendebered-
ning som uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsfrågor:

• Uppfyller Borås Stads nämnder lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

• Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärende-
beredningsprocessen i respektive nämnd?

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner avseende ärendeberedning i nämnderna?

• Finns ett fungerande arbetssätt avseende beredningsarbetet i Borås Stads nämnder?

• Säkerställer nämnderna i Borås Stad att ärendeberedningsprocessen är transparent och 
dokumenterad? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden. 

Granskningen omfattar också Kommunstyrelsens hantering av vissa ärenden och dess sam-
ordnande funktion. Granskningen omfattar inte ärendeberedning eller ärendehantering när det 
gäller myndighetsutövning mot enskild.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente utgör också 
revisionskriterier. Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser är i förekommande fall 
revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

Stadsrevisionen genomförde vid granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
en omfattande genomgång av områdets lagliga förutsättningar med stöd av sakkunnig från 
Göteborgs universitet. Resultaten av genomgången är till största delen även relevanta för inneva-
rande års granskning. Genomgången av dessa revisionskriterier har i mindre avseenden reviderats 
och uppdaterats. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid berörda nämnder. 
Granskningen har vid behov kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 
2.1-2.2 har även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen.

1.7 Föregående års granskning
Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att bristerna inom området var så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen var inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en 
tydlig ordning för ärendeberedningen bedömdes försvåra allmänhetens insyn. Bristande rutiner 
vid protokollföring medförde risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid 
och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
bedömdes sättas ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena var i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattade grund-
läggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behövde enligt Stadsrevisionens bedömning upprätta en tydlig och trans-
parent ärendeberedningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens upprättade 17 juni 2019 ett svar till Stadsrevisionen. I svarets beslut fram-
kommer att Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog.1 

1 Dnr: KS2019-00197
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner

Hanteringen av kommunala ärenden omgärdas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redo-
görs för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.2 Det innebär att begreppet 
avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller 
faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett 
beslut genom vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.3 

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende 
inleds till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, 
föredragning och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler 
(se kap 2.2). I granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som 
handläggaren utför, dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt 
ett uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som 
beslutet riktar sig till. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga 
indelningar är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, 
individuella eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och registrering.

2 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f. 
3 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
4 Prop. 2016/17:180. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f
5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  
6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff



6

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Tjänsteskrivelser eller tjänsteutlåtanden
Det finns ingen fastslagen definition av begreppen tjänsteskrivelse eller tjänsteutlåtande. 
Begreppen definieras vanligen som en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska 
beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt, allsidigt, sakligt och objektivt förslag från förvaltningen till 
nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag som syftar till att en nämnd ska fatta beslut, till 
exempel godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.9

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör 
Sveriges skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av allmänna lagar och ett stort antal 
speciallagar, förordningar och föreskrifter. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, fri- och 
rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, inter-
nationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.10 Reglerna 
om opartiskhet innebär att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.11 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges grundlagar. Den berör bland annat 
frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.12 Syftet med 
offentlighetsprincipen är bl.a. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. förväntas de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. 

För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses 
som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och 
att den är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) innehåller bestämmelser om hur all-
männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas arkiv ska enligt 
arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:14

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

9 Se exempelvis: Malmö Stad, Ärendehandbok 2015; Åtvidabergs kommun, Ärendehandbok 2017; Norrköpings kommun, ärendehandbok 

2017; Linköpings kommun, Ärendehandbok 2016; Botkyrka Kommun, Ärendehandbok 2009; Kumla kommun, Ärendehandbok; Borås 

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen innehåller bland annat grunderna för den kommunala verksam-
heten, regler för kommunal organisation och vad som omfattas av kommunala angelägenheterna. 
Dessutom finns kapitel om kommunal ekonomi och laglighetsprövning.

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 
KL. Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksam-
hetsområde berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.15 En nämnd vars verk-
samhetsområde berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning 
bereder ärendet.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning 
behöver inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfri-
het. Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

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.18 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. I 
nämndernas uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhan-
dahållas kommunens medlemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § KL bedrivas 
i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan 
myndighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild får Kommunfullmäktige inte 
bestämma hur nämnden i ett särskilt fall ska besluta.19 Nämndernas möjlighet till myndighets-
utövning regleras i speciallagstiftning.20

Kommunfullmäktige kan besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet.21 Bestämmelsen innebär att Kommun fullmäktige 
kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder.22

Beredningen syftar till att ge nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ett tillför-
litligt och allsidigt underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommu-
nallagen följer detta av att nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag 
till beslut i ärenden. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen 
ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan leda till återremiss av 
ärendet och laglighetsprövning kan leda till att nämndens eller fullmäktiges beslut upphävs.23 

15 5 kap. 26 § Kommunallagen
16 5 kap. 27 § Kommunallagen
17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
18 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
19 12 kap. 2 § Regeringsformen
20 Ibid.
21 Kommunallagen 6 kap. 8 §
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359



Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande ska tillse att det förs protokoll vid 
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand: 24

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Ett tillkännagivande av att proto koll 
justerats ska finnas tillgängligt på kommunens elektroniska anslagstavla senast andra dagen efter 
att protokollet justerats. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagan-
detidens utgång.25

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltnings-
myndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter 
ska handlägga sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regerings-
formen framgår av förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i 
rättsordningen och att verksamheten ska präglas av saklighet och opartiskhet. Därutöver ska ett 
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts.26 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsord-
ningen27 

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk28

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte vara mer 
långtgående än vad som behövs29  

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att kunna 
fatta beslut30 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Av förarbetena till den nya förvaltningslagen gäller dessa 
riktlinjer även då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service. Av förarbetena framgår även 
att utgångspunkten bör vara att samtliga förfaranderegler i förvaltningslagen bör vara tillämp-
liga vid all ärendehandläggning oberoende om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
enskild eller inte. I den utsträckning det finns anledning att göra avsteg från förvaltningslagens 
förfaranderegler bör en undantagsreglering efter behov kunna utformas utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller för handläggningen av en specifik typ av ärenden.31

24 5 kap. 65-70 §, 6 kap. 35 § Kommunallagen
25 8 kap. 10-12 §§ Kommunallagen
26 5, 9 §§ Förvaltningslagen
27 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 1 § Regeringsformen 
28 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen
29 5 § Förvaltningslagen. 
30 20 § Förvaltningslagen
31 Prop. 2016/17:180:52 f, 60. Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström, Kristina; 

Förvaltningslagen – En kommentar, 2017: 28 f, 65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87.
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2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena 
en representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska 
besluten fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vid-
makthålla principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta 
beslut i de strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för 
den kommunala verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de för-
troendevaldas tid i alltför stor utsträckning ägnas åt detaljfrågor. Det är därför viktigt att dessa 
frågor hanteras av förvaltningspersoner så att de förtroendevalda får utrymme att fokusera på de 
övergripande politiska frågorna.32

Utredningen menar att kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.33 I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och 
sakliga omständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning 
och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisatio-
ner.34 Det är de anställda tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. De förtroendevalda ska kunna 
känna tillit till de anställda och veta att det framtagna beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt 
och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella området. En sådan ordning borgar för 
rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.35

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
För att tillgodose medborgares krav på rättssäkerhet krävs en reglering av den kommunala förvalt-
ningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för invånarna i kommunen.36

Transparensen när det gäller hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för 
den politiska minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 37

I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) 2013 görs en genomgång av kriterierna för ett välgrundat beslut med 
utgångspunkt från tidigare forskning och en utredningsmodell presenteras. Enligt denna modell 
bör ett beslut anses välgrundat ifall tjänstepersoner under beredningen:38

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt under-
lag för de förtroendevalda

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
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För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna 
för att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand 
har bestämt sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De 
förtroendevalda ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstepersoner för fram. För att 
undvika ett teknokratiskt expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess krav på förtroende-
valda att kritiskt reflektera över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, och 
därefter framföra argument som styrker varför de väljer att följa eller gå emot beslutsunderlaget 
(eller delar av det) och först därefter fattar beslut.39 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler,  
normering och vägledning
För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. Nämnderna fattar beslut 
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. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstiftningen måste beaktas. Det finns i 
kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är nämnden och i före-
kommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta beslut.

Beredning av ärenden och adekvata beslutsunderlag utgör en viktig del av den demokratiska 
beslutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha till-
räckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar till grund för sina beslut och ha 
insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för 
demokratin att ärenden som de förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvens-
bedömda, objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska 
vara transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar 
för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. 
Vidare är det viktigt att beredningsprocessen inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen 
eller av brister i samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.40

Det är tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska 
omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 
ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstepersoners saklighet och oberoende och 
motverka informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning 
kan vara problematisk utifrån invånarnas perspektiv eftersom deras insyn och granskning av 
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat 
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har 
fattat vilket beslut. På så vis kan även en informell styrning försvåra de förtroendevalda reviso-
rernas arbete med ansvarsutkrävande. Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras. 

39 Ibid. 
40 Se bl.a. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§, Regeringsformen 1 kap 9§. SKL 

Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande 

politiker och tjänstemän, 2012. von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014. 
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Det ställs också i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objekti-
vitet och allsidighet. De förslag till beslut som tas fram under beredningen ska dessutom vara 
konsekvensbedömda. När det är möjligt ska flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när 
det kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänste-
person som författat underlaget samtidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar 
de förtroendevaldas bedömningar och förtroendevaldas ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner avseende ärendebe-
redning

• Transparens avseende vem som författat underlaget och varit handläggare i berednings-
processen, där det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika 
delar och i vilken roll de utfört sina uppdrag 

• Tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning under ärendeproces-
sen där underlagen är analyserade, konsekvensbedömda, förståeliga och lagliga samt 
innehåller tillräcklig information. När det är möjligt bör flera beslutsförslag presenteras

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Nämnders rutiner och processbeskrivningar
De granskade nämndernas dokumenterade rutiner och processbeskrivningar av ärendeproces-
sen varierar. Tre av 15 granskade nämnder har tidschema med hålltider som dokumentation 
för ärendeberedningsprocessen, sju har processkartor eller andra processbeskrivningar. Fem av 
nämnderna har checklistor eller lathundar som processtödjande verktyg för nämndsekreteraren. 
Dokumenterade rutiner och processbeskrivningar för respektive nämnd redogörs för i kapitel 
2.4.2.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitio-
nen att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar och gemensamma 
mallar. Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 41  

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer 
för arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med 
systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.42 

Inom ramen för ärendehanteringssystemet har även ett antal mallar för olika typer av dokument 
upprättats för hela Borås Stad. Exempelvis finns mallar för ärendeskrivelser, kallelser och proto-
koll. Ärendeskrivelser ska enligt dokumentmallen skrivas under av både nämndens ordförande 
och förvaltningschef.43   
41 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/

vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03
42 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 
43 Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron, Dokumentmall för skrivelse.
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Ciceron – Instruktion för Sekreterare
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll.

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekrete-
rare och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas 
på ett rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och 
layoutmässiga instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.44

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad fastslår 
bl.a. att nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.45

Nämnderna 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 ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46

Nämnderna är (med undantag för Överförmyndarnämnden) anställningsmyndighet för personal 
vid sina förvaltningar. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
och de anställs av Kommunstyrelsen. Nämnder är även personuppgiftsansvariga för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.47

Enligt 6 § i reglementet får nämnderna inom sitt verksamhetsområde och utan Kommun-
fullmäktiges särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för kommunen:

• Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

• Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar motta stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.48

44 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/

arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2020-01-01
45 Borås Stad; Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 2019-06-19 
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. § 6



13

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

Nämndernas reglementen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Nämndreglementet beskriver vad nämnden har för specifika ansvarsområden. Reglementet 
beskriver även verksamhet, uppgifter och mål för nämnden. 

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och 
brukarinflytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även leda arbetet 
med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50

Stadsrevisionen noterar att delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen inte 
omfattar beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. 
I reglementet framgår däremot att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion 
ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin och samspel 
mellan politik och förvaltningar m.m.

Nämndernas delegationsordningar
Varje nämnd antar en delegationsordning som anger den delegation som man anförtror förvalt-
ningschefen, utskott eller presidium. Delegationsordningar för respektive nämnd anger deleger-
ingsnivå för nämndens olika beslut. Här noteras att endast fyra av 15 granskade nämnder har 
delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

49 Ibid. § 16
50 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens 
bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som 
ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras 
till nämnd, utskott, förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51 Överförmyndarnämnden 
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52  

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 53

Reglerna omfattar lokala beslut om bl.a. ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen 
är utsedd Arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
Arkivmyndigheten.54

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, 
hur de kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styr-
dokument i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för att upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. I riktlinjerna framgår bl.a. att vid 
arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vil-
ken styrning som redan finns. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument.56 

51 Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§
52 19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken.
53 Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21
54 Ibid. 2016:
55 Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassificeras som endera av de sex typer som 
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska finnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads 
styr dokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans 
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på Borås Stads intranät och på    
boras.se i gemensam typografi och design. 

Utöver styrdokument kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska och inte 
innehåller sådant som hör hemma i styrdokument eller åtgärder som kräver beslut. I riktlinjerna 
framgår även att vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har 
betydelse för den egna verksamheten.

Stadsrevisionen noterar att dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
inte finns med bland styrande dokument på Borås Stads hemsida. Dokumentet finns däremot 
med bland styrdokument på Borås Stads intranät för anställda. 

Borås Stads ärendehandbok
Det pågår enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet ett arbete med en gemensam ärendehand-
bok för hela Borås Stad. Arbetet bedrivs på Stadsledningskansliet. Arbetet har pågått under en 
längre tid och ärendehandboken är ännu inte färdigställd. Enligt intervjuade ska arbetet med 
ärendehandboken slutföras inom ramen för arbetet med ett reviderat styr- och ledningssystem. 
När ärendehandboken kan vara färdigställd är oklart. 

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:57

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning 
går till i Borås Stad.58 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att för-
bättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.59

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder
I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess ut till samtliga nämnders 
förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
förvaltningarna och i ett fall en av nämnderna.60

57 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
58 Ibid. 2014:11
59 Ibid. 2014:8
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 
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Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De flesta betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61

Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till förvaltningarna. 
Beredningsprocessen är fastställd av kommunchefen.62

Ingen av Borås Stads nämnder eller Kommunstyrelsen har fattat beslut om den gemensamma 
beredningsprocessen. Endast en av nämnderna har upprättat ett remissvar i samband med för-
slaget om den gemensamma beredningsprocessen.

Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro-
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i staden. Dokumentet anges också 
ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig till förvaltningschefer, nämnders 
presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemensamma processen anges i dokumentet 
gälla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen eftersom Kommunstyrelsen har en annan 
organisation. I dokumentets inledande faktaruta framgår att processen gäller alla förvaltningar 
och att den gäller tills vidare.63  

Den gemensamma processbeskrivningen går igenom processen i enlighet med nedanstående 
punktlista. Processen beskrivs också i dokumentet enligt processkartan i Bilaga 1. 

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

• Ärendefördelning 
Fördelning till handläggare från sekreterare men också beslut om när skrivelsen ska vara 
klar för politisk behandling 

• Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare ska läsa in sig på ärendet och stämma av inriktningen på besluts-
underlaget med nämndens ordförande. Här ges också förvaltningen möjlighet till 
avvikande rutin t.ex. att förvaltningschef ansvarar för avstämning med nämndens 
ordförande 

• Handläggarens beredning 
Handläggare ska ta fram underlag till presidiet innehållandes minst en skrivelse med ett 
antal fastslagna rubriker 

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
63 Ibid. 2019:2
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• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
Efter presidiemötet görs eventuella ändringar/justeringar. Därefter skickas kallelse med 
handlingar ut till nämndens ledamöter 

• Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. 
Nämndsekreteraren för protokoll. Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undan-
tag av sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 

• Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 
Stadsrevisionen noterar att endast skrivelsen ska expedieras. Detta innebär att skrivelsen 
för att den ska återge rätt beslut, behöver ändras i de fall nämnden fattar ett annat beslut 
än det som skrivelsen föreslog inför mötet 

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att den gemensamma beredningsprocessen kan 
ses som en rekommendation till samtliga nämndsekreterare. Processen är tänkt som en vägledning 
till nämndsekreterare och annan förvaltningspersonal menar man. Det är inte en process som 
nämnder eller förvaltningar är tvungna att följa. Den gemensamma processen följs av flera för-
valtningar och nämnder, men flera avviker också från modellen. Att processen även omfattar vissa 
nämndledamöter föranledde enligt de intervjuade inte att den gemensamma beredningsprocessen 
behövde beslutas om politiskt. Hur ärenden bereds i Borås Stad och processen för det är inte en 
politisk fråga menar vissa intervjuade. Andra intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller 
att ärendeberedningsprocessen till hög grad är en politisk fråga och borde beslutas politiskt. 

2.3.2 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner
Borås Stads nämnder har en mängd gemensamma dokument som i olika hänseenden är relevanta 
för beredningsprocessen hos nämnderna. De relevanta gemensamma styrdokumenten för gransk-
ningsområdet är i huvudsak Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
Arkivregler för Borås Stad, Borås Stads styr- och ledningssystem och dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Därutöver finns i Borås Stad instruktioner och mallar 
för hantering av ärende i diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Med undantag från den Gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder beskriver 
dessa dokument grundläggande och rent praktiska delar av processen. Sammanfattningsvis anges 
i dokumenten allmänt hur hantering av ärenden ska gå till före beslut i nämnderna samt hur 
dokumentation ska föras i verksamhetssystemet Ciceron. 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad informerar om 
de lagar och regler som styr nämnder samt slår fast allmänna och grundläggande ansvar och 
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uppgifter för Kommunstyrelsen och nämnderna. I det gemensamma reglementet framgår bl.a. 
att nämnderna 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 ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter. Det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden 
som beslutas av nämnden är tillräckligt beredda.  

Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige i reglementen inte närmare anger någon 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn 
till lagar och andra författningar, för att upprätta de arbetsformer som behövs i detta avseende.  

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnder har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. 

Delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande 
avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. Delegationsordningar 
för respektive nämnd anger delegeringsnivå för nämndens olika beslut. Fyra av 15 granskade 
nämnder har delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

Den gemensamma rutinen för beredningsprocessen syftar till att skapa en samsyn kring bered-
ningsprocessen hos stadens nämnder. Stadsrevisionen noterar särskilt följande ur den gemen-
samma beredningsprocessen:

• Dokumentet anger att det är till för att fastställa hur den gemensamma beredningspro-
cessen ska se ut

• Tjänstepersoner som ska ta fram underlag, ska stämma av inriktningen för underlaget 
med nämndens ordförande. Den politiska avstämningen kan skifta beroende på nämnd

• Presidiet ska bereda ärendet före nämnden. På presidiemötet ska presidiet, förvaltnings-
chef och nämndsekreteraren närvara

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

• Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska tillföras skrivelsen innan expedie-
ring. Dessa ska aldrig tillföras vid extern expediering

• Dokumentet gör i olika delar anspråk på att gälla för olika instanser. Så som nämnder, 
förvaltningar och nämndpresidier. Processen har inte fastställts av någon politisk instans 
trots att den anger att den omfattar samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen och/eller 
nämndpresidier

• Dokumentet följer inte den nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för 
styrdokument 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation 
och praktisk vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. 

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadminis-
tration, ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunfullmäktige i reglementen eller 
andra styrdokument inte anger någon styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. 
Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn till lagar och andra författningar, för att upprätta de 
arbetsformer som behövs i detta avseende. Det är nämndens ordförande som ska se till att de 
ärenden nämnden behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till beslut. 

Den gemensamma beredningsprocessen beskriver hur ärendeprocessen ska se ut för Stadens nämn-
der och slår bl.a. fast en politisk avstämning under ärendeberedningen samt att ärendeskrivelsen 
kan behöva ändras efter nämndens sammanträde. Processen har fastställts av kommunchefen och 
inte beslutats om av någon politisk nämnd. Den gemensamma beredningsprocessen gör i olika 
delar anspråk på att gälla för både nämnder, förvaltningar och nämndpresidier. Intervjuade vid 
Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation och praktisk 
vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. Dokumentet följer inte den 
nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för styrdokument. 

2.4 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen har hittills beskrivit de lagliga förutsättningarna samt de styrdokument, rutiner etc. 
som reglerar beredningsprocessen i Borås Stads nämnder. Avsnittet nedan syftar till att beskriva 
Borås Stads nämnders faktiska beredningsprocesser. Beskrivningen utgår från de dokument som 
beskrivits i kapitel 2.3 samt från intervjuer med tjänstepersoner i granskade förvaltningar och 
Stadsledningskansliet. 

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödesschema 
blir resultateten enligt bild 1 nedan. Fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. 
En nämnd kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process.

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

--------- = Variation 
mellan nämnder. 

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.
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Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

Fördelning av ärende
Efter att ärendet initierats hanteras det av registrator i nämndens förvaltning. Därefter fördelas 
ärendet ut via ärendehanteringssystemet direkt till handläggare eller till lämplig chef som i sin 
tur utser lämplig medarbetare som handläggare för ärendet. 

Politisk avstämning före ärendeberedning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av 
ärenden ska det, enligt den gemensamma beredningsprocessen, göras en initial avstämning med 
nämndens ordförande för få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Enligt nämndernas 
dokumentation och merparten av de intervjuade är detta moment ganska ovanligt. I nämndernas 
processer ingår däremot att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämndordföran-
den i vissa ärenden. I de flesta fall sker ingen inledande politisk avstämning, istället kan det vara 
olika variationer på avstämning mellan handläggare, handläggarens chef och förvaltningschef.

Ärendeberedning
Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. 

Ärendeadministration och expediering
Före det att en ärendeskrivelse anses vara klar kan ytterligare avstämningar mellan handläggare/
förvaltningschef och nämndens ordförande ske. Nämnderna skiljer sig här åt. En del av nämn-
derna har en dialog mellan ordförande och förvaltningschef, andra stämmer av via e-post eller 
Ciceron och en tredje grupp har ingen avstämning alls.

Ärendeskrivelser upprättas i 12 av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvalt-
ningschef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 

Enligt den gemensamma processen för ärendeberedning ska ärendeskrivelsen expedieras. 
Skrivelsen ska i sin tur, vid behov, justeras för att korrekt ange det beslut som nämnden fattade. 
I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid skrivelsen tillsammans med ett proto-
kollsutdrag, dvs den del av protokollet som avhandlar ärendet. Vid expediering inom Borås Stad 
väljer dock ett par nämnder att endast expediera ärendeskrivelsen.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
beredningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i systemet. Detta bekräftas 
av merparten av de intervjuade. Ärendeskrivelserna kan vara registrerade som utkast från dess att 
sekreteraren tar vid till dess att de färdigställs efter nämndens sammanträde. Ändringar kan på 
så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det faktiska beslutet som 
nämnder fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan expedierar handlingar 
man inte diariefört. Detta medför att nämnderna i förekommande fall expedierar handlingar 
som anses vara arbetsmaterial. 

Några intervjuade menar att det finns svårigheter med denna hantering. Detta då expedierade 
handlingar i laglig mening är att betrakta som upprättade och offentliga handlingar. Det medför 
också att det förekommer att nämnder ändrar i upprättade och expedierade handlingar efter 
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nämndsammanträdet. En sådan process innebär också att det förekommer skrivelser i samma 
ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter nämndens sam-
manträde.

2.4.1 Tjänsteskrivelser
Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring 
styrning, ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från 
workshopen var att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. 
Beredningsprocessen inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte 
regler och riktlinjer när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. 
Ett antal tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en 
ny gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänsteper-
sonerna arbetade fram ett arbetsmaterial/utkast som Stadsrevisionen tagit del av.64

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänsteper-
soner och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget 
innehåller också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att 
Borås Stad är ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det 
finns också ett resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att 
man inför den föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta 
för att tillmötesgå lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet 
inför stadens invånare.65

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet 
gjordes den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 30 juni 
2017.  I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och 
det saknas riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna 
ska använda tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Stadsrevisionen konstaterar att två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden systematiskt använder sig av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. 

Vid 2018 års granskning av Kommunstyrelsen ärendeberedning genomförde Stadsrevisionen 
en jämförelse mellan Sveriges samtliga övriga kommuner och Borås Stad. Borås Stads 
Kommunstyrelse var i Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skrift-
liga tjänstemannaunderlag i någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning var förhållandena ett betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga 
landet för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen.66

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid.
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff.
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

Arbetslivsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndsekreteraren är inte med på presidiemötet 
och det förs inte anteckningar på mötet. Förvaltningen använder sig av ärendeskrivelse som inte 
ändras efter nämndmötet. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag ofta tillsammans med 
skrivelse eller andra underlag.

Fritid- och folkhälsonämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politisk avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndordföranden får handlingarna före utskick 
till presidiet för godkännande. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteck-
ningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess 
innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte diarieförs trots 
att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller 
andra underlag.

Förskolenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i ärendeberedningsprocessen. Det finns en 
formaliserad politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande,  
förvaltningschefen och nämndsekreteraren närvarar före utskicket av handlingarna till pre-
sidiet.  Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. 
Nämndsekreteraren är med på presidiemötet men inga anteckningar förs under mötet. 
Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skri-
velsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar 
nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Förvaltningen expedierar 
protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller andra underlag vid expediering externt. Vid 
intern expediering skickas enbart skrivelsen. 

Grundskolenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkartor. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. Det 
förekommer i vissa ärenden också dialog mellan nämndordförande och förvaltningschef under 
och efter beredningen. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga formella (dvs. 
som registreras) minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden 
fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärende-
beredningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte 
diarieförs trots att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med 
skrivelse och andra underlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen har en processkarta med ett tidsschema över hålltider och använder sig av check-
listor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad politisk avstämning genom en 
ordförandeberedning som äger rum efter att förvaltningschefen godkänt handlingar och före 
utskicket av handlingarna till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och min-
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nesanteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga under-
lag. Internt i Borås Stad expedieras endast ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor, 
processkarta och tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före bered-
ningen av ärenden. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga anteckningar förs 
på presidiemötet. Nämndsekreteraren får information om att eventuella ändringar behöver göras 
efter presidiemötet. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut. 
Handlingar som expedieras i ärendet är ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Kulturnämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar ska godkännas av 
nämndordförande och förvaltningschef före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren 
deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen 
kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än  det som är förslaget i skrivelsen inför mötet. 
Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna 
som förslag som inte diarieförs trots att de expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är 
protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad 
politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande och förvaltnings-
chefen närvarar före utskicket av handlingarna till presidiet. Handlingar ska godkännas av nämn-
dordförande före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och 
minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningspro-
cess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa 
expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. 
övriga underlag.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet Ecos behöver inte godkännas 
av nämndordförande före utskick till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men 
inga anteckningar förs på mötet. Det kan ske ändringar av tjänsteskrivelsen vid presidiemötet men 
oftast lägger politiker egna förslag på nämndsammanträdet istället. Handlingar som expedieras 
i ärenden är protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och ev. övriga underlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av en pro-
cesskarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. 
Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet ByggR behöver inte godkännas av 
nämndordförande före utskick till presidiet eller nämnden. Nämndsekreteraren deltar sedan på 
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presidiemötet men inga anteckningar förs där. Ärendehandlingarna är diarieförda före utskick 
till nämnd. På så vis kan tjänsteskrivelser inte ändras efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga 
underlag.

Servicenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av ett processchema 
och ett tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen 
av ärenden. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet. 
Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut än förslaget i 
ärendeskrivelsen. Ärendeskrivelsen expedieras utan medföljande protokollsutdrag. 

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkännas av 
ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men inga 
anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut än förslaget i ärendeskrivelsen. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Tekniska nämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av processchema. 
Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. 
Det kan förekomma dialog med politiker på handläggares initiativ. Nämndsekreteraren deltar 
på presidiemötet och protokoll förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett 
annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberednings-
process innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att 
dessa expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse 
och ev. övriga underlag.

Vård- och äldrenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkän-
nas av ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet 
och anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag. 
Internt i Staden expedieras endast ärendeskrivelsen.

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Det kan förekomma 
dialog mellan enhetschef och nämndordförande. Nämnden har inte några presidiemöten på grund 
av sin storlek. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är 
föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att 
man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Handlingar 
som expedieras i ärenden är protokollsutdrag och ärendeskrivelse.
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2.4.3 Den gemensamma beredningsprocessen
Nedan följer en genomgång av processen och av hur genomförandet av processens delar skiljer 
sig åt mellan nämnderna. Genomgången utgår från en samlad bild av dokumentationen som 
beskrivs i kapitel 2.3 och 2.4 och på uppgifter från intervjuade.

• Ärendet kommer in 
Ärenden upprättas på samma sätt hos nämnderna. Antingen så inkommer det en hand-
ling som föranleder att förvaltningen skapar ett ärende eller så upprättar förvaltningen 
ärendet som en del i verksamheten. 

• Registrering/diarieföring 
Även registrering sker på samma sätt av nämnderna. Det förekommer att nämnder 
har en särskild registrator men vanligast är att nämndsekreteraren också är registrator. 
Ärenden upprättas i Ciceron med undantag från de nämnder som också använder andra 
verksamhetssystem i sin myndighetsutövning, exempelvis ByggR och Ecos. I dessa fall 
kan verksamhetsinitierade ärenden upprättas i ett av dessa system för att sedan överföras 
till Ciceron. 

• Ärendefördelning 
Inkommande ärenden fördelas hos alla nämnder av registrator/nämndsekreterare. Vid 
rutinärenden kan dessa fördelas direkt till handläggarnivå. 

• Politisk avstämning 
Den gemensamma rutinen anger att det ska göras en politisk avstämning i beredningens 
inledande skede för att ”stämma av inriktningen för beslutsunderlaget”.67 Av Stadens 
nämnder har tre nämnder en rutin för formell avstämning med nämndens ordförande. 
Avstämningen sker genom en ordförandeberedning som man har före att handlingar 
skickas ut till presidiet. Flera intervjuade uppger att det inte finns någon politisk avstäm-
ning som en del i den formella processen däremot att det kan ske avstämning utan att de 
intervjuade är medvetna om det. Flera intervjuade uppger också att nämndordförande 
stämt av stora ärenden och ärenden som pågått under längre tid med förvaltningschef 
under beredningsprocessen av dessa. 

• Handläggarens beredning 
Handläggarnas arbete med att ta fram underlag sker enligt de intervjuade med ett stort 
mått av oberoende och så gott som utan interaktion med förtroendevalda. Dock anger 
många intervjuade att handläggare i någon utsträckning vet vilken politisk majoritet 
man skriver för vilket uppges kunna påverka innehållet i ärendeskrivelsen. Flera av de 
intervjuade påtalade att det finns, inom förvaltningarna, en uppfattning om att skrivel-
sen är ett politiskt dokument som ägs av politikerna i majoriteten.  
En processdel inom de flesta förvaltningar beredningsprocess är godkännande av 
handlingar före presidiet. Hos dessa förvaltningar inhämtas detta godkännande av både 
ordförande och förvaltningschef. Enligt den gemensamma rutinen behövs dock bara 
godkännande av förvaltningschefen eftersom nämndordföranden enligt rutinen redan 
stämd av ärendet vid inledningen av handläggarens beredning. 

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid presidiemötet hos elva av 15 nämnder deltar nämndsekreteraren i mötet. Vid 13 av 
nämndernas presidiemöten förs inte protokoll. 

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019
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• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

• Sammanträdet 
Mötesordningen under nämndsammanträden är i alla nämnder lika och utgår, precis 
som Kommunstyrelsen, från de regler som styr Kommunfullmäktige.

• Expediering 
Efter mötet anslår nämndsekreteraren protokollet digitalt och publicerar det på 
webbplatsen. Nämnder med personuppgifter i protokoll rensar dessa före anslag och 
publicering. Alla nämnder utom en expedierar ärendeskrivelsen tillsammans med proto-
kollsutdrag. Ett par av nämnderna expedierar endast skrivelsen inom Staden.

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar arkiveras. Det framkommer under intervjuer att 
nämndsekreterarrollen inom verksamhetssystemet Ciceron har behörighet att återstarta, 
öppna och ändra diarieförda och arkiverade handlingar utan ytterligare godkännande. 
Detta gäller nämndsekreterarens egen nämnds diarium.

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 
Det mönster som framträder vid granskningen av nämndernas beredningsprocesser är att det finns 
två huvudtyper av beredningsprocesser. En första typ som innebär en avstämning med nämn-
dordförande när handlingar är klara och i vissa fall under beredningsarbetet. Den första typen 
följer rutinen för gemensam beredningsprocess i större utsträckning. De nämnder som kan sägas 
använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet gemensam 
beredningsprocess. Avvikelser från den gemensamma processen avser bl.a. att nämnden har 
tjänsteskrivelser, ingen politisk avstämning under beredningsprocessen och att handlingar inte 
ändras efter att dessa expedierats. Nämnder som faller under denna kategori är Miljö- och kon-
sumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödess-
chema blir resultatet att fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. En nämnd 
kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process. De delar 
där processen varierar är avseende avstämning med nämndordförande hur ärendet ska beredas, 
Sammanställning av ärendelista och utskick till nämndordförande och nämndpresidium, nämnd-
presidiets beredning och justering efter presidiets önskemål. 

I nämndernas processer ingår att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämn-
dordföranden i vissa ärenden om hur ärendet ska beredas. I de flesta fall sker ingen inledande 
politisk avstämning, istället kan det vara olika variationer på avstämning mellan handläggare, 
handläggarens chef och förvaltningschef.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
skrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens sammanträde. 
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Ändringar kan på så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det 
faktiska beslut som nämnden fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan 
expedierar handlingar man inte diariefört. En sådan process innebär att det förekommer skri-
velser i samma ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter 
nämndens sammanträde. 

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer avseende expediering 
strider mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar ska anses upprättade. 
Förhållandena innebär även avvikelser från arkivlagens bestämmelser och Borås Stads Arkivregler 
om tillgång till allmänna handlingar samt förutsättningar för gallring av allmänna handlingar.

I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid ärendeskrivelsen tillsammans med ett 
protokollsutdrag. Vid expediering inom Borås Stad väljer dock vissa nämnder att endast expe-
diera ärendeskrivelsen.

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och 
att den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad.

Ärendeskrivelser upprättas i tolv av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvaltnings-
chef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 2018 års granskning av Kommunstyrelsen 
ärendeberedning visar att hanteringen av underlagen på detta sätt skapar en sammanblandning 
av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna och att det då inte är tydliggjort 
vem som har författat underlaget och i vilken roll.  

Två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendens beredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att när en nämnd följer de instruktioner som 
ges i dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder innebär det:

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och 
allsidiga belysning inom ärendeprocessen

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende en transparent ärendeprocess. Detta genom 
sammanblandning av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna där 
det inte är tydliggjort vem som har författat underlaget och i vilken roll  

• avsteg från bestämmelser om hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförord-
ningen

• bristande transparens genom att protokollsutdrag inte ska expedieras externt och att 
eventuella reservationer och särskilda yttranden aldrig ska tillföras vid extern expedie-
ring 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift-
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. För att tillgodose lag-
stiftningens krav och intentioner i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen 
och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens beredning som är tydlig och transparent 
för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, opartiska 
och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning av de aktuella områdena. De 
kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de förtroendevaldas bedömningar 
och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala för-
valtningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade beslut och för 
förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad 
och den sammanfattande bedömningen var att bristerna inom området var så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behövde, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella i innevarande granskning av övriga 
nämnders ärendeberedning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut. 
Skillnaderna beror i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive förvaltningsorga-
nisation. Ingen granskad nämnd har fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det finns ett centralt framtaget dokument på 
förvaltningsnivå - Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder – som syftar till att styra 
nämndernas ärendeberedning. Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla för 
Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts av rätt instans och följsamhet mot dess 
innehåll innebär i betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten på ärendens beredning, utan det är 
nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Nämnderna fattar beslut 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. Nämndernas verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad anger 
att det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden behandlar är tillräckligt 
beredda och har ett förslag till beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta åtgärder 
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i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna 
ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnderna har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. Delegationen från Kommunfullmäktige 
till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre 
arbetsformer i övriga nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra styrande dokument inte angett någon övrig 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller delegerat beslutsmandat avseende 
en gemensam ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt i ovanstående att varje nämnd själv har 
ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendeberedningsprocess upprättas för Borås Stads 
nämnder ska den enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av samtliga nämnder var 
för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämn-
der av Stadsledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås 
Stads nämnder för att ge förtroendevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i 
Staden. Dokumentet anges också ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig 
till förvaltningschefer, nämnders presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemen-
samma beredningsprocessen har beslutats och fastställts av kommunchefen och intervjuade vid 
Stadsledningskansliet ger uttryck för att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet följer inte de anvisningar som finns 
i Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma ärendeprocessen medför en rad olika 
avsteg från tillämplig lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av inriktning på 
beredningen riskerar att påverka tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
inom ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska synpunkter och tjänstepersoners faktau-
nderlag i ärendeskrivelser leder till bristande transparens genom att det inte framgår vem som 
har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som skickas eller publiceras från en kommun 
att betrakta som en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. Diarieförda handlingar 
ska förvaras och bevaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma berednings-
processen förordar att endast ärendeskrivelser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och eventuella reservationer eller särskilda ytt-
randen ska aldrig tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ärendeskrivelser kan behöva 
ändras efter nämndsammanträden. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än det 
ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och protokoll sköts i Borås Stad genom diarie- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i systemet framgår att Borås 
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Stads ärendeskrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens 
sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads nämnder sina handlingar inför nämnd-
sammanträden på Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. Detta innebär olika 
typer risker för avsteg gentemot lagstiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna handlingar inte blir diarieförda som 
de ska. Om handlingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan de behöva ändras efter 
nämndssammanträdet i det fall nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. Det 
finns då risk för att ändringar genomförs i en upprättad allmän handling vilket är att betrakta 
som gallring. Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Följsamhet gent-
emot ovan bestämmelser leder i dessa omständigheter till ytterligare en risk - att det finns två 
delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende på om skrivelsen upprättats före eller efter 
nämndens sammanträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i förekommande fall 
försvåra utomståendes insyn i ärendet samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning betydande brister i dokumentet 
Gemensam ärendeprocess – Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats av någon 
nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet gentemot den gemensamma beredningsproces-
sen innebär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig lagstiftning. Samtidigt visar 
granskningen att dokumentet fått olika grad av styrande effekter på ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut 
i flera avseenden. I granskningen konstateras att det finns variationer i nämndernas ärende-
beredningsprocesser gällande förekomsten av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer 
inom respektive processteg visar också på skillnader. De flesta nämnderna har olika former av 
interna processbeskrivningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin ärendebered-
ningsprocess. 

Trots de skillnader som finns visar granskningen att det går att urskilja två huvudsakliga typer 
av ärendeberedningsprocesser hos Borås Stads nämnder. Den första huvudtypen följer i större 
omfattning dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa processer 
medför i varierande grad politisk avstämning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämndsammanträde. Dessa nämnder använder sig också av doku-
mentmallen för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både nämndens ordförande och 
förvaltningschef skriver under ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de granskade 
nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer det att man ändrar i ärendeskrivelser efter 
nämndsammanträden och att utskickade förslag inför sammanträden inte är upprättade och 
registrerade i diariesystemet trots att handlingarna är att betrakta som expedierade. De flesta 
nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, ärendeskrivelse och andra underlag efter 
mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och 
folk hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före 
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eller under ärendens beredning. De har inte heller avstämning före utskick till presidie- eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som 
en del av ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras 
till berörda efter nämndsammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser efter nämndens 
sammanträden. Nämnder som ingår i denna kategori är Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående att förtroendevalda i Borås Stad har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer 
för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav inom 
området, behöver upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör nämndens ären-
deberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör 
i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser 
för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedö-
mer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. 
Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämn-
derna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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Bilaga 1.

Figur 1 Gemensam ärendeberedningsprocess
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ärendeberedningsprocess för Miljö- och 
konsumentnämnden  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
ärendeberedningsprocess för nämndärenden samt ny tjänsteskrivelsemall. 
 

Sammanfattning 

I samband med Stadsrevisionens granskning av ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” 
har Miljö- och konsumentnämnden påbörjat en översyn av förvaltningens ärende-
hanteringsprocess med syfte att bland annat förbättra och kvalitetssäkra nämndens 
ärendeberedningsprocess. 
 

- Nämndens ärendeberedningsprocess har definierats och dokumenterats i fem 
steg (initiera ärende, handlägga ärende, bereda ärende, besluta ärende, slutföra 
ärende).  

 
Miljö- och konsumentnämnden använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en 
del av ärendens beredning. I rapporten- ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” 
framhåller Stadsrevisionen att användning av tjänsteskrivelser följer etablerad praxis 
för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen. 
Tjänsteskrivelsen är tjänstepersonens sakkunniga uttalande eller bedömning till den 
eller de som ska fatta beslut i ett ärende. Tjänstepersonen analyserar och utreder 
frågorna, sammanställer uppgifter och presenterar ärendet med ett förslag till beslut. 
 

- Tjänsteskrivelsemallen har justerats och kompletterats med avsnitt som 
belyser ärendets konsekvenser utifrån följande perspektiv; ekologisk 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

- Tjänsteskrivelsemallen har också kompletterats med ett nytt avsnitt om 
”tidigare kommunicering”. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med Stadsrevisionens granskning av ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” 
har Miljö- och konsumentnämnden påbörjat en översyn av förvaltningens ärende-
hanteringsprocess med syfte att bland annat förbättra och kvalitetssäkra nämndens 



 
Sida 
2(3) 

Datum 
2020-08-31 

Dnr 
2020-2826 

 
 
ärendeberedningsprocess. 
Genomförandet av förvaltningens ärendehantering har en avgörande betydelse för 
kvaliteten på de beslut som fattas. Därför är också nämndens ärendeberednings-
process en kritisk process som bör utformas så att det blir möjligt att kvalitetssäkra 
genomförandet av den. 
 

- Nämndens ärendeberedningsprocess har definierats och dokumenterats i fem 
steg (initiera ärende, handlägga ärende, bereda ärende, besluta ärende, slutföra 
ärende).  

 
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra 
författningar, upprätta de arbetsformer som behövs gällande ärendeberedningen.  
Det innebär att nämnden beslutar om sin egen ärendeberedningsprocess. Miljö- och 
konsumentnämnden använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. I rapporten- ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” framhåller 
Stadsrevisionen att användning av tjänsteskrivelser följer etablerad praxis för att 
säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och insyn 
och transparens i ärendeprocessen. 
 
Tjänsteskrivelsen är tjänstepersonens sakkunniga uttalande eller bedömning till den 
eller de som ska fatta beslut i ett ärende. Tjänstepersonen analyserar och utreder 
frågorna, sammanställer uppgifter och presenterar ärendet med ett förslag till beslut. 
Innehållet i tjänsteskrivelsen får inte ändras av nämnden eftersom tjänstemanna-
organisationen är avsändare till tjänsteskrivelsen. Nämnden kan däremot fatta ett 
annat beslut än vad som föreslås i tjänsteskrivelsen. 
 
Konsekvenserna av nämndens beslut har ofta stor betydelse för stadens invånare och 
verksamhetsutövare. För att politikerna ska ha möjlighet att fatta väl genomtänkta 
beslut måste de ha ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt. Det är därför viktigt att 
de underlag som tjänstepersonerna lämnar till politikerna är så fullständiga och 
korrekta som möjligt så att politikerna kan fatta beslut på rätt grunder.  
 

- Tjänsteskrivelsemallen har justerats och kompletterats med avsnitt som 
belyser ärendets konsekvenser utifrån följande hållbarhetsperspektiv;  
Social dimension, Ekologisk dimension, och Ekonomisk dimension. 

- Tjänsteskrivelsemallen har också kompletterats med ett nytt avsnitt om 
”tidigare kommunicering”. 

 
För information så är ett arbete påbörjat gällande anpassning av nämndens protokoll i 
syfte att följa Borås Stads utformning av nämndprotokoll, vilket i stora drag innebär 
att nämndprotokollen inte blir lika omfattande i text och sidantal som tidigare. 
  
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Tjänsteskrivelsemall – 2020-08-31 
Bilaga 2 - Ärendeberedningsprocess för Miljö- och konsumentnämnden – 2020-08-31 
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Agneta Sander Andreas Zalewski 
Förvaltningschef Kvalitets- och IT-samordnare 
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arkivera)
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Ärendeberedningsprocess för nämndärenden i Miljö- och konsumentnämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som inte ingår i budget – tertial 2 2020 
Kommunstyrelsens dnr 2018-00215 2.3.1.0 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag 
som inte ingår i budget för tertial 2 2020. 
 

Ärendet 

En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget som Kommunfullmäktige fattat. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget 
för tertial 2 2020. Uppdragen som redovisas är hur nämnden:  
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget tertial 2 2020.docx 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2020, nämndens rapport 

Miljö- och konsumentnämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta 
kvar till 67 års ålder. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Arbeta förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga 
signaler om ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer 
samverka kring insatserna på ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. 
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Kristina Reinholdsson, 033-35 31 60 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Tertialrapport 2 2020 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 2 2020 med helårsprognos och 
översänder den till Kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för perioden 
januari – augusti 2020 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och 
följer den kommungemensamma strukturen. 
 
På grund av bokföringsfel så innehåller T2-rapporten några fel. Dels anges ett 
felaktigt resultat på - 4 700 samt att intäkterna och någon kostnad i 4.2 ej stämmer. 
Felen kommer att rättas till 10-dagars september.  

I bilaga 2 finna en förtydligad justerad version för att nämnden ska få verklig bild av 
det ekonomiska läget efter augusti, där samtliga belopp som visas är de belopp som 
ska gälla utan nämnda bokföringsfel. I denna bilaga är de belopp som är rättade 
markerade med röd färg. 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson 
Miljöchef Ekonom/Controller 
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Tertialrapport 2 2020 
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Kommunstyrelsen 
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(Version som baseras på siffror i Agresso/Stratsys 
4 september 2020) 
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1  Inledning 

OBS!  
På grund av bokföringsfel så innehåller denna rapport några fel. Dels anges ett felaktigt 
resultat på - 4 700 samt att intäkterna och någon kostnad i 4.2 ej stämmer. Felen kommer att 
rättas till 10-dagars september. För att få en rättvisare bild av det ekonomiska läget hänvisas till 
bilaga 2 där samtliga belopp som visas är de belopp som ska gälla utan nämnda bokföringsfel. 
Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av coronapandemin. Flertalet verksamheter har inte längre samma 
möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök då de har en ansträngd situation med trängsel och 
ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. 
Sammantaget så medför detta att den budgeterade timtillsynen blir mycket svår att klara. 

1 juli 2020 kom en ny lag gällande trängseltillsyn vilket medförde att inspektörerna fick 
prioritera tillsyn på restauranger och serveringar och bortprioritera annan ordinarie tillsyn. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på 
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in. 

Internt inom förvaltningen uppkom en mängd olika frågeställningar om corona bland personalen. 
Förvaltningsledningen har regelbundna avstämningar och kommunikation med alla anställda för att 
bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten sker på avdelningarna med 
samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet 
i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor inom förvaltningen. Detta tar tid 
från ordinarie verksamhet. 

Nämnden har tilldelats 27 400 tkr i kommunbidrag och utöver det får nämnden under 2020 använda 
549 tkr av ackumulerat resultat för åtgärder inom ramen för klimatkompensationsfonden samt 
1 238 tkr av kvarvarande byggbonusmedel. Det betyder att nämndens totala resurser under 2020 
uppgår till 29 187tkr. 

Ekonomin påverkas oerhört mycket av coronapandemin. Det är väldigt svårt att prognostisera de 
budgeterade intäkterna. Ingen kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina fakturor i tid 
eller om de kommer att kunna betala över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna 
kris så beslutade Kommunfullmäktige att Borås Stad inte ska fakturera årsavgifterna till företagen 
gällande livsmedel- och alkoholtillsyn under 2020. Detta kommer att medföra en intäktsförlust på drygt 
- 5 000 tkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol -1 850 tkr och ej debiterade årsavgifter livsmedel -3 
200 tkr ). 

Av beviljade medel utöver kommunbidraget har nämnden hittills knappast bokfört något av 
byggbonusmedlen. Miljötillsyn avdelning 41 och 42 och Miljöstrategiska avdelningen har svårt att 
bedöma vad de kommer att kunna upparbeta gällande byggbonusmedlen och övriga projekt, på grund 
av Coronapandemin. 

Den samlade bedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett negativt resultat vid årsskiftet på 
- 8 400 tkr men då 549 tkr av det ackumulerade resultatet samt kvarvarande byggbonus 1 238 tkr 
används så hamnar det på - 6 600 tkr.I det prognostiserade resultatet ingår ett överskott på 
personalkostnader på 2 400 tkr och ett underskott på - 5000 tkr gällande timtillsyn för miljötillsyn, 
livsmedel och alkohol. Intäktsförlusten för årsavgifterna på - 5000 tkr ingår också även om vi troligen 
kommer att bli kompenserade för denna förlust. Prognosen är förknippad med stor osäkerhet då det är 
oklart om främst Miljötillsyn kommer att kunna fakturera för timtillsynen. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Företagandet växer genom samverkan 

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

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 NKI – Miljö- och hälsoskydd 60 70 65 65 

 NKI – Livsmedelskontroll 68 70 73 73 

 NKI – Serveringstillstånd 76 75 73 73 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
OBS Sammanlagda resultatet för hela 2019 har erhållits efter att Årsrapport 2019 färdigställdes. 
Kolumnen "Utfall T1 2020" avser därför verkligt utfall Totalt 2019. 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom nämndens 
tre myndighetsområden Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd mäts detta i 
Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting. Resultaten för 2019 visar 
ökad nöjdhet hos näringslivet. Internt på förvaltningen pågår förbättringsarbete med att höja NKI-
värden. 

 
 

NKI – Livsmedelskontroll 
Se kommentar ovan. 

 
 

NKI – Serveringstillstånd 
Se kommentar ovan. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur 
förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten 
enligt alkohollagen. 

 
Arbetet pågår. 

2.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att resor med 
flyg minimeras. 

 
Riktlinjerna är uppdaterade. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 
  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,7 5,5 4 5,2 

 Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

0,5 0,5 0 0,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Tidigare i år var sjukfrånvaro på väg 
ner, men har ökat de senaste månaderna. Detta beroende på de rådande omständigheter kopplat till 
Covid 19, men även att långtidssjukfrånvaron ökat på förvaltningen. Under hösten kommer en ny rutin 
för Miljöförvaltningen att användas som gäller för sjukskrivning och rehabilitering. Detta kommer att 
torde sjukfrånvaron. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall. 
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3 Intern kontroll 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad 
av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 
processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse, för närvarande görs riskanalys och en plan antas senast i 
augusti inför kommande år. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 
tertial eller halvår. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Måluppfyllelse Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn 
 

På grund av Covid-19 har 
den planerade tillsynen till 
stor del ersatts av annan 
tillsyn, vilket betyder att de 
beslutade tillsynsplanerna 
troligen inte kommer att 
kunna följas under 2020. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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Verksamhet / Process Riskbild Riskbedömning 2020 Direkt åtgärd 

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från 
nämnden inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

16 Verksamhets- och tillsynsplaner 
 

 Pågående 
Kommentar 
 
Förvaltningens avdelningar har 
tagit fram verksamhetsplaner 
med prioriteringar för vad som 
ska göras inom de befintliga 
ramarna. För avdelningarna 
Livsmedelskontroll och 
Miljötillsyn har nämnden beslutat 
om tillsynsplaner med syfte är 
att prioritera inom nämndens 
olika myndighetsuppdrag. Miljö- 
och konsumentnämnden måste 
kontinuerligt synliggöra vad vi 
prioriterar och vad vi prioriterar 
bort och konsekvenserna av 
detta för boråsarnas hälsa och 
miljö, t.ex. i hela 
budgetprocessen. 

3.3 Antal anmälda bisysslor 
Under perioden januari till augusti 2020 har 5 medarbetare anmält att de har bisyssla. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 761 389 260 963 703 0 

Avgifter och övriga intäkter 12 845 24 931 16 620 7 840 -8 780 -8 746 

Summa intäkter 13 606 25 320 16 880 8 803 -8 077 -8 746 

Personal -24 780 -45 102 -30 068 -26 940 3 128 2 400 

Lokaler -1 446 -2 252 -1 502 -1 455 47 0 

Material och tjänster -3 556 -5 012 -3 045 -2 859 186 -1 792 

Kapitalkostnader -66 -80 -369 -299 50 0 

Summa kostnader -29 848 -52 446 -34 964 -31 553 3 411 608 

Buffert (endast i budget) 0 -274 -183 -183 0 -274 

Nettokostnad -16 242 -27 400 -18 267 -22 933 -4 666 -8 412 

Kommunbidrag 17 250 27 400 18 267 18 267   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 1 008 0 0 -4 666  -8 412 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 460     549 

Godkända "öronmärkta" projekt 327     1 238 
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Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Resultat jfr med tillgängliga medel 1 795   -4 666  -6 625 

Ackumulerat resultat -594 151     

Resultatanalys 
Resultatet per 2020-08-31 visar på ett negativt resultat på - 4 700 tkr i förhållande till totalt tillgängliga resurser 
MEN på grund av ett bokföringsfel så redovisar Miljö- och konsumentförvaltningen 900 tkr för lite i intäkter. Felet 
kommer att rättas till 10-dagars september. Med hänsyn taget till att intäkterna alltså skulle ha varit 900 tkr högre så 
skulle det istället ge ett resultat på - 3 800 tkr. Då är intäktsförlusterna från årsavgifterna inkluderade. 

Klimatkompensationsfonden: I prognosen ingår att av de 766 tkr, som kommit in i medel samt vad 
som sedan tidigare finns i fonden, så kommer 700 tkr att betalas ut för att delfinansiera en 
skyfallskartering samt 78 tkr för finansiering av extern miljöutbildning. 

Personalkostnader: Prognosen är att personalkostnaderna kommer vara på drygt + 2 400 tkr vid årets 
slut vilket hjälper till att mildra det totala negativa resultatet. Det beror dels på att nämnden inte haft 
möjlighet att rekrytera i den utsträckning som planerats och dels på att sjukfrånvaron ökat under året. 

Intäkterna har minskat med - 4,8 mnkr jämfört med samma period förra året och det beror på 
minskade intäkter från årsavgifter på livsmedel och alkohol samt på minskade intäkter från timtillsyn. 
Personalkostnaderna har dock minskat med drygt 2 400 tkr beroende på att rekrytering inte skett enligt 
planerat och att sjukskrivningar ökat under året beroende främst på Corona. 

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 2019-12-
31 Utfall 2020-08 Återstår 

Byggbonus 3 500 2 262 7 1 231 

Summa 3 500 2 262 7 1 231 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -638 -1 167 -778 -589 189 0 

Nettokostnad -638 -1 167 -778 -589 189 0 

Central administration       

Intäkt 33 362 241 268 27 596 

Kostnad -4 935 -9 795 -6 530 -6 301 229 -200 

Nettokostnad -4 902 -9 433 -6 289 -6 033 256 396 
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Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Tillstånd- och livsmedelskontroll       

Intäkt 5 581 9 306 6 204 2 167 -4 037 -5 758 

Kostnad -5 640 -9 703 -6 469 -6 248 221 0 

Nettokostnad -59 -397 -265 -4 081 -3 816 -5 758 

Miljötillsyn       

Intäkt 4 723 11 596 7 730 2 173 -5 557 -4 300 

Kostnad -8 550 -15 145 -10 097 -7 656 2 441 1 500 

Nettokostnad -3 827 -3 549 -2 367 -5 483 -3 116 -2 800 

Miljöstrategiska inkl. 
energirådgivning       

Intäkt 1 677 2 187 1 458 2 156 698 0 

Kostnad -6 426 -9 686 -6 457 -6 445 12 -388 

Nettokostnad -4 749 -7 499 -4 999 -4 289 710 -388 

Konsument Borås       

Intäkt 1 043 1 869 1 246 1 271 25 -50 

Kostnad -3 198 -6 950 -4 634 -4 315 319 200 

Nettokostnad -2 155 -5 081 -3 388 -3 044 344 150 

Buffert       

Intäkt 0 0 0  0 0 

Kostnad 0 -274 -183 -183 0 0 

Nettokostnad 0 -274 -183 -183 0 0 

Klimatkompensationsfond       

Intäkt 549 0  766 766 766 

Kostnad -460 0  0 0 -778 

Nettokostnad 89 0  766 766 -12 

       

Totalt       

Intäkt 13 606 25 320 16 879 8 801 -8 078 -8 746 

Kostnad -29 847 -52 720 -35 148 -31 737 3 411 334 

Nettokostnad -16 241 -27 400 -18 269 -22 936 -4 667 -8 412 

Miljö- och konsumentnämnden 

Nämnden förväntas klara sin budget. 

  

Central administration (Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd) 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Ersättning (595 tkr) för det merarbete med trängseltillsyn, som uppkommit på grund av Corona,  
kommer att betalas ut av Kammarkollegiet under september. Beloppet finns med i prognosen för 2020. 
Dessa pengar ska fördelas ut från Förvaltningsledningen till Tillstånd- och livsmedel och Miljötillsyn 
utifrån arbetsinsats med trängseltillsynen. 

På Verksamhetsstöd prognostiseras personalkostnaderna öka med 100 tkr då de har behövt hyra in en 
resurs i väntan på att kunna rekrytera. It-kostnaderna befaras också öka med 100 tkr utifrån att de 
behövt ha kvar it-stöd gällande det gamla verksamhetssystemet under tiden som det nya Ecos 2 
infördes. 
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Analys av verksamheten 

Verksamhetsstöd har under årets början haft en administratör som slutat. I avvaktan på en översyn av 
bemanningen för hela förvaltningen så hyrs en vikarie in från ett bemanningsföretag. Avdelningen har i 
början på året infört ett nytt ärendehanteringssystem vilket tar mycket tid i anspråk när funktionalitet 
och nya rutiner ska på plats. Arbetet med en uppdaterad dokumenthanteringsplan fortgår enligt plan 
och grundstommen beräknas vara klar vid årsskiftet och klar för beslut i nämnden därefter. Arbetet 
med att ta fram förvaltningens ärendehanteringsprocess är i det närmaste klart, och vidare så planeras 
det för introduktion och utbildning i det nya e-arkivet. Vad gäller e-tjänster så är två stycken lanserade 
under året och ytterligare några på gång nu i höst. 

Våren och sommaren med Corona har påverkat avdelningens verksamhet framför allt vad gäller 
uppdrag vid sidan av den dagliga driften då många av medarbetarna har arbetat växelvis hemma och på 
kontoret. Corona och andra omständigheter på förvaltningen har också inneburit att avdelningen fått 
ägna sig åt arbetsuppgifter som normalt inte ingår i avdelningens uppdrag, bl.a. trängseltillsyn. 

Under hösten kommer mycket arbete att fortsättningsvis läggas på kvalitetsarbete, digitalisering och 
verksamhetsutveckling. Bland mycket annat inom dessa områden håller avdelningen på att ta fram ett 
uppföljningsverktyg som kommer att hjälpa avdelningarna att lättare kunna följa upp verksamheten. 
Under hösten kommer även medarbetarsamtal att hållas samt verksamhetsplanering inför 2021 att 
påbörjas. Avdelningen kommer också att fortsatt prioritera friskvård och hälsa för medarbetarna då en 
välmående personal är en förutsättning för att klara av alla våra uppdrag. 

  

Tillstånd- och Livsmedelskontroll  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Årsavgifterna gällande externa kunder för livsmedel och alkohol, som inte kommer att debiteras 2020, 
utgör - 5 000 tkr (3 200 tkr Livsmedel och 1 858 tkr Alkohol). Även timtillsyn för Livsmedel och 
Alkohol befaras minska med - 700 tkr. 

Livsmedel - 3 200 tkr årsavgifter 

 - 350 tkr timdebitering 

  

Alkohol - 1 858 tkr årsavgifter 

 - 350 tkr ansökningsavgifter 

  

Totalt - 5 758 tkr (årsavgifter - 5058 och - 700 tkr övrigt) 

Åtgärder 

Troligen kommer nämnden att kompenseras för de uteblivna intäkterna gällande årsavgifter. 

Analys av verksamheten 

Under våren och sommaren var avdelningen inblandade i planering, uppläggning och genomförandet 
av trängseltillsyn. För livsmedelskontroll innebär det att enheten inte har kunnat genomföra de 
ordinarie kontrollerna. En "kontrollskuld" är att vänta i slutet på året. Det har även blivit extremt 
många klagomål samt många ärenden inom RASFF och iRASFF (larm från EU som berör livsmedel) 
under perioden. 

Tillståndsenheten har haft färre medarbetare på plats på grund av sjukskrivningar m.m. Det är stort 
tryck på personalen som finns på plats. Antal inkommande ärenden har minskat något under perioden. 
På tobaksidan ser situationen likadan ut som på serveringstillstånd när det gäller personalresurser. På 
tobakskontrollen läggs all tid på handläggning av tillståndsärendena och inkommande ärenden. Andra 
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ärenden och tillsyn hinner enheten inte med. 

  

Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Utebliven timtillsyn förväntas minska intäkterna med - 4 300 tkr men personalkostnaderna 
prognostiseras få ett överskott på drygt 2 000 tkr. I pronosen ingår också att 550 tkr i byggbonus 
använts. 
 

Miljötillsyn - 4 300 tkr timdebitering 

 + 1 500 tkr (+ 2 050 tkr personalkostnader - 550 tkr byggbonus) 

  

Totalt - 2 800 tkr 

Åtgärder 

Avdelningen har behov av att effektivisera, följa upp och att ge varje medarbetare mer chefstid. Sedan i 
mitten av augusti finns nu ytterligare en avdelningschef på plats. Båda cheferna kommer tillsammans 
med controller att arbeta fram planer för att planera och följa upp hela verksamheten men också den 
händelsestyrda tillsynen som genererar rörliga intäkter i form av timdebiteringar. Fördröjningen av 
chefsrekryteringen samt Corona har försvårat detta arbete. 

En ny taxa kommer att arbetas fram under hösten 2020 och våren 2021 för att börja gälla 2022. Taxan 
ska revideras för att säkerställa att handläggningstid får en korrekt debitering. 

Analys av verksamheten 

Flertalet inplanerade tillsynsbesök har hastigt blivit inställda beroende på stora restriktioner hos 
verksamheter och har inte kunnat genomföras enligt planering. Det kommer att medföra en 
omprioritering av höstens arbete. Den nationella tillsynsvägledningen har varit bristfällig i hur 
hanteringen av tillsynen skulle genomföras. Länsstyrelsen bestämde också åt kommunerna att prioritera 
tillsyn på äldreboenden. Tillsynen gjordes via telefon för att minimera smittspridning i samhället. En 
annan nytillkommen tillsynsform är trängseltillsyn där avdelningen samarbetat med 
livsmedelsavdelningen för att genomföra trängseltillsyn på restauranger och uteserveringar. 
Analysarbetet sammanställs löpande. Avdelningen har ägnat mycket tid åt omfattande 
omvärldsbevakning och rådgivning av coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet, vilket 
lett till att annat ordinarie arbete lagts åt sidan. Avdelningen har även haft färre personal på plats på 
grund av distansarbete. En av personalen har blivit långtidssjukskriven. 

För att få fler resurser har rekryteringsarbetet av miljöinspektörer prioriterats för att inför nästa år 
kunna uppnå tillsynsplanen och hålla budget. Utöver det pågår arbetsmiljöarbete, inventeringsarbete av 
föroreningar, samarbete med andra förvaltningar och näringslivet samt verksamhetsutveckling. 

  

Miljöstrategiska 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

De högre intäkterna kommer främst från strandskyddsområdet, där verksamheten fått in fler ärenden 
än budgeterat. Prognosen för dessa intäkter är + 100 tkr. 

Personalkostnaderna bedöms vara - 300 tkr beroende på senare tillsättning av tjänster och ökad 
sjukfrånvaro. 

I prognosen ingår användandet av byggbonus på 688 tkr. 
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Projekt Hållbar Landsbygd finansieras till 100% av bidrag från Boråsregionen. 

LONA-projekten finansieras till viss del av LONA-bidrag och byggbonus. I nuläget är det oklart hur 
mycket som kommer att arbetas upp. 

Sinfonia prognostiseras med - 100 tkr vid årets slut men kommer sedan att avslutas. 

Åtgärder 

I samband med arbetet med att ta fram en ny taxa gällande Miljöbalken så kommer också antal 
schablontimmar som debiteras för strandskydd att ses över. Dessa timmar bör ökas för att motsvara 
den arbetstid som läggs ner på strandskydd. 

Analys av verksamheten 

Vi har sedan coronautbrottet drastiskt minskat antal deltagare i miljöutbildningen av naturliga skäl. Vi 
ser nu över möjligheterna till en mer flexibel och digital utbildning i samverkan med Navet. Antalet 
Energi- och klimatrådgivningsbesök har också minskat av samma anledning. 
Under året har avdelningen haft fokus på arbetet med klimatfrågorna och ett planerat samarbete med 
Stadsledningskansliet har förverkligats. Bl.a. har ett förslag till Energi- och klimatstrategi tagits fram och 
skickats ut på remiss av vårt gemensamma team. 

  

Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Bedömningen är att avdelningen kommer lämna ett överskott på ca 150 tkr. Överskottet förklaras 
framförallt av minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och en vakant tjänst under del av 
året. Utöver det så har kostnaderna för lokaler har minskat samt att kostnader för resor och 
kompetensutveckling minskat med anledning av Corona. 

Åtgärder 

Avdelningen skulle kunna använda sitt överskott till att ta in extra resurser inom budget- och 
skuldrådgivningen, men det är svårt att hitta rätt kompetens för ett kortare uppdrag. 

Analys av verksamheten 

Hittills har ärendena för budget- och skuldrådgivningen ökat med 25% jämfört med samma period 
föregående år. Första kvartalet var ökningen 35% vilket betyder att inflödet av ärenden minskat något 
under andra tertialen. Hittills har vi inte märkt av någon betydande ärendeökning med anledning av 
Corona. Vi befarar att det kommer bli en ökning av Coronarelaterade ärenden längre fram då pandemin 
påverkar såväl samhällsekonomin som privatekonomin negativt. Sedan i somras har avdelningen inte 
klarat av att följa Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. 
Som längst har några fått vänta upp till 10 veckor på en rådgivningstid och just nu är väntetiden cirka 6 
veckor. Ökar ärendemängden kommer väntetiden att öka igen. 

Även konsumentrådgivningen har haft fler ärenden än föregående år. Där ser vi dock att ärendeökningen 
beror framförallt på Corona. Det har även medfört att karaktären på frågorna förändrats något. Många 
har sökt rådgivning för inställda resor och arrangemang. Väntetiden var under våren betydligt längre än 
normalt på grund av en kombination av ökade ärenden och sjukfrånvaro. I dagsläget hanteras inkomna 
ärenden löpande. 

Sedan i början på året finns Konsument Borås på Facebook. Där delar vi med oss av råd och tips till 
allmänheten inom områdena privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. Det utåtriktade 
och förebyggande arbetet stannade av under våren med anledning av Coronapandemin. Bland annat 
ställdes samverkansdagen "Våga fråga hur mår din ekonomi" in och flera inbokade föreläsningar på 
skolor samt en ekonomiskola i samverkan med olika kyrkor fick strykas. Nu under hösten har vi börjat 
genomföra föreläsningar och informationstillfällen igen. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 

Ekonomiskt perspektiv 

Ekonomin påverkas oerhört mycket av Corona. Det är väldigt svårt att prognostisera intäkterna. Ingen 
kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina fakturor i tid eller om de kommer att kunna 
betala över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna kris så har Kommunfullmäktige 
beslutat att inte fakturera årsavgifterna till företagen gällande livsmedel- och alkoholtillsyn vilket medför 
en intäktsförlust på drygt -5 mnkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol -1 850 tkr och ej debiterade 
årsavgifter livsmedel -3 200 tkr ). Detta kommer nämnden troligen att bli kompenserade för. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation och det är osäkert vad de kommer att kunna handlägga under rådande 
omständigheter. Flertalet verksamheter har inte längre samma möjlighet att ta emot tillsynsbesök då de 
har en ansträngd situation med trängsel ekonomiska svårigheter medan andra har strikt besöksförbud 
och distansarbete. Prognosen är att Miljötillsyn kommer att gå - 4 300 tkr på timavgifter, Livsmedel 
- 350 tkr på timavgifter samt Alkohol - 350 tkr i ansökningsavgifter. Det blir totalt - 5 000 tkr i 
prognostiserade förlorade intäkter gällande tim- och ansökningsavgifter. 

Förvaltningens perspektiv 

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare måste 
en bedömning alltid göras inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. 
Förvaltningen följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av 
medarbetarna arbetar helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför i sig svårigheter att följa redan 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner för myndighetsområdena. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på 
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in. 

Förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall har fungerat väl. 
Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på framtiden. I en 
del fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva. Arbete hemifrån medför i viss mån 
en ökad administration och längre handläggningstid. 

Internt inom förvaltningen har en mängd olika frågeställningar om corona uppkommit bland 
personalen. Förvaltningsledningen har regelbundna avstämningar och kommunikation med alla 
anställda för att bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten sker på 
avdelningarna med samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning för att kunna ge 
svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor inom 
förvaltningen. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Ingen debitering av årsavgifter livsmedel och alkohol -5 058 tkr 

Förlorade intäkter timtillsyn miljötillsyn och livsmedel samt 
ansökningsavgifter alkohol 

-5 000 tkr  

Summa -10 058 
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6 Verksamheten 2020 

7 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön, 
ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen tar därmed inte 
hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter men frågan hålls vid liv ute i 
verksamheterna bland annat genom att internt arbeta med en jämställd förvaltning. Avdelningarna 
belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med 
SAM-hjulet. 

I all kommunikation med invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av rättssäkerhet 
och likabehandling. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

8  Verksamhetsmått 

8.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal ärenden 2 812 3 833  2 677 

Antal händelser (Ecos) 12 930 18 487  17 121 

Antal delegationsbeslut. 867 1 207  639 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Antal ärenden och delegationsbeslut är något lägre 
jämfört med motsvarande period 2019. Antal händelser är däremot högre. Utfallet kan slå över åren 
beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella. 
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8.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

8.2.1 Alkoholtillsyn 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Andel i procent av 
samtliga beslut/besked 
som getts inom 2 
veckor efter att ansökan 
är komplett 

0 0  100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

3 11 35 4 

Antal yttre tillsynsbesök   160 93 

Totalt antal diarieförda 
ärenden 

  800 255 

Anmälan förändring av 
PBI 

  25 9 

Antal delegationsbeslut   90 40 

Ändringar i tillstånd   30 22 

Antal 
informationsmöten 

  15 5 

Antal kundkontakter 
(mail/telefon/möte som 
inte är ärendeknutet) 

  1 300 872 

Antal diarieförda 
händelser 

  4 000 2 236 

Antal dialogmöten   5 1 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

  10 0 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

  135 135 

8.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

8.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal delegationsbeslut 5 11 50 32 

Antal inspektioner tobak 
och e-cigaretter 

30 31 40 0 

Antal inspektioner folköl 18 19 40 0 

Antal inspektioner 
receptfria läkemedel 

14 16 30 0 

Antal kontrollköp av 
tobaksprodukter 

0 0 50 0 
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8.2.3 Livsmedelskontroll 

8.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 

Antal inspektioner 535 849 800 518 

Antal revisioner 45 102 100 47 

Antal delegationsbeslut 232 322 260 161 

Klagomål 63 98 70 147 

Registrering 68 127 100 144 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

16 21 30 43 

8.3 Miljötillsyn 

8.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal delegationsbeslut 596 834 700 343 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
miljötillsyn 

123 217 250 218 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
enskilda avlopp 

107 220 200 95 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
hälsoskydd 

147 185 250 270 

Antal kundkontakter 
miljötillsyn 

4 235 5 806 5 000 4 799 

Antal kundkontakter 
enskilda avlopp 

1 769 2 609 2 500 1 527 

Antal kundkontakter 
hälsoskydd 

1 708 2 203 2 500 1 782 

8.4 Miljöstrategiska 

8.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

8.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

5 0 5 5 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal deltagande 
timmar i stadens 
planering 

1 271 2 352 3 000 1 133 

Strandskyddsärenden 51 58 50 44 

Deltagare i 
miljöutbildning 

418 1 050 600 290 

Kommentar Aug 2020 På grund av rådande situation kring Corona, har antalet deltagare i miljöutbildningen sjunkit kraftigt.  

8.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

14 0 10 5 

Aktiviteter i media 27 36 40 15 

8.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

8.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

108 139 135 87 

Evenemang 7 7 2 1 

8.5 Konsument Borås 

8.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

380 634 550 477 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
BUS 

19 37 50 17 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

744 1 159 1 200  

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
KVL 

3 16 50 14 
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9  Investeringar 

9.1 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2020 Utgift augusti 
2020 Prognos 2020 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

Nytt verksamhetssystem 
Ecos2 2 000 1 387    2 

Summa 2 000 1 387     

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 
3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
 
 

10  Bilagor 

 

 

Bilaga 1 
 
Andel personalkostnader av totala kostnaderna 
 

Bilaga 2 
 
Förtydligande av T2 
 

 



Bilaga 1 
Andel personalkostnader av totala kostnaderna 2019 

 (Information hämtat från Agresso) 

 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens andel personalkostnader av totala 
kostnaderna 2016-2019  

(Information hämtat från årsredovisningarna) 

 

2019  = 85% 

2018   = 82% 

2017   = 82% 

2016  =  73% 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Tertial 2 2020 

Miljö- och konsumentnämnden 
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1  Inledning 

OBS! Detta är en bilaga till T2 2020 som visar vad resultatet egentligen skulle ha varit såvida 
det inte hade funnits bokföringsfel, vilket finns i T2 2020. Dessa bokföringsfel kommer att 
rättas till 10-dagars 2020. Skillnaden i T2 är att resultatet -4 700 tkr är felaktigt samt att intäkter 
och någon kostnad i 4.2 totalt sett stämmer men att det inte helt stämmer per verksamhet. 

I denna bilaga är de belopp som är rättade markerade med röd färg. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av coronapandemin. Flertalet verksamheter har inte längre samma 
möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök då de har en ansträngd situation med trängsel och 
ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. 
Sammantaget så medför detta att den budgeterade timtillsynen blir mycket svår att klara. 

1 juli 2020 kom en ny lag gällande trängseltillsyn vilket medförde att inspektörerna fick 
prioritera tillsyn på restauranger och serveringar och bortprioritera annan ordinarie tillsyn. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på 
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in. 

Internt inom förvaltningen uppkom en mängd olika frågeställningar om corona bland personalen. 
Förvaltningsledningen har regelbundna avstämningar och kommunikation med alla anställda för att 
bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten sker på avdelningarna med 
samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet 
i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor inom förvaltningen. Detta tar tid 
från ordinarie verksamhet. 

Nämnden har tilldelats 27 400 tkr i kommunbidrag och utöver det får nämnden under 2020 använda 
549 tkr av ackumulerat resultat för åtgärder inom ramen för klimatkompensationsfonden samt 
1 238 tkr av kvarvarande byggbonusmedel. Det betyder att nämndens totala resurser under 2020 
uppgår till 29 187tkr. 

Ekonomin påverkas oerhört mycket av coronapandemin. Det är väldigt svårt att prognostisera de 
budgeterade intäkterna. Ingen kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina fakturor i tid 
eller om de kommer att kunna betala över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna 
kris så beslutade Kommunfullmäktige att Borås Stad inte ska fakturera årsavgifterna till företagen 
gällande livsmedel- och alkoholtillsyn under 2020. Detta kommer att medföra en intäktsförlust på drygt 
- 5 000 tkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol -1 850 tkr och ej debiterade årsavgifter livsmedel -3 
200 tkr ). 

Av beviljade medel utöver kommunbidraget har nämnden hittills knappast bokfört något av 
byggbonusmedlen. Miljötillsyn avdelning 41 och 42 och Miljöstrategiska avdelningen har svårt att 
bedöma vad de kommer att kunna upparbeta gällande byggbonusmedlen och övriga projekt, på grund 
av Coronapandemin. 

Den samlade bedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett negativt resultat vid årsskiftet på 
- 8 400 tkr men då 549 tkr av det ackumulerade resultatet samt kvarvarande byggbonus 1 238 tkr 
används så hamnar det på - 6 600 tkr.I det prognostiserade resultatet ingår ett överskott på 
personalkostnader på 2 400 tkr och ett underskott på - 5000 tkr gällande timtillsyn för miljötillsyn, 
livsmedel och alkohol. Intäktsförlusten för årsavgifterna på - 5000 tkr ingår också även om vi troligen 
kommer att bli kompenserade för denna förlust. Prognosen är förknippad med stor osäkerhet då det är 
oklart om främst Miljötillsyn kommer att kunna fakturera för timtillsynen. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Företagandet växer genom samverkan 

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

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 NKI – Miljö- och hälsoskydd 60 70 65 65 

 NKI – Livsmedelskontroll 68 70 73 73 

 NKI – Serveringstillstånd 76 75 73 73 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
OBS Sammanlagda resultatet för hela 2019 har erhållits efter att Årsrapport 2019 färdigställdes. 
Kolumnen "Utfall T1 2020" avser därför verkligt utfall Totalt 2019. 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom nämndens 
tre myndighetsområden Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd mäts detta i 
Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting. Resultaten för 2019 visar 
ökad nöjdhet hos näringslivet. Internt på förvaltningen pågår förbättringsarbete med att höja NKI-
värden. 

 
 

NKI – Livsmedelskontroll 
Se kommentar ovan. 

 
 

NKI – Serveringstillstånd 
Se kommentar ovan. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur 
förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten 
enligt alkohollagen. 

 
Arbetet pågår. 
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2.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att resor med 
flyg minimeras. 

 
Riktlinjerna är uppdaterade. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 
  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,7 5,5 4 5,2 

 Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

0,5 0,5 0 0,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Tidigare i år var sjukfrånvaro på väg 
ner, men har ökat de senaste månaderna. Detta beroende på de rådande omständigheter kopplat till 
Covid 19, men även att långtidssjukfrånvaron ökat på förvaltningen. Under hösten kommer en ny rutin 
för Miljöförvaltningen att användas som gäller för sjukskrivning och rehabilitering. Detta kommer att 
torde sjukfrånvaron. 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall. 

 
 

3 Intern kontroll 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad 
av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 
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processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse, för närvarande görs riskanalys och en plan antas senast i 
augusti inför kommande år. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 
tertial eller halvår. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Måluppfyllelse Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn 
 

På grund av Covid-19 har 
den planerade tillsynen till 
stor del ersatts av annan 
tillsyn, vilket betyder att de 
beslutade tillsynsplanerna 
troligen inte kommer att 
kunna följas under 2020. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / Process Riskbild Riskbedömning 2020 Direkt åtgärd 

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från 
nämnden inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

16 Verksamhets- och tillsynsplaner 
 

 Pågående 
Kommentar 
 
Förvaltningens avdelningar har 
tagit fram verksamhetsplaner 
med prioriteringar för vad som 
ska göras inom de befintliga 
ramarna. För avdelningarna 
Livsmedelskontroll och 
Miljötillsyn har nämnden beslutat 
om tillsynsplaner med syfte är 
att prioritera inom nämndens 
olika myndighetsuppdrag. Miljö- 
och konsumentnämnden måste 
kontinuerligt synliggöra vad vi 
prioriterar och vad vi prioriterar 
bort och konsekvenserna av 
detta för boråsarnas hälsa och 
miljö, t.ex. i hela 
budgetprocessen. 

3.3 Antal anmälda bisysslor 
Under perioden januari till augusti 2020 har 5 medarbetare anmält att de har bisyssla. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 761 389 260 963 703 0 

Avgifter och övriga intäkter 12 845 24 931 16 620 8 716 -7 904 -8 746 

Summa intäkter 13 606 25 320 16 880 9 679 -7 201 -8 746 

Personal -24 780 -45 102 -30 068 -26 940 3 128 2 400 

Lokaler -1 446 -2 252 -1 502 -1 455 47 0 

Material och tjänster -3 556 -5 012 -3 045 -2 859 186 -1 792 

Kapitalkostnader -66 -80 -369 -299 50 0 

Summa kostnader -29 848 -52 446 -34 964 -31 553 3 411 608 

Buffert (endast i budget) 0 -274 -183 -183 0 -274 

Nettokostnad -16 242 -27 400 -18 267 -22 057 -3 790 -8 412 

Kommunbidrag 17 250 27 400 18 267 18 267   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 1 008 0 0 -3 790  -8 412 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 460     549 

Godkända "öronmärkta" projekt 327     1 238 

Resultat jfr med tillgängliga medel 1 795   -3 790  -6 625 

Ackumulerat resultat -594 151     

Resultatanalys 
Klimatkompensationsfonden: I prognosen ingår att av de 766 tkr, som kommit in i medel samt vad 
som sedan tidigare finns i fonden, så kommer 700 tkr att betalas ut för att delfinansiera en 
skyfallskartering samt 78 tkr för finansiering av extern miljöutbildning. 

Personalkostnader: Prognosen är att personalkostnaderna kommer vara på drygt + 2 400 tkr vid årets 
slut vilket hjälper till att mildra det totala negativa resultatet. Det beror dels på att nämnden inte haft 
möjlighet att rekrytera i den utsträckning som planerats och dels på att sjukfrånvaron ökat under året. 

Intäkterna har minskat med - 4,8 mnkr jämfört med samma period förra året och det beror på 
minskade intäkter från årsavgifter på livsmedel och alkohol samt på minskade intäkter från timtillsyn. 
Personalkostnaderna har dock minskat med drygt 2 400 tkr beroende på att rekrytering inte skett enligt 
planerat och att sjukskrivningar ökat under året beroende främst på Corona. 
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 2019-12-
31 Utfall 2020-08 Återstår 

Byggbonus 3 500 2 262 7 1 231 

Summa 3 500 2 262 7 1 231 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -638 -1 167 -778 -589 189 0 

Nettokostnad -638 -1 167 -778 -589 189 0 

Central administration       

Intäkt 33 362 241 340 99 596 

Kostnad -4 935 -9 795 -6 530 -6 301 229 -200 

Nettokostnad -4 902 -9 433 -6 289 -5 961 328 396 

Tillstånd- och livsmedelskontroll       

Intäkt 5 581 9 306 6 204 1 863 -4 341 -5 758 

Kostnad -5 640 -9 703 -6 469 -6 248 221 0 

Nettokostnad -59 -397 -265 -4 385 -4 120 -5 758 

Miljötillsyn       

Intäkt 4 723 11 596 7 730 3 673 -4 057 -4 300 

Kostnad -8 550 -15 145 -10 097 -7 656 2 441 1 500 

Nettokostnad -3 827 -3 549 -2 367 -3 983 -1 616 -2 800 

Miljöstrategiska inkl. 
energirådgivning       

Intäkt 1 677 2 187 1 458 1 761 303 0 

Kostnad -6 426 -9 686 -6 457 -6 373 -72 -388 

Nettokostnad -4 749 -7 499 -4 999 -4 612 231 -388 

Konsument Borås       

Intäkt 1 043 1 869 1 246 1 274 -848 -50 

Kostnad -3 198 -6 950 -4 634 -4 315 319 200 

Nettokostnad -2 155 -5 081 -3 388 -3 917 -529 150 

Buffert       

Intäkt 0 0 0  0 0 

Kostnad 0 -274 -183 -183 0 0 

Nettokostnad 0 -274 -183 -183 0 0 

Klimatkompensationsfond       

Intäkt 549 0  766 766 766 

Kostnad -460 0  0 0 -778 
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Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Nettokostnad 89 0  766 766 -12 

Totalt       

Intäkt 13 606 25 320 16 879 9 677 -7202 8746 

Kostnad -29 847 -52 720 -35 148 -31 737 3411 -334 

Nettokostnad -16 241 -27 400 -18 269 -22 060 -3791 -8412 

Miljö- och konsumentnämnden 

Nämnden förväntas klara sin budget. 

  

Central administration (Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd) 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Ersättning (595 tkr) för det merarbete med trängseltillsyn, som uppkommit på grund av Corona,  
kommer att betalas ut av Kammarkollegiet under september. Beloppet finns med i prognosen för 2020. 
Dessa pengar ska fördelas ut från Förvaltningsledningen till Tillstånd- och livsmedel och Miljötillsyn 
utifrån arbetsinsats med trängseltillsynen. 

På Verksamhetsstöd prognostiseras personalkostnaderna öka med 100 tkr då de har behövt hyra in en 
resurs i väntan på att kunna rekrytera. It-kostnaderna befaras också öka med 100 tkr utifrån att de 
behövt ha kvar it-stöd gällande det gamla verksamhetssystemet under tiden som det nya Ecos 2 
infördes. 

Analys av verksamheten 

Verksamhetsstöd har under årets början haft en administratör som slutat. I avvaktan på en översyn av 
bemanningen för hela förvaltningen så hyrs en vikarie in från ett bemanningsföretag. Avdelningen har i 
början på året infört ett nytt ärendehanteringssystem vilket tar mycket tid i anspråk när funktionalitet 
och nya rutiner ska på plats. Arbetet med en uppdaterad dokumenthanteringsplan fortgår enligt plan 
och grundstommen beräknas vara klar vid årsskiftet och klar för beslut i nämnden därefter. Arbetet 
med att ta fram förvaltningens ärendehanteringsprocess är i det närmaste klart, och vidare så planeras 
det för introduktion och utbildning i det nya e-arkivet. Vad gäller e-tjänster så är två stycken lanserade 
under året och ytterligare några på gång nu i höst. 

Våren och sommaren med Corona har påverkat avdelningens verksamhet framför allt vad gäller 
uppdrag vid sidan av den dagliga driften då många av medarbetarna har arbetat växelvis hemma och på 
kontoret. Corona och andra omständigheter på förvaltningen har också inneburit att avdelningen fått 
ägna sig åt arbetsuppgifter som normalt inte ingår i avdelningens uppdrag, bl.a. trängseltillsyn. 

Under hösten kommer mycket arbete att fortsättningsvis läggas på kvalitetsarbete, digitalisering och 
verksamhetsutveckling. Bland mycket annat inom dessa områden håller avdelningen på att ta fram ett 
uppföljningsverktyg som kommer att hjälpa avdelningarna att lättare kunna följa upp verksamheten. 
Under hösten kommer även medarbetarsamtal att hållas samt verksamhetsplanering inför 2021 att 
påbörjas. Avdelningen kommer också att fortsatt prioritera friskvård och hälsa för medarbetarna då en 
välmående personal är en förutsättning för att klara av alla våra uppdrag. 

  

Tillstånd- och Livsmedelskontroll  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Årsavgifterna gällande externa kunder för livsmedel och alkohol, som inte kommer att debiteras 2020, 
utgör - 5 000 tkr (3 200 tkr Livsmedel och 1 858 tkr Alkohol). Även timtillsyn för Livsmedel och 
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Alkohol befaras minska med - 700 tkr. 

Livsmedel - 3 200 tkr årsavgifter 

 - 350 tkr timdebitering 

  

Alkohol - 1 858 tkr årsavgifter 

 - 350 tkr ansökningsavgifter 

  

Totalt - 5 758 tkr (årsavgifter – 5058, - 350 timdebitering Livsmedel, -350 
ansökningsavgifter Alohol) 

Åtgärder 

Troligen kommer nämnden att kompenseras för de uteblivna intäkterna gällande årsavgifter. 

Analys av verksamheten 

Under våren och sommaren var avdelningen inblandadade i planering, uppläggning och genomförandet 
av trängseltillsyn. För livsmedelskontroll innebär det att enheten inte har kunnat genomföra de 
ordinarie kontrollerna. En "kontrollskuld" är att vänta i slutet på året. Det har även blivit extremt 
många klagomål samt många ärenden inom RASFF och iRASFF (larm från EU som berör livsmedel) 
under perioden. 

Tillståndsenheten har haft färre personal på plats på grund av sjukskrivningar m.m. Det är stort tryck 
på personalen som finns på plats. Antal inkommande ärenden har minskat något under perioden. På 
tobaksidan ser situationen likadan ut som på serveringstillstånd när det gäller personalresurser. På 
tobakskontrollen läggs all tid på handläggning av tillståndsärendena och inkommande ärenden. Andra 
ärenden och tillsyn hinner enheten inte med. 

  

Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Utebliven timtillsyn förväntas minska intäkterna med - 4 300 tkr men personalkostnaderna 
prognostiseras få ett överskott på drygt 2 000 tkr. I pronosen ingår också att 550 tkr i byggbonus 
använts. 
 

Miljötillsyn - 4 300 tkr timdebitering 

 + 1 500 tkr (+ 2 050 tkr personalkostnader - 550 tkr byggbonus) 

  

Totalt - 2 800 tkr 

Åtgärder 

Avdelningen har behov av att effektivisera, följa upp och att ge varje medarbetare mer chefstid. Sedan i 
mitten av augusti finns nu ytterligare en avdelningschef på plats. Båda cheferna kommer tillsammans 
med controller att arbeta fram planer för att planera och följa upp hela verksamheten men också den 
händelsestyrda tillsynen som genererar rörliga intäkter i form av timdebiteringar. Fördröjningen av 
chefsrekryteringen samt Corona har försvårat detta arbete. 

En ny taxa kommer att arbetas fram under hösten 2020 och våren 2021 för att börja gälla 2022. Taxan 
ska revideras för att säkerställa att handläggningstid får en korrekt debitering. 
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Analys av verksamheten 

Flertalet inplanerade tillsynsbesök har hastigt blivit inställda beroende på stora restriktioner hos 
verksamheter och har inte kunnat genomföras enligt planering. Det kommer att medföra en 
omprioritering av höstens arbete. Den nationella tillsynsvägledningen har varit bristfällig i hur 
hanteringen av tillsynen skulle genomföras. Länsstyrelsen bestämde också åt kommunerna att prioritera 
tillsyn på äldreboenden. Tillsynen gjordes via telefon för att minimera smittspridning i samhället. En 
annan nytillkommen tillsynsform är trängseltillsyn där avdelningen samarbetat med 
livsmedelsavdelningen för att genomföra trängseltillsyn på restauranger och uteserveringar. 
Analysarbetet sammanställs löpande. Avdelningen har ägnat mycket tid åt omfattande 
omvärldsbevakning och rådgivning av coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet, vilket 
lett till att annat ordinarie arbete lagts åt sidan. Avdelningen har även haft färre personal på plats på 
grund av distansarbete. En av personalen har blivit långtidssjukskriven. 

För att få fler resurser har rekryteringsarbetet av miljöinspektörer prioriterats för att inför nästa år 
kunna uppnå tillsynsplanen och hålla budget. Utöver det pågår arbetsmiljöarbete, inventeringsarbete av 
föroreningar, samarbete med andra förvaltningar och näringslivet samt verksamhetsutveckling. 

  

Miljöstrategiska 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

De högre intäkterna kommer främst från strandskyddsområdet, där verksamheten fått in fler ärenden 
än budgeterat. Prognosen för dessa intäkter är + 100 tkr. 

Personalkostnaderna bedöms vara - 300 tkr beroende på senare tillsättning av tjänster och ökad 
sjukfrånvaro. 

I prognosen ingår användandet av byggbonus på 688 tkr. 

Projekt Hållbar Landsbygd finansieras till 100% av bidrag från Boråsregionen. 

LONA-projekten finansieras till viss del av LONA-bidrag och byggbonus. I nuläget är det oklart hur 
mycket som kommer att arbetas upp. 

Sinfonia prognostiseras med - 100 tkr vid årets slut men kommer sedan att avslutas. 

Åtgärder 

I samband med arbetet med att ta fram en ny taxa gällande Miljöbalken så kommer också antal 
schablontimmar som debiteras för strandskydd att ses över. Dessa timmar bör ökas för att motsvara 
den arbetstid som läggs ner på strandskydd. 

Analys av verksamheten 

Vi har sedan coronautbrottet drastiskt minskat antal deltagare i miljöutbildningen av naturliga skäl. Vi 
ser nu över möjligheterna till en mer flexibel och digital utbildning i samverkan med Navet. Antalet 
Energi- och klimatrådgivningsbesök har också minskat av samma anledning. 
Under året har avdelningen haft fokus på arbetet med klimatfrågorna och ett planerat samarbete med 
Stadsledningskansliet har förverkligats. Bl.a. har ett förslag till Energi- och klimatstrategi tagits fram och 
skickats ut på remiss av vårt gemensamma team. 

  

Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Bedömningen är att avdelningen kommer lämna ett överskott på ca 150 tkr. Överskottet förklaras 
framförallt av minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och en vakant tjänst under del av 
året. Utöver det så har kostnaderna för lokaler har minskat samt att kostnader för resor och 
kompetensutveckling minskat med anledning av Corona. 
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Åtgärder 

Avdelningen skulle kunna använda sitt överskott till att ta in extra resurser inom budget- och 
skuldrådgivningen, men det är svårt att hitta rätt kompetens för ett kortare uppdrag. 

Analys av verksamheten 

Hittills har ärendena för budget- och skuldrådgivningen ökat med 25% jämfört med samma period 
föregående år. Första kvartalet var ökningen 35% vilket betyder att inflödet av ärenden minskat något 
under andra tertialen. Hittills har vi inte märkt av någon betydande ärendeökning med anledning av 
Corona. Vi befarar att det kommer bli en ökning av Coronarelaterade ärenden längre fram då pandemin 
påverkar såväl samhällsekonomin som privatekonomin negativt. Sedan i somras har avdelningen inte 
klarat av att följa Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. 
Som längst har några fått vänta upp till 10 veckor på en rådgivningstid och just nu är väntetiden cirka 6 
veckor. Ökar ärendemängden kommer väntetiden att öka igen. 

Även konsumentrådgivningen har haft fler ärenden än föregående år. Där ser vi dock att ärendeökningen 
beror framförallt på Corona. Det har även medfört att karaktären på frågorna förändrats något. Många 
har sökt rådgivning för inställda resor och arrangemang. Väntetiden var under våren betydligt längre än 
normalt på grund av en kombination av ökade ärenden och sjukfrånvaro. I dagsläget hanteras inkomna 
ärenden löpande. 

Sedan i början på året finns Konsument Borås på Facebook. Där delar vi med oss av råd och tips till 
allmänheten inom områdena privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. Det utåtriktade 
och förebyggande arbetet stannade av under våren med anledning av Coronapandemin. Bland annat 
ställdes samverkansdagen "Våga fråga hur mår din ekonomi" in och flera inbokade föreläsningar på 
skolor samt en ekonomiskola i samverkan med olika kyrkor fick strykas. Nu under hösten har vi börjat 
genomföra föreläsningar och informationstillfällen igen. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Ekonomiskt perspektiv 

Ekonomin påverkas oerhört mycket av Corona. Det är väldigt svårt att prognostisera intäkterna. Ingen 
kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina fakturor i tid eller om de kommer att kunna 
betala över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna kris så har Kommunfullmäktige 
beslutat att inte fakturera årsavgifterna till företagen gällande livsmedel- och alkoholtillsyn vilket medför 
en intäktsförlust på drygt -5 mnkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol -1 850 tkr och ej debiterade 
årsavgifter livsmedel -3 200 tkr ). Detta kommer nämnden troligen att bli kompenserade för. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation och det är osäkert vad de kommer att kunna handlägga under rådande 
omständigheter. Flertalet verksamheter har inte längre samma möjlighet att ta emot tillsynsbesök då de 
har en ansträngd situation med trängsel ekonomiska svårigheter medan andra har strikt besöksförbud 
och distansarbete. Prognosen är att Miljötillsyn kommer att gå - 4 300 tkr på timavgifter, Livsmedel 
- 350 tkr på timavgifter samt Alkohol - 350 tkr i ansökningsavgifter. Det blir totalt - 5 000 tkr i 
prognostiserade förlorade intäkter gällande tim- och ansökningsavgifter. 

Förvaltningens perspektiv 

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare måste 
en bedömning alltid göras inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. 
Förvaltningen följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av 
medarbetarna arbetar helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför i sig svårigheter att följa redan 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner för myndighetsområdena. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
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samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på 
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in. 

Förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall har fungerat väl. 
Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på framtiden. I en 
del fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva. Arbete hemifrån medför i viss mån 
en ökad administration och längre handläggningstid. 

Internt inom förvaltningen har en mängd olika frågeställningar om corona uppkommit bland 
personalen. Förvaltningsledningen har regelbundna avstämningar och kommunikation med alla 
anställda för att bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten sker på 
avdelningarna med samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning för att kunna ge 
svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor inom 
förvaltningen. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Ingen debitering av årsavgifter livsmedel och alkohol -5 058 tkr 

Förlorade intäkter timtillsyn miljötillsyn och livsmedel -5 000 tkr 

Summa -10 058 

6 Verksamheten 2020 

7 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön, 
ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen tar därmed inte 
hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter men frågan hålls vid liv ute i 
verksamheterna bland annat genom att internt arbeta med en jämställd förvaltning. Avdelningarna 
belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med 
SAM-hjulet. 

I all kommunikation med invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av rättssäkerhet 
och likabehandling. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

8  Verksamhetsmått 

8.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal ärenden 2 812 3 833  2 677 

Antal händelser (Ecos) 12 930 18 487  17 121 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal delegationsbeslut. 867 1 207  639 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Antal ärenden och delegationsbeslut är något lägre 
jämfört med motsvarande period 2019. Antal händelser är däremot högre. Utfallet kan slå över åren 
beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella. 

8.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

8.2.1 Alkoholtillsyn 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Andel i procent av 
samtliga beslut/besked 
som getts inom 2 
veckor efter att ansökan 
är komplett 

0 0  100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

3 11 35 4 

Antal yttre tillsynsbesök   160 93 

Totalt antal diarieförda 
ärenden 

  800 255 

Anmälan förändring av 
PBI 

  25 9 

Antal delegationsbeslut   90 40 

Ändringar i tillstånd   30 22 

Antal 
informationsmöten 

  15 5 

Antal kundkontakter 
(mail/telefon/möte som 
inte är ärendeknutet) 

  1 300 872 

Antal diarieförda 
händelser 

  4 000 2 236 

Antal dialogmöten   5 1 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

  10 0 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

  135 135 

8.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

8.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal delegationsbeslut 5 11 50 32 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal inspektioner tobak 
och e-cigaretter 

30 31 40 0 

Antal inspektioner folköl 18 19 40 0 

Antal inspektioner 
receptfria läkemedel 

14 16 30 0 

Antal kontrollköp av 
tobaksprodukter 

0 0 50 0 

8.2.3 Livsmedelskontroll 

8.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 

Antal inspektioner 535 849 800 518 

Antal revisioner 45 102 100 47 

Antal delegationsbeslut 232 322 260 161 

Klagomål 63 98 70 147 

Registrering 68 127 100 144 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

16 21 30 43 

8.3 Miljötillsyn 

8.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal delegationsbeslut 596 834 700 343 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
miljötillsyn 

123 217 250 218 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
enskilda avlopp 

107 220 200 95 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
hälsoskydd 

147 185 250 270 

Antal kundkontakter 
miljötillsyn 

4 235 5 806 5 000 4 799 

Antal kundkontakter 
enskilda avlopp 

1 769 2 609 2 500 1 527 

Antal kundkontakter 
hälsoskydd 

1 708 2 203 2 500 1 782 
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8.4 Miljöstrategiska 

8.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

8.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

5 0 5 5 

Antal deltagande 
timmar i stadens 
planering 

1 271 2 352 3 000 1 133 

Strandskyddsärenden 51 58 50 44 

Deltagare i 
miljöutbildning 

418 1 050 600 290 

Kommentar Aug 2020 På grund av rådande situation kring Corona, har antalet deltagare i miljöutbildningen sjunkit kraftigt.  

8.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

14 0 10 5 

Aktiviteter i media 27 36 40 15 

8.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

8.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

108 139 135 87 

Evenemang 7 7 2 1 

8.5 Konsument Borås 

8.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

380 634 550 477 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
BUS 

19 37 50 17 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

744 1 159 1 200  

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
KVL 

3 16 50 14 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2020 Utgift augusti 
2020 Prognos 2020 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

Nytt verksamhetssystem 
Ecos2 2 000 1 387    2 

Summa 2 000 1 387     

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

 

10 Bilagor 

 

 

Bilaga 1 
 
Andel personalkostnader av totala kostnaderna 
 

Bilaga 2 
 
Förtydligande av T2 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av ”Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område” 
 

Sammanfattning 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver revideras på grund 
av ny lagstiftning och att vissa avgiftsposter saknas. Frågan är om det ska läggas till 
nya avgiftsposter i miljöbalkstaxan som omfattar handläggning av 
miljösanktionsavgifter, upprättande av åtalsanmälan och handläggning vid expediering 
med delgivningsman. Det föreslås också en ändring av taxan gällande anmälan av 
köldmedia och handläggning av årsrapporter enligt förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser. Därutöver har laghänvisningar till nya avfallsförordningen 
uppdaterats. Samtliga ändringar är gjorda i taxebilaga 1 och finns som gulmarkerade i 
en bilaga.   
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att:  
 
1. Anta den reviderade miljöbalkstaxan i enlighet med miljöförvaltningens förslag och 
att överlämna den till Kommunfullmäktige för beslut.  
 
2. Taxan ska gälla från och med 2021-01-01. 
 

Ärendet 
Frågan är om det ska läggas till nya avgiftsposter i miljöbalkstaxan som omfattar 
handläggning av miljösanktionsavgifter, upprättande av åtalsanmälan och 
handläggning vid expediering med delgivningsman.  
 
Vid revidering av livsmedelstaxan kan dessa avgiftsposter även komma att läggas till 
där. Anledningen till att detta inte lyfts i livsmedelstaxan i dagsläget är att det råder ett 
oklart rättsläge gällande avgiftsfrågor på livsmedelsområdet då Sverige inte har 
anpassat sin livsmedelslagstiftning till den nya kontrollförordningen (EU-förordning 
2017/625). När Sverige har gjort det kommer troligen hela livsmedelstaxan att behöva 
revideras och det kommer bli tydligare vilka delar av handläggningen som ska 
avgiftsbeläggas. Remiss lämnades till lagrådet den 2 juli 2020. 
 
Miljösanktionsavgifter 
Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som ska tas ut vid vissa 
överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av 



 
Sida 
2(7) 

Datum 
2020-09-14 

Dnr 
2020-2738 

 

miljöbalken. Avgiften är en fast avgift som framgår av förordningen om 
miljösanktionsavgifter. Miljöförvaltningen fattar beslut om miljösanktionsavgift och 
avgiften tillfaller staten. En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.1 
 
Får en avgift tas ut för handläggning av miljösanktionsavgifter? 
För att kunna ta ut en avgift för handläggning av miljösanktionsavgifter måste 
åtgärden ligga inom ramen för tillsynen. Tillsyn är ett vitt begrepp enligt miljöbalken. 

I förarbetena till miljöbalken definieras tillsynsbegreppet så att det ”omfattar alla 
åtgärder som tillsynsmyndigheten vidtar i syfte att uppnå en efterlevnad av 
miljöbalken och föreskrifter, tillståndsdomar och beslut som grundar sig på balken”. 
Här ingår dels den myndighetsutövande verksamheten, dvs. tillsynen över 
efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av miljöbalken, dels 
tillsynsmyndigheternas andra uppgifter av förebyggande och stödjande karaktär. Till 
de myndighetsutövande uppgifterna räknas såväl kontroll och uppsikt som åtgärder 
för att rättelser ska vidtas.2 
 
Med ovanstående förklaring av tillsynsbegreppet måste även beslut om 
miljösanktionsavgift3 ses som ett led i tillsynen eftersom detta är en åtgärd 
tillsynsmyndigheten vidtar med stöd av miljöbalken.  

Av miljöbalken framgår att avgifter får meddelas för myndigheters kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.4 Eftersom handläggning av 
miljösanktionsavgifter ska ses som ett led i tillsynen får avgifter meddelas för detta 
arbete. Att en tillsynsavgift får tas ut vid handläggning av miljösanktionsavgifter 
framgår även av rättsfall, se exempelvis mål 1179-15 från Mark och miljödomstolen i 
Nacka. 
 
Omvärldsbevakning 
Att ta ut en avgift för handläggning av miljösanktionsavgifter är vanligt bland andra 
kommuner. Avgiften tas endast ut vid påförande av miljösanktionsavgift. Har en 
miljösanktionsavgift bedömts obefogad eller oskälig tar andra kommuner inte ut 
någon av avgift. 
 
Vissa kommuner har valt att basera avgiften på faktisk nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. Andra kommuner har valt att ha en fast tid som 
multipliceras med timtaxan, oftast 2 timmar. 
 
Exempel på andra kommuner som tar ut en avgift för handläggning av 
miljösanktionsavgifter: Gnesta, Grums Göteborg, Hallsberg, Halmstad, Helsingborg, 
Hofors, Huddinge, Laholm, Norrtälje, Ockelbo, Salem, Sandviken, Stockholm, 
Södertälje, Södertörn förbund5, Täby, Uppsala, Ystad, Ängelholm och Örebro.  
 

 
1 30 kap MB och förordningen om miljösanktionsavgifter 
2 prop. 1997/98:45, del 1, sid. 493-496 
3 30 kap MB 
4 27 kap MB 
5 Bestående av Haninge, Nynäshamn och Tyresö 
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Åtalsanmälan 
Miljöförvaltningen är skyldig att åtalsanmäla varje misstanke om brott mot 
miljöbalkens bestämmelser. Straffbestämmelserna finns i miljöbalkens 29 kapitel. 
Myndigheten anmäler de faktiska förhållandena och gör inte en bedömning av om 
överträdelsen har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. 
 
Får en avgift tas ut för upprättande av åtalsanmälan? 
Enligt MÖD 2005:67 har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut en tillsynsavgift för 
kostnaden för upprättandet av en åtalsanmälan. Då endast faktiska förhållanden ska 
rapporteras och ingen bedömning ska göras i samband med anmälan ska inte mer en 
än timme debiteras enligt rättsfallet.  
 
Sveriges kommuner och regioner har uttalat att upprättande av åtalsanmälan är en del 
av tillsynen. Tillsynsmyndigheten har därför rätt att ta ut tillsynsavgift för kostnaden 
av detta arbete.  
 
Omvärldsbevakning 
Det skiljer sig mellan kommuner huruvida man har valt att ta ut en avgift för 
åtalsanmälningar eller inte. Vissa kommuner tar ut en avgift på en timme för varje 
åtalsanmälan som görs. Andra har valt att inte ta ut någon avgift för detta. En av 
anledningarna till att vissa kommuner valt att inte ta ut en avgift är att många 
åtalsanmälningar blir nedlagda utan åtgärd. Andra kommuner anger att 
tillsynsmyndigheten fortfarande har haft en skyldighet och därigenom en kostnad för 
att upprätta en åtalsanmälan oavsett om åklagare/polis väljer att utreda eller inte i det 
enskilda fallet.  
 
Exempel på andra kommuner som tar ut en avgift för upprättande av åtalsanmälan:  
Halmstad, Huddinge, Hörby, Laholm, Täby, Uppsala och Värmdö. 
 
Delgivningsman  
Delgivning innebär att en handling eller information om ett beslut lämnas till en 
person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som 
ska delges. 

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om 
den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under 
mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas. Då tar 
Miljöförvaltningen hjälp av Polisen. För att göra detta krävs att en blankett från 
Polisen fylls i och samtliga handlingar som ska delges skickas till Polisen tillsammans 
med blanketten.  

Får en avgift tas ut för handläggning vid expediering med delgivningsman? 
Stämningsmannadelgivning betyder att en särskilt förordnad stämningsman 
personligen överlämnar handlingen. Vägrar den som ska delges att ta emot 
handlingen anses delgivning ändå ha skett. Stämningsmannadelgivning får utföras av 
anställda vid polisen. 
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När mottagningsbevis inte skickas in eller rekommenderade brev inte hämtas ut blir 
delgivning med hjälp av delgivningsman aktuellt. Då måste en ansökan om 
stämningsmannadelgivning skrivas och skickas till Polismyndigheten tillsammans med 
de handlingar som ska delges.  

Avgiften för stämningsmannadelgivning är 1000 kr per ärende. Denna avgift får inte 
läggas på mottagaren enligt delgivningsförordningen 2 §. Av förordningen framgår att 
om en myndighet ska se till att delgivning sker, beslutar myndigheten om sättet för 
delgivning. Kostnaden för sådan delgivning ska myndigheten svara för. Det finns 
dock möjlighet att debitera mottagaren för den handläggning som sker med anledning 
av delgivningen. 

Omvärldsbevakning 
Allt fler kommuner har börjat ta ut en avgift för denna handläggning av två 
anledningar. Dels för att det tar tid och resurser att utföra denna handläggning men 
också för att motverka att det sätts i system att inte skicka in mottagningsbevis eller 
inte hämta ut rekommenderade brev och därigenom förhala processen. 
 
Exempel på kommuner som tar ut en avgift: Gnesta, Hallsberg, Huddinge, 
Norrköping, Salem, Sollentuna, Södertälje, Umeå och Uppsala.  
 
Ofullständiga årsrapporter 
Enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 15 § ska operatör lämna en 
rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 
14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning, i en anläggning på ett fartyg 
eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll. Rapporten ska lämnas in 
senast den 31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad av operatören eller 
försedd med dennes elektroniska underskrift. 

Rapporten ska innehålla följande: 
   1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret, 
   2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret, 
   3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser, 
   4. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress, 
   5. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om 
utrustningen är stationär, 
   6. en förteckning över utrustningen, och 
   7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande. 

Det är Miljöförvaltningens uppgift att granska dessa kontroller. Granskningen av 
dessa kontroller är avgiftsbelagd enligt följande: ”Handläggning av rapport enligt 29 § 
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (fast årlig 
tillsynsavgift). Om brister i rapporteringen medför tillsyn som går utöver en timmes handläggningstid 
ska avgift för denna extra tillsyn utgå som timavgift. ”  

Miljöförvaltningen föreslår att taxan uppdateras till att hänvisa till rätt lagområde. 
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen är 
upphävd och ersatt av förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
Miljöförvaltningen föreslår också att det införs en fast avgift om rapporteringen 
innehåller brister istället för den timavgift som taxan innehåller idag.  
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Anmälan av installation av köldmedia 
För installation av aggregat som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter 
fluorerade växthusgaser skall en anmälan lämnas i god tid till tillsynsmyndigheten, se 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 14 §. 
 
Vid inkommen anmälan granskar handläggaren typ och mängd av köldmedia för att 
kontrollera att operatören håller sig inom de krav som ställs i förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser och i EU 517/2014. Därefter följer registrering av 
anläggning i både ärendehanteringssystem och arbetsmaterial för kommande 
årsrapporter. 
 
I dagsläget finns det utrymme i taxan att kunna ta ut en timavgift för anmälan enligt 
följande lydelse ”Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Timavgift” 
 
Miljöförvaltningen föreslår att taxan ändras från timavgift till fast avgift.  
 
Exempel på andra kommuner som tar en fast avgift för handläggning av anmälan: 
Helsingborg, Linköping, Sigtuna, Stockholm, Uppsala och Varberg.  
 
Ny avfallsförordning 
Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft. Av denna anledning 
behöver de punkter i taxebilaga 1 uppdateras som hänvisar till den gamla 
avfallsförordningen (2011:927). 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Miljösanktionsavgifter 
Miljöförvaltningen har tidigare år inte tagit ut någon avgift för handläggning av 
miljösanktionsavgifter. Handläggningen kring miljösanktionsavgifter kan vara relativt 
omfattande och Miljöförvaltningen fattar ca 50-80 sådana beslut om året. I juni 
började Miljöförvaltningen ta ut en avgift för handläggningen. Detta har gjorts med 
stöd av 3 § 3 p. i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Frågan är 
om inte detta bör finnas med som en egen punkt i taxan för att vara tydligare för både 
invånarna och handläggarna. Miljöförvaltningen anser att handläggningen av 
miljösanktionsavgifter ska vara avgiftsbelagd och att avgiften bör anges som en 
specifik punkt i taxan. Miljöförvaltningen anser att avgiften ska utgöra den faktiska 
handläggningstiden multiplicerat med timtaxan. 
 
Åtalsanmälan 
Miljöförvaltningen i Borås Stad tar idag inte ut någon avgift för upprättande av en 
åtalsanmälan. Att upprätta åtalsanmälningar och sända över dem till Polisen kräver en 
del arbete. En blankett ska fyllas i med beskrivning av vad som har skett, hur detta 
har uppmärksammats och vilka åtgärder som vidtagits. Ofta bifogas även bildbilagor 
med förklaringar. Ett bra material från miljöförvaltningar i landet är ofta avgörande 
för att polis och åklagare ska kunna utreda och åtala någon för miljöbrott. I många fall 
går det ej att med säkerhet veta vem som har begått miljöbrottet. I de fallen kan ingen 
avgift tas ut för arbetet. I de fall där det står klart vem/vilket företag som orsakat 



 
Sida 
6(7) 

Datum 
2020-09-14 

Dnr 
2020-2738 

 

skadan som Miljöförvaltningen måste anmäla enligt 29 kap MB anser 
Miljöförvaltningen att 1 timme ska debiteras för varje åtalsanmälan. Detta arbete bör 
inte belasta skattekollektivet utan den som begått överträdelsen.  
 
Delgivningsman 
Miljöförvaltningen anser att en avgift ska tas ut för den handläggning som krävs vid 
användande av delgivningsman. Dels för att det tar tid och resurser att utföra denna 
handläggning men också för att motverka att det sätts i system att inte skicka in 
mottagningsbevis eller inte hämta ut rekommenderade brev och därigenom förhala 
processen. Miljöförvaltningen anser att avgiften ska utgöra faktisk nedlagd 
handläggningstid multiplicerat med timtaxan. Idag tas ingen avgift ut för denna 
handläggning. Övriga moment inom delgivning kan Miljöförvaltningen ta betalt för 
idag.6 Miljöförvaltningen önskar dock att detta förtydligas i taxan för både 
handläggare och Borås invånare, varför en punkt om detta förslagsvis läggs till.  
 
Ofullständiga årsrapporter 
Granskning av årsrapporter enligt förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser är ett arbetsområde som tar upp mycket tid för de handläggare som 
jobbar med det. Vid granskning av årsrapporter får varje verksamhet betala en timme 
i fast handläggningsavgift. I många ärenden krävs det dock mer än en timme eftersom 
rapporterna är inkompletta eller är bristfälligt utformade. I dessa fall måste en 
handläggare kontakta operatören för att få fullständiga eller kompletterande uppgifter 
och sedan granska rapporten igen när dessa har inkommit. Enligt dagens taxa finns 
möjlighet att fatta ett beslut om timavgift för arbetet som överstiger en timme. 
Miljöförvaltningen anser dock att det vore enklare och effektivare om det fanns en 
fast avgift som togs ut vid ofullständig rapport. Det skulle också vara tydligare för 
verksamhetsutövarna vad granskningen kostar för en komplett rapport och att en 
granskning av en ofullständig rapport kostar mer. En annan kommun som har detta 
upplägg är Sigtuna kommun. De tar ut en fast avgift på 2 timmar för en komplett 
rapport och 3 timmar för en ofullständig rapport. Miljöförvaltningen föreslår att 
Borås Stad fortsätter att ta ut en fast avgift på 1 timme för en komplett rapport och 
inför att ta ut en fast avgift på totalt 2 timmar för en ofullständig rapport. 
 
Anmälan av installation av köldmedia 
Miljöförvaltningen föreslår att taxan uppdateras till att hänvisa till rätt lagområde. 
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen är 
upphävd och ersatt av förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
Miljöförvaltningen föreslår också att taxan ändras från timavgift till fast avgift. Detta 
skulle effektivisera handläggningen då det inte kräver ett separat avgiftsbeslut eller en 
tidrapport. Det skulle också vara tydligare för verksamhetsutövarna vilken avgift de 
kommer att få betala för handläggningen. Den fasta avgiften föreslås vara en timme.  
 

 
6 Här menas inte kostnad för porto och liknande utan för nerlagt arbete.  
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Ny avfallsförordning 
Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft. Miljöförvaltningen föreslår 
därför att punkterna som hänvisar till den gamla avfallsförordningen (2011:927) 
uppdateras med rätt laghänvisning.  
 

Agneta Sander Johanna Bäckström 
Förvaltningschef Förvaltningsjurist 
 

Bilaga 
Förslag på ny Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive 
taxebilaga 1-4 
 
Taxebilaga 1 med gulmarkerade ändringar 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Taxebilaga 1 

 Avgifts-
underlag 

Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB  

Tillsyn  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §) efterlevs Timavgift 
i de fall 
tillsynen 
inte ingår i 
den årliga 
avgiften 
enl. taxe- 
bilaga 2 

  

Skydd av naturen 7 kap MB  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 6 timmar 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde Timavgift 

Avgift vid återkallande av ansökan om dispens från strandskydd (högst 6 timmar) Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde  Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn 
eller allemansrätten Timavgift 

  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

 

1. Inrättande av vattentoalett till sluten tank 3 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 6 timmar 

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma fastighet och vid 
samma tillfälle Timavgift 

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Timavgift 
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 Avgifts-
underlag 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
- 6-25 personekvivalenter 
- 26-200 personekvivalenter 

 
6 timmar 
10 timmar 

6. Inrättande av annan typ av avloppsanordning än de i punkterna 1-2 , t ex. BDT, enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde 4 timmar 

7. Inrättande av annan toalett än vattentoalett, ex. förmultningstoalett, enligt vad kommunen fö-
reskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 timme 

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 timmar 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt vad kommunen föreskrivit 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 timmar 

3. Orm 2 timmar 

Prövning av ansökan av andra tillstånd eller undantag enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 37, 40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Anmälan 
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet enligt 10 § miljöprövningsför-
ordningen (SFS:2013:251) Timavgift 

Handläggning av anmälan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (ex. BDT) en-
ligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 timmar 

Handläggning av anmälan för inrättande av dagvattenanläggning enligt 13 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende ändring av avlopps- eller dagvattenanläggning enligt 14 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd 2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra lik-
nande skärande eller stickande verktyg 2 timmar 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 2 timmar 

3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.) 3 timmar 

Handläggning av anmälan i övrigt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 
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Tillsyn  

Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt 13 § 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

 

1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion 2 timmar 

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning Timavgift 

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfällig avloppsanordning 3 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2 
Fast årlig tillsynsavgift 

Taxebilaga 
2 och 4 

Tillsynsbesök (med tillhörande tillsynsarbete) av miljöfarlig verksamhet inom ramen för särskilt 
tillsynsprojekt och med fastställda ramar för tillsynens omfattning och inriktning. 
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment 
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment 
- av större omfattning med ett flertal kontrollmoment och tillsyn enligt särskilda, mer kompli-

cerade regelverk, ex. inom avfalls- och kemikalieområdet 

 
 

3 timmar 
5 timmar 
8 timmar 

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet Timavgift 

Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3 
Fast årlig tillsynsavgift 

Taxebilaga 
3 och 4 

Tillsyn över verksamhet som berörs av vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna råd samt badvattenförordningen 
(SFS 2008:218) 

 

Avgift för provtagning, per tillfälle 

1. Strandbad 1 timme 

2. Badanläggningar 1 timme 

3. Enstaka bassänger 1 timme 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anlägg-
ningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt vad som anges 
i taxebilaga 3  

  

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB  

Prövning 
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har re-
dogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett 
mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förord-
ningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Underrättelse  

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksam-
hetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått Timavgift 
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Tillsyn  

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken Timavgift 

  

Vattenverksamhet 11 kap MB 

Tillsyn  

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

  

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB 

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbal-
ken Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

  

Kemiska produkter 14 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 4 timmar 

Anmälan 
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel 2 timmar 

Information  

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 timme 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera an-
ordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 
§ som avses att installeras inomhus) 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark 
med tillhörande rörledningar och slangledningar 2 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och av-
sedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 2 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörled-
ningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 2 timmar 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2 timmar 
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Tillsyn 
Handläggning av rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (fast år-
lig tillsynsavgift). 

1 timme 
 

Handläggning av ofullständigt ifylld rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser (fast årlig tillsynsavgift). 2 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

  

Avfall och producentansvar 15 kap MB 

 
Anmälan 
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att kompostera eller 
på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall på fastigheten enligt 5 kap. 15 § avfalls-
förordningen (SFS 2020:614) 2 timmar 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare om kompostering av 
hushållsavfall 

Ingen 
avgift 

Tillsyn 
Tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (SFS 
2020:614) Timavgift 

Tillsyn över transportörer och annan hantering av avfall anmälda enligt 5 kap. 7, 10 eller 11 §§  
avfallsförordningen (SFS 2020:614) Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

  

Straffbestämmelser 29 kap MB  

Upprättande av åtalsanmälan riktad mot verksamhetsutövare eller privatperson. Avgiften tas ut 
när åtalsanmälan inte längre omfattas av förundersökningssekretess mot den som åtalsanmälan 
avser. 1 timme 

  

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB  

Handläggning av miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken och förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter Timavgift 

  

Delgivning  

Arbete kring delgivning som inte omfattas av andra taxeposter samt handläggning vid expedie-
ring med delgivningsman Timavgift 

 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2020-09-14 

Dnr 
2020-2733 

 

Johanna Bäckström, 033 - 35 30 12 
Johanna.backstrom@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Samverkansavtal med Svenljunga Kommun angående 
alkohol- och tobakstillstånd 
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet avseende 
alkohol- och tobakstillstånd mellan Borås Stad och Svenljunga kommun.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avtalet ska signeras av förvaltningschef 
Agneta Sander. 

 
Sammanfattning 
Svenljunga kommun och Borås Stad önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 
9 kap 37 § kommunallagen. Samverkan ska avse tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak, 
folköl och receptfria läkemedel för att avtalet ska aktualiseras. Miljöförvaltningen 
önskar därför att Miljö- och konsumentnämnden ska fatta beslut om att godkänna 
Samverkansavtal avseende alkohol- och tobakstillstånd. 
  

Ärendet 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan).  SKR 
tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och 
regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de 
vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal.  
 
Det framtagna avtalet är baserat på SKR:s underlag. Chefer från de berörda 
förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med synpunkter om vad avtalet 
måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.  
 
Avtalet omfattar tillstånd och tillsyn av servering av alkohol och försäljning av tobak 
samt folköl. Avtalet omfattar också försäljning av receptfria läkemedel. Målet med 
avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, 
minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska Svenljunga och Borås 
kunna kontakta varandra för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
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uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med 
Svenljunga kommun, både för att kunna ta del av deras kompetens men också för att 
kunna sprida den kunskap som finns på Miljöförvaltningen i Borås Stad. Att 
samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms vara den bästa 
formen av samverkan i dagsläget. Miljöförvaltningen önskar därför att Miljö- och 
konsumentnämnden ska fatta beslut om att godkänna detta samverkansavtal.  
 
 
Agneta Sander  Johanna Bäckström 
Förvaltningschef  Förvaltningsjurist 
 

Bilaga 
- Förslag till avtal. 

 

Beslut skickas till 
- Svenljunga Kommun  

Miljö- och byggenheten 
512 80 Svenljunga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samverkansavtal avseende alkohol- och tobakstillstånd 
 

§ 1 Parter  

 

Avtalsparter:  

 

Borås Stad (org. nr. 212000-1561) Svenljunga Kommun (org. nr. 212000-1512) 
Miljöförvaltningen  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
501 80 Borås   512 80 Svenljunga 

 

Kontaktpersoner:  

  

Zygmunt Cieslak  Pier Anderson 

Avdelningschef  Miljö- och Byggchef   

033-35 30 18   0325-184 40 

 ___________________________________________________________________________ 

 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom tillståndsprövningen 
och tillsynen av servering av alkohol och försäljning av tobak. 

 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel för att 
avtalet ska aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal 



är tillstånd, tillsyn, utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av yttranden och andra 
likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

 

§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag får ske av chef med personalansvar hos den beställande parten till chef 
med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte 
anta uppdraget. 

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

 

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

 



§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet.  

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

 

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt 
andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under 
uppdraget för den andra kommunen.  

 

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

 

 

 



§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

Om båda kommunerna utför arbete åt varandra finns möjlighet att kvitta ersättningskravet.  

 

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 
ersättningen som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 
uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 

 



 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen. 
Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av avtalets innehåll.  

 

§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

 

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden avser hela 
kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads start vid en uppsägning. 
Uppsägning ska ske skriftligen och delges den andra parten.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

 

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp 
av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och 
inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot 
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 
rätt att häva uppdraget.  

 



§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 
parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

 

§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft när behörig part i varje kommun godkänt och signerat avtalet. Avtalet 
förfaller om det inte har godkänts av båda parterna senast 2021-01-01.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förändring i organisationen inom Livsmedelskontroll och 
tillstånd 

 

Förslag till beslut 

För att hantera minskade intäkter i och med att Marks kommun har sagt upp avtalet 
föreslås att Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut om att minska bemanningen 
på Livsmedelskontroll och tillstånd med motsvarande 70% av en heltid. 
 

Ärendet 

Sedan 2015-01-01 har Marks kommun haft ett avtal med Borås stad angående att 
Borås stad handlägger alla serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen för Marks 
kommuns räkning. Detta avtal är nu uppsagt av Marks kommun och upphör från och 
med 2021-01-01.  Intäkterna som kom från detta avtal motsvarande c:a 70 % av en 
heltid.  

Beredning 

Förvaltningen har genomfört en information enligt MBL  19 samt har lämnat 
underrättelse enligt MBL 15. Förhandling enligt MBL 11 är påbörjad och kommer att 
avslutas efter att nämnden har fattat sitt beslut. Arbetet med en riskbedömning inför 
förändringar i verksamheten är påbörjat och kommer att genomföras skyndsamt så att 
nämnden kan ta del av handlingen inför beslutet. I MBL 11 förhandlingen beslutades 
att då det nu finns en ledig tjänst som budget- och skuldrådgivare ska den erbjudas en 
av de handläggare som är berörd av förändringen för att undvika 
omplaceringsutredning och eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist. Den 
handläggare som erbjöds tjänsten har tackat ja till tjänsten. Personen arbetar idag 
deltid på 75%, vilket ungefär motsvarar minskningen av intäkter. 
 
 

Agneta Sander Zygmunt Cieslak 
Miljöchef Avdelningschef 
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Publicering Sammanträde Publicering Sammanträde

på webben Måndag på webben Torsdag 4e jan budget för 2021
kl 14.00 kl 18.00 handlingar till KS

27-nov 7e dec 11e jan 21e jan 26e jan 17.00 - ? nämndmöte
8e jan 18e jan 25e feb, årsredovisning
29-jan 8e feb 13.00 - ? nämndmöte

12e feb 22a feb
26-feb 8e mars 17.00 - ? nämndmöte

12e mars 22a mars
26-mar 12e april 7 13.00 - ? nämndmöte ek handl klara 12/4

16e april 26e april 10e maj 20e maj 10 25e maj 17.00 - ? nämndmöte 20e maj, T1
7e maj 17e maj
28e maj 7e juni 13.00 - ? nämndmöte
11e juni 21a juni 16e aug 26e aug 24e aug 13.00 - ? 27e aug, budget 2022
13e aug 23e aug 17.00 - ? nämndmöte 24e sep, T2
27e aug 6e sep
10e sep 20e sep
1a okt 11e okt 1, 3, 8 13.00 - ? nämndmöte

12e okt 1, 3, 9

15e okt 25e okt 1, 3, 4 8e nov 17e nov 2, 4, 5 23e nov 17.00 - ? nämndmöte 17-18e kf budget 
18e nov 4, 5

29e okt 8e nov 29e nov 12.30 - 14. Jullunch ?
12e nov 22e nov 15.00 - ? nämndmöte
26e nov 6e dec - x/1-2022 6)

Anm 1) 7)

2) Onsdag 8)

3) 9) Tisdag

4) 10) 

5) 11)

Sammanträdet börjar kl 09.30

Beslut i övriga ärenden

Allmänhetens frågestund, kl 17.00

Allmänhetens frågestund, kl 17.00

13e sep 23e sep 10

18e okt 28e okt

9e dec

Behandling av årsredovisning

Gruppöverläggningar (budget)

14e dec 

Beslut om budgeten

Sammanträdet börjar kl 09.00

förslag på datum MKN 2021
MKN möteKommunstyrelsen Kommunfullmäktige

15e feb 25e feb 10 23e feb

10e mars 18e mars

19e april 29e april 6, 7

14e juni 23e juni 2

Sammanträdet börjar kl 13.00

23e mars

20e april

22a juni 

28e sep

26e okt



Till KS Behandling KS

Årsredovisning för år 2020 25-feb 12-apr
Nämndbudget för år 2021 04-jan 08-feb
Budgetuppföljning till och med april 20-maj 21-jun
Budgetuppföljning till och med augusti 24-sep 25-okt
Budget för år 2022 27-aug 11-12 okt, 25 okt

Med ”inlämnade till kommunstyrelsen” avses att nämndernas material 
skall vara inkommit till kommunstyrelsens diarium senast angivna 
datum. Vad gäller budgetuppföljningarna per april och augusti kan det 
undantagsvis accepteras att presidiet avlämnar rapporten innan 
nämndbehandlingen.

Nämndbudgeten för år 2021 förutsätts vara nämndbehandlad under 
december 2020 för att därefter fastställas av KS den 8 februari 2021. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om budgeten för 2021 den 25 oktober 
och Kommunfullmäktige gör detsamma den 18 november. 
Nämndbudgeten 2021 bör påbörjas direkt efter beslutet i 
Kommunstyrelsen och inte vänta tills efter KF. Ev. förändringar som 
sker efter Kommunfullmäktiges beslut får arbetas in därefter.

För år 2021 skall nämndernas årsredovisning, nämndbudget, 
budgetuppfölj-ningsrapporter och budgetförslag för år 2022 vara 
inlämnade till kommunstyrelsen vid följande tider.



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-08-21  01-2020-00014 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-08-21  01-2020-00015 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-08-21  01-2020-00013 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel



Ärendenr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik BeslutsDatum Delegationsnr
2020-2002 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-04 2020-460
2020-2414 Händelsestyrd tillsyn - Coronatillsyn 2020-08-05 2020-461
2020-2381 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-06 2020-462
2020-2468 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering avlopp 2020 2020-08-06 2020-463
2020-2467 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Dispens, enskilt avlopp 2020-08-06 2020-464
2020-2463 Planerad tillsyn - 2020-2146 Planerad tillsyn 2020-08-06 2020-465
2020-2400 Anmälan av skrotning av cistern 2020-08-06 2020-466
2020-2077 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-08-10 2020-467
2020-1858 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-11 2020-468
2020-2109 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-12 2020-469
2020-2134 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-12 2020-470
2020-2382 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-12 2020-471
2020-2341 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-13 2020-472
2020-2507 Remiss bygglov - Rivningslov 2020-08-13 2020-473
2020-2238 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-13 2020-474
2020-2309 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-13 2020-475
2020-2308 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-13 2020-476
2020-2342 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-13 2020-477
2020-2363 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-13 2020-478
2020-2328 Remiss alkoholservering - Tillfälligt utökat serveringstillstånd i Björknäs bry2020-08-14 2020-479
2020-2256 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-14 2020-480
2020-2470 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-14 2020-481
2019-3203 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 2020-08-14 2020-483
2020-2488 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-14 2020-484
2020-2508 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-14 2020-485
2020-2145 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-08-18 2020-486
2020-2401 Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - Hälsoskydd, Hå    2020-08-18 2020-487
2019-3648 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Ventilation 2020-08-18 2020-488
2020-2346 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-19 2020-489
2020-2548 Remiss alkoholservering - Tillfälligt utökat serveringstillstånd den 5 septem2020-08-19 2020-490
2020-2383 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-19 2020-491
2020-1771 Klagomål på inomhusmiljö - Svartmögel i badrum. 2020-08-20 2020-492
2020-2412 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-08-20 2020-493



2020-2574 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Avlopp, dispens 2020-08-20 2020-494
2020-492 Klagomål livsmedel 2020-08-20 2020-495
2020-2108 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-20 2020-496
2020-2533 Klagomål livsmedel 2020-08-21 2020-497
2020-2439 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-08-21 2020-498
2020-2459 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-08-24 2020-499
2020-2608 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-08-24 2020-500
2020-2609 lassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-08-24 2020-501
2020-1448 Miljösanktionsavgift - Utebliven köldmediarapport 2020-08-25 2020-502
2020-2250 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Sent inkommen 2020-08-25 2020-503
2020-2317 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Utebliven rapport 2020-08-25 2020-504
2020-2208 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-25 2020-505
2020-2629 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-08-26 2020-506
2020-2456 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-08-26 2020-507
2020-2411 gRegistrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning 2020-08-26 2020-508
2019-3869 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll, Registrering Av 2020-08-26 2020-509
2020-662 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-08-27 2020-510
2020-2163 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-27 2020-511
2020-2320 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift -17 -18 -19 - Sent inkommen 2020-08-28 2020-512
2020-2620 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-08-28 2020-513
2020-1980 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-28 2020-514
2020-2298 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Överskridet kontrollinterva2020-08-28 2020-515
2020-2635 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-08-31 2020-516
2020-2631 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-08-31 2020-517
2020-2313 Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare 2020-08-31 2020-518
2020-1701 Klagomål på inomhusmiljö - Oljud från centralfläkten. 2020-08-31 2020-519
2020-2587 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-31 2020-520
2020-2379 Anmälan av installation av värmepump - Ytvattenvärme 2020-08-31 2020-521
2020-2193 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-08-31 2020-522



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2020-08-21 10:18 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00144
Ändrat tillstånd, bifall 2020-08-31 09:36 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00216
Ändrat tillstånd, bifall 2020-08-31 13:57 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00244



Hej!
Se nedan fråga från stadsarkitekten Richard Mattsson om nämnden är intresserade av att få en guidad 
vandring i det tänkta parkstråket nu i höst. Jag kan verkligen rekommendera det, tyckte det gav 
jättemycket när vi i projektstudiogruppen var ute även om vi är insatta så har man inte koll på alla ytor 
och vad som kan vara genomförbart, blev många intressanta samtal och nya idéer.

De har inte bokat ett andra datum ännu, jag kollade med Richard idag så det går att komma med egna 
förslag på datum om man vill det.

Mvh
Anna Ljunggren

Kommunbiolog
-----------------------------------------------------------------------------
Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljöstrategiska avd.

 

 

Från: Richard Mattsson <richard.mattsson@boras.se> 
Skickat: den 25 augusti 2020 13:48

Ämne: Vandring i den tänkta parken för politiker i era nämnder

Hej på er alla
Vi har kört en första vandring för allmänheten längs halva parken igår. Mycket lyckat och uppskattat.
Det har kommit frågor från lite alla möjliga håll om vandringar för olika grupper, bland anat politiker.

Vi siktar på att den 17/9 ha en vandring för Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter. Vid detta tillfälle
följer även de som kan från KS med och antagligen också Tekniska nämnden. Skall vi försöka oss på 
ytterligare ett tillfälle med övriga inblandade nämnder? Kan respektive ta ansvar för att detta når er 
förvaltning/nämnd?
Vid andra tillfället skulle också resterande KS ledamöter som inte kan följa med första vändan kunna få 
en chans att ansluta.
Med vänlig hälsning
Richard Mattsson
Stadsarkitekt
Arkitekt SAR/MSA
Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad
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