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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-08-30 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 30e augusti 2022, kl. 17:00 – 19.45, Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 18.40 – 19.05 

Omfattning §§ 139- 154 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)¤  Vice ordförande  
Lena Sänd (S)  2a vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Cecilia Kochan (S) 
Katrine Andersson (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare  
Helena Schicht (M) för Elvira Löwenadler (M) 

Närvarande ersättare 
Sandra Sjöberg (S) 
Jaana Ben Maaouia (S)  
Harry Kettil (S)¤ 

Alexander Andersson (C) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Sofia Sandänger (M)¤ 

Helena Schicht (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD) 

Tjänstemän och övriga 
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 139 – 154
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 139 – 145
Avdelningschef Annelie Johansson¤* §§ 139 – 154
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 139 – 154
Avdelningschef Linda Gustafsson¤ §§ 139 – 145
Avdelningschef Anna Ebbesson* §§ 139 – 154
Avdelningschef Niclas Gullbrandsen¤* §§ 139 – 154
Förvaltningscontroller Gunnel Petersson¤ §§ 139 – 142
Ingenjör, BEMAB, Filip Ström § 142 (6.1)
VA ingenjör, BEMAB, Linda Eliasson § 142 (6.1)
Affärsområdeschef, BEMAB, Per Karlsson §  142 (6.1)

Strategisk samhällsplanerare, SPA, 
Susanne Möller Arneborg  § 142 (6.2)
Kommunbiolog Matilda Chocron § 142(6.1-2)
Miljöinspektör Peter Engström¤ § 142 (6.1)
Klimatanpassningssamordnare  
David von Sydow¤ § 142 (6.3)
Energi- och klimatstrateg, SPA, 
Peter Krahl Rydberg¤   § 142 (6.3)
Fackligt ombud Anna Ljunggren* §§ 139 -154
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 139 -154

ej med på § 146 (sekretess)¤ Via Teams *

Justering 
Lars-Erik Johansson (SD) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-09-07 på Miljöförvaltningen. 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Lars-Erik Johansson 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-09-08 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 

Miljöförvaltningen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande

2. Närvaro

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

4. Initiativärenden

5. Fastställande av föredragningslista

6.1  Information – Dagvatten och utbyggnadsområden, Borås Energi
6.2  Information – Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors,
       Viskafors och Sandared 
6.3  Information – Klimatrapport 
6.4  Information – Budgetförslag 2023 
6.5  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  

7.1  Yttrande över överklagat ärende, Strandskyddsdispens Kråkered 2:94 
7.2  Strandskyddsdispens Bosnäs 3:1 
7.3  Ändring inom nuvarande tillstånd Hedared vindkraftsverk 

9.1  *Yttrande till förvaltningsrätten 

10.1 Motion – det mullrar i oasen, bullerplank Annelundsparken 

12.1 Intern kontrollplan och riskanalys 2023 
12.2 Månadsrapport juli 2022 
12.3 Budget 2023 - planeringsunderlag 
12.4 Taxor för tillståndsenhetens lagområden  

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegationsbeslut juni-juli 2022 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 139 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Lars-Erik Johansson (SD) med Catherine Tynes Kjellbergh (L) som ersättare. 
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§ 140 

Initiativärende 

Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde. 
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§ 141 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 142 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.5 i nämndens protokoll. 

6.1 Dagvatten och utbyggnadsområden, Borås Energi 

Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö AB:s VA ingenjör Linda Eliasson och ingenjör Filip Ström 
förtydligar om varför Bosnäs ansluts till kommunalt VA, översiktsplan, riktlinjer och 
behov av allmän dagvattenslösning.  

Man förklarar även allmänt om projektering av lokalnät och vilka tillstånd som krävs. 

6.2 Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, 
      Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.  

Sammanfattning 
Stadsledningskansliets strategiska samhällsplanerare Susanne Möller Arneborg 
informerar nämnden om hur man arbetat med medborgardialog, öppet hus, workshops 
och enkätundersökningar för att komma fram till förslag framtagna för utvecklingen av 
områdena. 

6.3 Klimatrapport 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens klimatanpassningssamordnare David von Sydow och 
stadsledningskansliets energi- och klimatstrateg Peter Krahl Rydberg redogör för 
klimatrapporten som utvärderar Borås årliga klimatarbete och presenterar 
rekommendationer för kommande år. Trots viktiga åtgärder och positiva trender så har 
man inte klarat att hålla koldioxidbudgeten för 2021 som antogs 2019.  
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§ 142 forts. 

6.4 Budget 2023 - planeringsunderlag 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens controller Gunnel Petersson redogör och förtydligar poster i 
planeringsunderlaget Budget 2023 

6.5 Övrig information från förvaltningen inklusive 
      personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Pågående rekryteringar 
• Chef ekonomifunktion 
• två vakanta samt utfyllnad deltidare miljöinspektörer och ett heltidsvikariat 

föräldraledighet Miljötillsyn (annonsera igen) – 1 ordinarie och en vik klar 
• Förvaltningsjurist 

Kommande rekryteringar 
kvalitetssamordnare el motsv. (omgjord tjänst) 
Administratör (i höst) 
digitaliseringskompetens (konsult/ny tjänst, i höst) 
cirkulär ekonomi (ny tjänst, i höst) 
Ny AC Konsument Borås 

Övrigt 

Organisationsförändring Samhällsbyggnadsprocessen  
Delar av MSA ska flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, vilka delar beslutas efter 
remiss, svar på septembermötet. 
Miljöstrategiska frågor renodlas då MKN:s miljöstrategiska uppdrag förs över till KS. 
Strandskyddsdispenser och tillsyn föreslås överföras till SBN 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-08-30 8 (24) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 143  Dnr: 2022-1952 

Yttrande över överklagat ärende, Kråkered 2:94 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga 1 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag. 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för M + KDs förslag. 

Sammanfattning 
Miljö och konsumentnämnden står fast vid sitt beslut om att hela fastigheten är 
tomtplats och att tomtplatsen behöver avgränsas med staket eller liknande samt 
att komplementbyggnaden inte kunde ges dispens i efterhand.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16, med bilaga 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

Förslag och yrkanden  
Ordföranden Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Vice ordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 
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§ 143 forts. Dnr: 2022-1952 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Helena Schicht (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsens rättsenhet; Lst diarienummer 30851-2022 
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§ 144  Dnr: 2022-449 

Strandskyddsdispens för pumphus, dagvattendamm och 
ledningsdragning på fastigheten Bosnäs 3:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för; pumphus med måtten 6 x 4 meter, vändplan, dagvattendamm samt 
nedtagning av träd inom arbetsområdet enligt ritning bilaga 2 och förtydligande av 
villkor bilaga 3, på fastigheten Bosnäs 3:1 vid Bosjön, Borås.  

Endast det område som markerats med röd linje på bifogad karta (bilaga 2) får 
användas som arbetsområde där grävning får ske, träd avverkas och massor 
hanteras. Endast den yta som pumphuset och vändplanen upptar får användas för 
ändamålet.  

Miljö- och konsumentnämnden nekar dispens för arbetsområde enligt markerat 
yta i bilaga 5.  

Villkor 
1. Arbetsområdet (röd linje), inom det vitmarkerade området i beslutskartan, 

bilaga 2, ska tydligt markeras ut i terrängen. 
2. De tre stora asparna vid dammen, på foto i bilaga 3 och markerade med gröna 

prickar i karta bilaga 2 ska skyddas och bevaras vid grävning av 
dagvattendammen och ledningsarbete. 

3. Den stora lönnen foto i bilaga 3 och markerad på karta bilaga 2 på fastighet Bo 
snäs 11 :2 ska skyddas och det ska vara en skyddszon på minst 10 meter för 
grävning och upplag utanför vägytan. 

4. Från grusvägen till dammen ska ledningarna tryckas för att göra så liten skada 
som möjligt på naturmiljön, stig, gammalt odlingsröse samt träd. Se gult streck 
bilaga 2. 

5. Ingen körning med maskiner får göras på stigen mellan grusvägen och 
dammen. Se gult streck bilaga 2. 

6. Dagvattendammen ska utformas så att den kan vara lämplig för groddjur med 
flacka kanter och utan makadam eller bergkross. Trädstammar ska lämnas i hög 
nära dammen, stenar kan läggas i formation av odlingsröse intill och några 
stora block kan läggas på botten i dammen. Inga jordmassor får tillföras 
området. Bergkross eller makadamm får inte användas i dammen. 

7. Odlingsröset inom arbetsområdet för dammen får inte skadas. Markerat med 
röda prickar i bilaga 2. 

8. Vid platsen för pumphuset ska de träd som markerats med naturvårdsband (se 
bilaga 3) utgöra ytterlinje för arbetsområdet vilket innebär att de träden ska stå 
kvar. 
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§ 144 forts. Dnr: 2022-449 

9. Träd utanför arbetsområdet får inte tas ner eller skadas vid arbetet. 
10. Ingen åverkan får göras på mark eller vegetation och inga massor får läggas upp 

utanför det som är markerat som arbetsområde i bilaga 2. 
11. Ingen avverkning får ske under fåglarnas häckningsperiod mars- juli eller 

groddjurens lek och uppväxtperiod som är under perioden mars- september. 
12. Utöver ovanstående villkor ska åtgärderna utföras enligt Borås Energis 

ansökan. Borås Energi och miljö ska ändra sin ritning och sina instruktioner 
som går ut till entreprenör så att ovanstående beslut samt villkor syns i kartan 
och ritningen som de ska arbeta efter. 

13. Borås Energi och Miljö ska meddela ärendets handläggare när arbetsområde 
och skyddsområden är utsatta i terrängen samt datum för åtgärdsstart. 

Om något behöver ändras i utförandet jämfört med detta beslut ska kontakt tas 
med ärendets handläggare för att bedöma om det krävs en ny dispensprövning för 
ändringen.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Borås Energi och Miljö AB, 
, ska betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan.  

Beslut om avgift gäller även om det överklagas.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS   1998:940)  
   9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av  
   Kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö AB har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
lägga ner VA- och dagvattenledningar, bygga ett pumphus, en vändplan samt en 
dagvattendamm på fastigheten Bosnäs 3:1.  
Området inom den vita markeringen i bilaga 2 består till största delen av sumpskog med 
mycket lång trädkontinuitet. Det finns rikligt med död ved, och flera hålträd, och vatten 
samt bäckar rinner genom området från flera håll. Grundvattnet är högt i området och 
på många platser så står det öppna vattenspeglar inne i skogen även under sommaren. 
Inom det vitmarkerade området så finns det även rester från ett gammalt 
odlingslandskap. Området är både lekområde och övervintringsplats för flertalet  
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§ 144 forts. Dnr: 2022-449 

groddjur. Både padda, groda och åkergroda har hittats vid inventering. Kommunal 
hantering av dagvatten kan vara ett angeläget allmänt intresse om det finns ett behov av 
att ta hand om dagvattnet för att undvika översvämningsproblem vid stora 
regnmängder. Borås Energi och Miljö anser att det i framtiden kan bli ett problem och 
att det därför ur ekonomisk synvinkel är bättre att anlägga dagvattensystem i samband 
med kommunalt VA än att göra det senare. Miljöförvaltningen har inte tillräcklig 
kunskap i sammanhanget för att göra en annan bedömning än att dagvattenanläggning i 
Bosnäs är ett angeläget allmänt intresse. 

Borås Energi och Miljö anger att "pumpstationens valda plats är det enda reella 
alternativet utifrån ett flertal aspekter; ligger rätt i topografin, framkomlighet  
(arbetsmiljön) för servicetekniker och därtill anpassad efter naturmiljön i det aktuella 
området. Kommunägda avstyckade tomter har inte ingått i utredningen. Avseende 
dagvattendammen är den placerad i en lågpunkt för avrinningsområdet och placeringen 
inom området har valts för att ta största möjliga hänsyn till naturmiljön men ändå kunna 
få till de tekniska förutsättningarna. Någon annan placering för dagvattendammen 
utanför det strandskyddade området är inte möjlig". Miljöförvaltningen har inte 
tillräcklig insyn i utredningen för att göra en annan bedömning än Borås Energi och 
Miljö på om det hade funnits en annan lösning där åtgärderna hade kunnat hamna 
utanför strandskydd eller på en mindre känslig plats inom strandskydd. Eller om annan 
metod för dagvattenhantering hade kunnat lösas som inte orsakat lika stor påverkan 
inom strandskyddat område. Miljöförvaltningen får därför bedöma att Borås Energi och 
Miljös ord stämmer.  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för; 
pumphus med måtten 6 x 4 meter, vändplan, dagvattendamm samt nedtagning av träd 
inom arbetsområdet i bilaga 2. Miljö- och konsumentnämnden nekar dispens för 
arbetsområde enligt markerat yta i bilaga 5.  
Under förutsättning att ansökan med kompletteringar och detta beslut med villkor följs 
bedömer Miljöförvaltningen att dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24, med bilagor. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
Borås Energi och Miljö AB, /Box 1713, 50117 Borås 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 145  Dnr: 2022-1183 

Ändring inom nuvarande tillstånd, Hedared vindkraftpark 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka remissen och anta bilaga A  
"Yttrande till mindre förändring inom nuvarande tillstånd" med förbehåll enligt punkter 
som angivits och översänder det till Länsstyrelsen.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken: 2 kapitlet, 2, 6, 7 §§  

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
BayWa r.e. Nordic 1 AB (hädanefter kallad "BayWa") har skickat ansökan om mindre 
ändring inom nuvarande tillstånd till Miljöprövningsdelegationen (Länsstyrelsen) och 
har till sin ansökan specificerat verkens storlek, tagit fram material som visat hur verken 
kommer påverka sin omgivning och vilka ytor de behöver använda.  
Borås stad har av Länsstyrelsen tillfrågats att yttra sig över ansökan.  

Ändringar som BayWa ansöker om är att sänka antalet planerade verk till fyra istället för 
fem. BayWa anger att planerade verk har en totalhöjd på 191m, navhöjd på  
113,Sm och en rotordiameter på 155m. I BayWas nuvarande tillstånd finns ett önskemål 
om verkens maximala storlek. Totalhöjd och navhöjd som BayWa nu föreslår förhåller 
sig till önskade maxvärden 192m totalhöjd och 120m navhöjd. Undantaget är 
rotordiametern på 155m som är 11m större än önskat maxvärde.  

Ytor som förväntas tas i anspråk har uppskattats till ca 2700m2.  

Miljöförvaltningen har inga synpunkter på de tekniska specifikationer som BayWa 
föreslår, då de maxvärden som angivits inte är en del av nuvarande tillståndets villkor. 
BayWas utredning av påverkan visar att verken håller sig inom de villkor som angivits.  

Miljöförvaltningen har däremot synpunkter på hur BayWas utredning av verkens 
påverkan på området och deras fågelinventeringar utförts. (se nedan bedömning) 
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§ 145 forts. Dnr: 2022-1183 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18, med bilagor 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges  
Vattenfall Eldistribution AB,  

För kännedom  
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
(ange dnr: 504 21117-2022 i ämnesraden på e-postmeddelandet)  
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§ 146  Dnr: 11-2022-00136 

Yttrande till Förvaltningsrätten 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 
3149-22.  

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Den 21 juni 2022 beslutade Miljö- och konsumentnämnden att återkalla 
försäljningstillståndet av tobak för försäljningsstället samt införa ett förbud att 
sälja e-cigaretter under 3 månader. Detta efter att brister avseende märkning av 
tobaksprodukter upptäckts vid tillsyn samt att bristande ålderskontroll uppdagats. 
Beslutet överklagades i rätt tid och inhibition begärdes. Förvaltningsrätten i Jönköping 
biföll inhibition avseende beslutet om återkallelse av tobakstillståndet men avslog 
yrkandet om inhibition gällande försäljningsförbudet av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  

Förvaltningsrätten i Jönköping har gett Miljö- och konsumentnämnden anstånd att 
inkomma med yttrande senast den 31 augusti 2022. I yttrandet vidhåller nämnden 
tidigare lämnade yrkanden och grunder och hänvisar till tidigare inskickade handlingar i 
målet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22, med bilaga 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Yttrandet skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se)  
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§ 147  Dnr: 2022-1553 

Motion – det mullrar i oasen, bullerplank Annelundsparken  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka motionen.  

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Delar av Annelundsparken går precis utmed Borås trafiktätaste väg, R40-motorvägen. 
För att avhjälpa olägenhet med buller föreslår motionären Kommunfullmäktige besluta 
att sätta upp ett bullerplank i parken längs med stadsmotorvägen. Miljöförvaltningen 
bedömer att det finns skäl att dämpa bullret vid parken eftersom det kan anses vara ett 
uterum eller uteplats för allmänheten. Bullerdämpningsåtgärder är en viktig del av god 
samhällsbyggnad och för arbetet med att skapa hälsosamma ljudmiljöer.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse, ks.diarium@boras.se  
Ange diarienummer KS 2022-00310 och remissinstansens namn i ämnesraden på 
epostmeddelandet.  
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§ 148 Dnr: 2022-3286 

Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2023. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden genomförde riskanalys för år 2023 vid gruppmöten 
inför nämndmötet 2022-06-20. Miljö- och konsumentnämndens plan för intern kontroll 
2023 innehåller fyra riskbilder med tillhörande kontrollmoment inom områdena 
Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Identifierade risker 
kommer att följas upp under 2023. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18 med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
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§ 149 Dnr: 2022-258 

Månadsuppföljning juli 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner miljöförvaltningens 10-dagars uppföljning 
juli 2022.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har gjort en 10-dagars uppföljning på sitt verksamhetsområde t.o.m. 
juli 2022, inklusive en helårsprognos.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18, med bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 150 Dnr: 2022-3285 

Budget 2023 - planeringsunderlag 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2023 inklusive äskande om ytterligare kommunbidrag för verksamhetsåret 2023 och 
överlämnar budget 2023 - planeringsunderlag  till Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har tilldelats ett preliminärt kommunbidrag om 
36 650 tkr för 2023. Ökning av kommunbidrag från budget 2022 görs med 2,8 procent 
för löner och med 2,5 procent för övriga kostnader. 
Nämndens taxor räknas årligen upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) 
för oktober månad det år beslut fattas, inför nästkommande års avgifter. Nämndens 
intäkter har därför i detta förslag till budget 2023 räknats upp med 2,5 procent och de 
ändringar av taxekonstruktioner som Miljö- och konsumentnämnden kommer föreslå 
under hösten inför 2023. 
För att säkerställa nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett 
bra sätt arbeta med lagstiftning, ökande uppdrag och ökade behov begär Miljö-och 
konsumentnämnden utökning av budgetramen för verksamhetsåret 2023. 
Nämnden har flera gånger lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens 
avdelningar för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. 
Miljöförvaltningen behöver vara centralt placerad nära de allmänna kommunikationerna, 
både på grund av alla besökande, närhet till tillsyns- och kontrollobjekt samt för att 
kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24, med bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (15 ex, hålade, samt ett elektroniskt) 
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§ 151 Dnr: 2022-2998 

Taxor för tillståndsenhetens lagområden  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslagen om nedanstående taxor och 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslagen. 
-Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen. 
-Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter. 
-Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 
-Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

Miljö- och konsumentnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer att taxorna 
ska gälla från och med den 1 januari 2023.  

Miljö- och konsumentnämnden hemställer att nuvarande taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och  
påfyllnings behållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel upphävs vid 
årsskiftet. 

Lagstöd  
2 kap. 5 § kommunallagen  
8 kap. 10 § alkohollagen  
23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel  
8 kap. 1-2 §§ lagen om tobak och liknande produkter  
40 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter  

Sammanfattning 
Idag finns en taxa för hela tillståndsenhetens verksamhet. Nu föreslås att nuvarande taxa 
upphävs då den innehåller felaktigheter som hänvisningar till upphävda lagar och att 
separata taxor för varje lagområde upprättas istället. Detta kommer göra det enklare för 
verksamhetsutövare och handläggare att förstå taxan. Inga ändringar av den 
grundläggande taxekonstruktionen föreslås. Taxorna är uppbyggda på samma sätt som 
den nuvarande men med uppdaterad lagstiftning och tydligare text. Varje ändring av 
avgift som föreslås finns kommenterad och förklarad under "Miljöförvaltningens 
bedömning".  

En ny taxa föreslås också för ett nytt lagområde. Den 1 augusti 2022 började en ny lag 
om tobaksfria nikotinprodukter att gälla. Lagen ställer krav på produkternas innehåll 
samt krav avseende marknadsföring och märkning av produkterna. Därutöver införs 18-
årsgräns för att köpa dessa produkter och en anmälningsplikt för att få sälja. 
Kommunen har fått tillsynsansvaret och möjligheten att göra kontrollköp för att 
säkerställa att produkterna inte säljs till minderåriga. För att kunna ta ut en avgift för  
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§ 151 forts. Dnr: 2022-2998 

denna tillsyn krävs en ny taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17, med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 152 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Inga kurser eller konferenser presenterades vid detta nämndsammanträde.  
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§ 153 

Delegationsbeslut juni-juli 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegationsordning 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegationsbeslut juni-juli 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 154 

Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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