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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-10-20 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 20 Oktober 2020, kl. 17:00 – 19.30, KS stora sal, Kungsgatan 55, våning 3,5 
Ajour 18.15 – 18.35 
Omfattning §§ 235 – 272 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande   
Jan-Åke Carlsson (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L)  
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) via Teams §§ 241 - 272    

Tjänstgörande ersättare 
Janna ben Maaouia (S) för Lena Sänd (S) 
Harry Kettil (S) för Cecilia Kochan (S) 
Helena Schicht (M) för Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 

Närvarande ersättare  
Jaana ben Maaouia (S)   Helena Schicht (M) 
Harry Kettil (S) via Teams   Lars Lyborg (KD) 
Alexander Andersson (C) via Teams  Lars-Erik Johansson (SD) 
Matti Oinas (MP) via Teams    

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 235- 272 
Avdelningschef Niclas Björkström¤ §§ 235- 242 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 235- 242 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 235- 272 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 235- 246 
Avdelningschef Linda Gustafsson¤* §§ 235- 272 
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström¤§§ 235- 234 
¤ Via Teams *ej med §§ 247-251 
 

Energi- och klimatsamordnare         
Lisa Nilsson      §§ 235- 239 
Klimatanpassningssamordnare   
David von Sydow   §§ 235- 238 

Livsmedelsinspektör Livsmedelsinspektör Christina Källberg¤§§ 240- 242 
Miljöutredare Johanna Johansson¤ §§ 235- 240 
Kvalitets- och IT-samordnare  
Andreas Zalewski   §§ 235- 272 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist      §§ 235- 272 

 

Justering  
Jan-Åke Carlsson (S) utses att justera och Per Månsson (M)utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-10-22 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 
 
 
Justerande Jan-Åke Carlsson 

Justering tillkännages genom anslag den 2020-10-23 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Klimatarbetet 
6.2  Information – MF och MEX om miljömålet för strategiska markköp 
6.3  Information – Stadens klimatkompensationssystem och rutinen för  
       klimatkompensationsfonden 
6.4  Information – Yttrande över förslag till Borås Stads cykelstrategi 
6.5  Information – Redovisning av inkomna synpunkter jan-juni 2020 
6.6  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.2  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.3  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.4  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen   

9.1 * Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.2 * Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.3 * Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.4 * Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
9.5 * Yttrande till Förvaltningsrätten 

10.1 Ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 15 och 16 
10.2 Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden, vaccination av almar 
10.3 Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden, utrustning för digitala möten 
10.4 Miljörapport T2 2020 gällande Borås Stad 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Arta 1:18 
11.2 Avslutsbidrag naturvårdsfond Bredareds-Gravryd 2:8 
11.3 Ansökan om bidrag naturvårdsfond Almhult 1:3 
11.4 Avslutsbidrag naturvårdsfond Lindås 1:12 

12.1 Förslag till Borås Stad cykelstrategi 
12.2 Energi- och klimatstrategi 
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12.3 Remiss: Utökning av naturreservatet Rya Åsar 
12.4 Månadsrapport september 2020 
12.5 Attesträtt 2021 
12.6 Intern kontrollplan 2021 
12.7 Rättelse av § 217, MKN-möte 2020-09-29, protokollsanteckning saknas 
12.8 Fullmakt att företräda Miljö- och konsumentnämnden 
12.9 Fullmakt att företräda Miljö- och konsumentnämnden 
12.10  Förslag på datum för nämndmöten 

13.1 Kurser och konferenser etc.  

14.1 Delegeringsbeslut september 2020 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 235 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Jan-Åke Carlsson (S) med Per Månsson (M) som ersättare. 
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§ 236 

Initiativärenden 

Pågående 

2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01. 

- 2020-04-28, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2020-10-01 

- 2020-09-29, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2021-01-31 
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§ 237    

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
med följande ändringar 
 
Ärende 6 2, Informationsärende – flyttas till senare möte 
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§ 238 

Information – Klimatarbetet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens Energi-och klimatsamordnare Lisa Nilsson och 
klimatanpassningssamordnare David von Sydow informerar om klimatarbetet och 
klimatkompensationssystemet. 

Huvudsakligt syfte med klimatarbetet är att minska utsläppen och anpassa Borås till ett 
förändrat klimat, genom att realisera koldioxidbudgeten, energi- och klimatstrategin och 
målen för klimat- och energi.  

Arbetar med förvaltningar och bolag (t.ex. Energi- och byggnätverk), företag och 
civilsamhälle (ex. kretsloppsvecka, kommunikationsplattform) och politiken (ex. 
årsrapport, utsläppsstatistik osv.). 

Projekt hösten 2020: Ny energi- och klimatstrategi 
Arbetssätt: Integrera strategi i respektive verksamhet med hjälp av egna handlingsplaner 

Klimatanpassning 
- Klimatanpassning integreras i samtliga kommunala verksamheter 
- Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse 
- Trygg och säker infrastruktur i ett förändrat klimat 
- Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar  

Utsläppsminskning  
- Fossilfri vägtrafik och ökat antal gång-, cykel- och kollektivtrafiksresor 
- Byggnation med låg klimatpåverkan  
- Resurseffektiv konsumtion och produktion 
- Resurseffektiv energianvändning 
- Ökad lagring och upptag av koldioxid 
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§ 239 

Information – Stadens klimatkompensationssystem och 
rutinen för klimatkompensationsfonden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens Energi-och klimatsamordnare Lisa Nilsson informerar nämnden om 
Stadens klimatkompensationssystem och rutinen för klimatkompensationsfonden 

Syfte med Borås Stads Klimatkompensationssystem  
*Borås Stad ska bli en fossilfri organisation 
*Motivera att ”riktlinje för resor” följs 

Arbetsrutiner 
Förvaltningar och bolag genomför tjänsteresor 
Insamling av resedata 
Analys av resedata 
Utskick av klimatavgift 
Planera för åtgärder 
Genomföra åtgärder 
Rapportera åtgärder 
Sammanställa åtgärder 
Utskick för debitering till fonden 

Klimatavgiften ska i första hand användas till åtgärder som minskar förvaltningens egna 
utsläpp från tjänsteresor. 

Klimatavgiften kan även användas till andra utsläppsminskande åtgärder och åtgärder 
som går i linjer med Borås Stads miljömål. 

1. Endast förvaltningar kan ansöka om medel från fonden.  
2. Ansökningar till klimatkompensationsfonden ska, enligt nuvarande rutin, skickas till 

energi- och klimatsamordnaren senast den 31 juli.  
3. Ansökningar handläggs av energi- och klimatsamordnaren och beviljas eller avslås av 

Miljö- och konsumentnämnden senast 30 november.  
4. Överskrider beloppet för en enskild åtgärd 500 tkr informeras KS. Åtgärdsbidrag 

måste förbrukas samma kalenderår som utbetalningen sker. Medel som inte hunnit 
återförs till fonden i samband med årsbokslutet.   
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§ 240 

Information – Förslag till Borås Stads cykelstrategi 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Johanna Johansson informerar om Borås Stads 
cykelstrategi. 

Mål: Från 3 % till 12 % som cyklar (finns även som förslag i utkast till 
Trafikplanen) 

Genom att arbeta med: (som redan beslutats i Cykelplanen); 
• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering 
• Drift- och underhåll 
• Kommunikation och mobility management 
• Stöd och tjänster  

Analys: 

Att öka cykling är ett kostnadseffektivt sätt att på samma gång nå uppsatta miljö-, 
transport- och folkhälsomål och frigör yta för de som inte har möjlighet att 
avstå bilen. 

- Det ger vardagsmotion med positiv hälsopåverkan. 
- Ger ökad tillgänglighet även för även de utan körkort och till en mindre 
kostnad än vad det innebär för den enskilde att äga bil (skatt, service, 
parkering, drivmedel, osv). 
- Direkta lokala positiva miljöeffekter som minskat buller och mindre 
luftföroreningar – om en övergång sker från bil till cykel.   
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§ 241 

Information – Redovisning av inkomna synpunkter januari-
juni 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden flyttar information och beslut till nästkommande möte.  
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§ 242 

Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19 (från och med 2020-
04-28)  

80 klagomål 
302 besök inklusive uppföljningar 
62 övriga kontakter 
19 anmärkningar trängsel 
14 åtgärdade anmärkningar 

Personal rekrytering 
- miljöinspektör, vik miljöinspektör – 3 klara 

snart också MIFO-handläggare 
 

Personal –  Avdelningen Tillstånd och Livsmedelskontroll 

• Grupputveckling – möten 3+3+2 inplanerade v 37-45 (7 sept – 6 nov) 

• Översyn Tillståndsenheten (MKN)/ 
Effektivitetsutredning alkoholtillsyn (KF)  
- förarbete påbörjat av handläggarna 
- ingår delvis inom grupputveckling 
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§ 243         Dnr: 2020-2892 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Pizzeria Cirkel, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften.   

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i ny ägandeform innan den 
anmälts för registrering till Miljöförvaltningen.   

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
 - Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

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

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

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att 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 3 april 2020 framkom det att  tagit över verksamheten innan 
anmälan inkom. Enligt anmälan var start för verksamheten den 14 februari 2020.   

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 om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad den 21 
september 2020 där  fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.   

 har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning 
eller några andra synpunkter.  
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§ 243 forts.                       Dnr: 2020-2892 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 3 april 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.  

 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. Utdrag från Creditsafe anger företagets omsättning till mindre än 1 000 
kr. Sanktionsavgiften beräknas därför på 1 000 och då 0,5 % av omsättningen 
understiger den lägsta avgiften anges sanktionsavgiften till 2 500 kronor.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsblankett 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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§ 244         Dnr: 2020-2852 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Sjömarken Pizzeria, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften.   

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i ny ägandeform innan den 
anmälts för registrering till Miljöförvaltningen.   

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats 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.  

Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 7 maj 2020 framkom det att  tagit över verksamheten 
innan anmälan inkom till Miljöförvaltningen. Enligt anmälan var start för verksamheten 
den 17 april 2020. 

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 om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad den 21 
september 2020 där  fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning.   
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§ 244 forts.                       Dnr: 2020-2852 

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

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 7 maj 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.  

 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 2 500 kr.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsblankett 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-20 16 (70) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 245         Dnr: 2020-2850 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  
organisationsnummer , med verksamheten Afrika Livs, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 5 000 kr, vilket är den lägsta avgiften.   

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i en icke pågående 
verksamhet innan den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen.   

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats 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.   

Efter ett klagomål inkommit till Miljöförvaltningen den 27 april 2020 
uppmärksammades det att  bedrivit en 
livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta 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 vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.  

Förslag till beslut om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 18 
september 2020 där  fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning.   

 har inte inkommit med uppgifter om företagets 
årsomsättning eller några andra synpunkter.  
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§ 245 forts.                       Dnr: 2020-2850 

Miljöförvaltningens bedömning 
 har bedrivit en livsmedelsverksamhet utan att anmäla 

detta till Miljöförvaltningen.   

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.  

 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. Utdrag från Creditsafe anger företagets omsättningsintervall till mellan 
100 000 - 149 000 kr. Sanktionsavgiften beräknas därför på 149 000 och då 1 % av 
omsättningen understiger den lägsta avgiften anges sanktionsavgiften till 5 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsbeslut 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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§ 246         Dnr: 2020-2847 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  
organisationsnummer , med verksamheten Mustaqbal Livs, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 36 122 kr, vilket är 1 % av företagets årsomsättning.  

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i en icke pågående 
verksamhet innan den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen.   

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats 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.  

Vid kontroll på verksamheten den 12 mars 2020 uppmärksammades att verksamheten 
bytt lokal utan att anmäla detta 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 vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.   

Förslag till beslut om sanktionsavgift på 49 990 kr har kommunicerats i skrivelse daterad 
18 september 2020, där  fick tillfälle att yttra sig 
samt möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning.    

 har inkommit med uppgifter om företagets 
årsomsättning vilket är 3 612 206 kr.   
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§ 246 forts.                       Dnr: 2020-2847 

 har lämnat ett yttrande, se beslutsunderlag. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid en kontroll på verksamheten  den 12 mars 2020 uppmärksammades 
att verksamheten bytt lokal utan att anmäla detta till Miljöförvaltningen.   

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.  

 har inkommit med följande synpunkter; att på 
grund av okunskap visste de inte att man var tvungna att anmäla om registrering av 
livsmedelsverksamhet vid byta av lokal till Miljöförvaltningen, utan att det räckte att 
anmäla till Skatteverket.  har inkommit med 
inkomstdeklaration från skatteverket för 2019, där omsättningen beräknas till 3 612 206 
kr.   

Miljö- och konsumentnämnden anser att de omständigheter som  
 angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är 

tillräckliga. Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39 c § 
livsmedelsförordningen.   

Miljö- och konsumentnämnden ändrar livsmedelssanktionens storlek från 49 990 kr till 
36 122 kr då Miljöförvaltningen fått in nya uppgifter om  

 årsomsättning för 2019. 

Beloppets storlek  
 har inkommit med inkomstdeklaration från 

Skatteverket för 2019 där företagets årsomsättning från närmast föregående år beräknas 
till 3 612 206 kr. Vilket ger en sanktionsavgift på 36 122 kr.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16 
Yttrande    
Inkomstdeklaration för 2019 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsbeslut 
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§ 246 forts.                       Dnr: 2020-2847 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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§ 247         Dnr: 74-2020-00275 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar  varning.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-9 kap. 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning  
, har sedan 2010 stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap i Borås Djurpark, Margaretagatan 13, Borås.   

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en 
varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag 
eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.   

Bolaget har under en längre tid och vid upprepade tillfällen underlåtit att anmäla 
förändringar i styrelsen och därmed personer med betydande inflytande, enligt 9 kap. 11 
§ alkohollagen, vilket Tillståndsmyndigheten ser allvarligt på. Sådan underlåtenhet 
försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra lämplighetsprövningar utifrån lagens 
krav. I och med det kan även tillståndshavarens lämplighet enligt 8 kap. 12 § 
alkohollagen ifrågasättas. Vidare har ett närstående bolag vid upprepade tillfällen påförts 
kontrollavgift med anledning av brister som uppdagats vid Skatteverkets kontroller.  

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i dagsläget. 
Mot bakgrund av att brister upprepats samt kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten samt att ett närstående bolag påförts flera kontrollavgifter kan 
dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga.   

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 
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§ 247 forts.                      Dnr: 74-2020-00275 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
  

Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten   
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§ 248         Dnr: 74-2020-00292 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och Konsumentnämnden beslutar att meddela  en 
erinran.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

-  9 kap. 17§ 1 p. alkohollagen ( 2010:1622) 

Sammanfattning  
 har sedan 2011 stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap i Sinnenas Hus, Yxhammarsgatan 30, Borås.   

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en 
varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag 
eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.   

Bolaget har under en längre tid och vid upprepade tillfällen underlåtit att anmäla 
styrelseförändringar enligt 9 kap. 11 § alkohollagen, vilket tillståndsmyndigheten ser 
allvarligt på. Sådan underlåtenhet försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra 
lämplighetsprövningar utifrån lagens krav. I och med det kan även tillståndshavarens 
lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen ifrågasättas. Vidare har bolaget under ett 
halvårs tid underlåtit att anmäla tillkomsten av två nya aktieägare. När förändringar i 
aktieägande inte anmäls kan Tillståndsenheten inte kontrollera finansieringen av nya 
ägares aktieförvärv. Sådan kontroll är grundläggande och syftar till att säkerställa att 
finansieringen inte utgjorts av illegala medel.  

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i dagsläget. 
Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten kan dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga.  
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Förslag till beslut från miljöförvaltningen 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar  varning.  
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§ 248 forts.                      Dnr: 74-2020-00292 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-9 kap. 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622). 

Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Miljö och Konsumentnämnden beslutar att meddela  en erinran.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

-  9 kap. 17§ 1 p. alkohollagen (2010:1622) 

Grund för Beslut 
I ovan lagstöd står följande: 
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid 
upprepade överträdelser, en varning om denne inte 

1. Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande. 

Vi anser att inga alvarligare överträdelser har skett i detta sammanhang utan har sina naturliga 
förklaringar och detta inte på något sätt påverkat ägarstrukturen i företaget.  

Företaget, som är ett familjeföretag har, beroende på dödsfall 2013 varit tvungna att ändra 
ägarstrukturen och i  
påverkat företagets PBI, Personer med Betydande Inflytande.  

Dock har man brutit mot lagen, vilket vi i detta fall anser som ringa, varför en erinran kan vara 
motiverad. 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Förslag och yrkanden 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag. 

Beslutet skickas till  
  

Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten   
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§ 249         Dnr: 74-2020-00279 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö och Konsumentnämnden beslutar att meddela 

 en erinran.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

-  9 kap. 17§ 1 p. alkohollagen ( 2010:1622) 

Sammanfattning  
 har sedan 2004 stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap i Yxhammargården, Yxhammarsgatan 29, Borås.   

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en 
varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag 
eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.   

Bolaget har under en längre tid och vid upprepade tillfällen underlåtit att anmäla 
styrelseförändringar enligt 9 kap. 11 § alkohollagen, vilket tillståndsmyndigheten ser 
allvarligt på. Sådan underlåtenhet försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra 
lämplighetsprövningar utifrån lagens krav. I och med det kan även tillståndshavarens 
lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen ifrågasättas. Vidare har bolaget under ett 
halvårs tid underlåtit att anmäla tillkomsten av två nya aktieägare. När förändringar i 
aktieägande inte anmäls kan Tillståndsenheten inte kontrollera finansieringen av nya 
ägares aktieförvärv. Sådan kontroll är grundläggande och syftar till att säkerställa att 
finansieringen inte utgjorts av illegala medel.  

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i dagsläget. 
Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten kan dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga.   

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 
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§ 249 forts.                      Dnr: 74-2020-00279 

Förslag till beslut från miljöförvaltningen 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar  varning.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 9 kap. 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622) 

Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Miljö och Konsumentnämnden beslutar att meddela  en 
erinran.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

-  9 kap. 17§ 1 p. alkohollagen ( 2010:1622) 

Grund för Beslut 
I ovan lagstöd står följande: 
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid 
upprepade överträdelser, en varning om denne inte 

2. Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande. 

Vi anser att inga alvarligare överträdelser har skett i detta sammanhang utan har sina naturliga 
förklaringar och detta inte på något sätt påverkat ägarstrukturen i företaget.  

Företaget, som är ett familjeföretag har, beroende på dödsfall 2013 varit tvungna att ändra 
ägarstrukturen och i samband med generationsskifte 2019 gjordes en intern förändring av 
aktieinnehavet inom familjeföretaget, vilket inte påverkat företagets PBI, Personer med Betydande 
Inflytande.  

Dock har man brutit mot lagen, vilket vi i detta fall anser som ringa, varför en erinran kan vara 
motiverad. 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Förslag och yrkanden 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
förslag till beslut. 
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§ 249 forts.                      Dnr: 74-2020-00279 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag. 

Beslutet skickas till  
  

Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
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§ 250         Dnr: 34-2020-00265 

Ansökan om ändring i serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
- , beviljas förlängd prövotid gällande serverings tid 

inomhus kl. 02.00-02.30 till och med 2021-12-31 i Brasseriet, Allegatan 21, 
Borås.  

- , ansökan om tillfällig ändring i gällande 
serveringstillstånd genom borttag av meddelat villkor om antalet ordningsvakter 
i Brasseriet, Allegatan 21, Borås, avslås. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622). 

Sammanfattning  
, (hädanefter bolaget) ansöker om ändring i gällande 

serveringstillstånd genom minskning av meddelat villkor om antal ordningsvakter. 
Bolaget ansöker dels om att villkoret minskas stadigvarande till en ordningsvakt vid de 
tillfällen de inte bedriver dans. Bolaget ansöker även om att villkor om ordningsvakter 
tillfälligt tas bort alternativt minskas tills det att folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras 
gällande bordsse1-vering samt trängselregeln, vilka bolaget bedömer kommer förbli till 
sista mars 2021. Bolaget ansöker också om förlängning av prövotiden gällande se1-
veringstiden kl. 02.00-02.30 inomhus till och med 2021-12-31.  

Av Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering framgår följande beträffande villkor. 
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet och 
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad oftast med krav om ordningsvakter. 
Samråd sker då alltid med polismyndigheten.  

Bolaget har inte nyttjat serveringstiden till kl. 02.30. I och med rådande situation med 
coronapandemin som påverkar restaurangbranschen och hur restaurangerna kan 
bedrivas finner tillståndsmyndigheten att det är motiverat att förlänga prövotiden så att 
en rättvis utvärdering av prövotiden förhoppningsvis kan ske efter den förlängda 
perioden. Några hinder mot att förlänga prövotiden har inte framkommit från 
Polismyndigheten och avdelningen för Miljötillsyn.  
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§ 250 forts.                      Dnr: 34-2020-00265 

Utredningen visar att villkoret om ordningsvakter kan sättas ned till en ordningsvakt 
under en prövotid. Detta har beviljats i delegationsbeslut under en prövotid till 2021- 
12-31 och omfattar därmed även bolagets alternativa ansökan om tillfällig ändring. 

Utredningen ger dock inte stöd för att ta bort villkoret om ordningsvakter helt under 
coronapandemin. Det har under vanliga förhållanden bedömts finnas ett behov av minst 
två ordningsvakter och att tillfälligt ta bort detta helt avstyrks av Polismyndigheten. 
Ansökan bör i denna del därför avslås.  

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
  

Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten   
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§ 251         Dnr: 11-2020-00039 

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 5815- 20.  

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa 
beslutsförslag.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden avslog 2020-09-29 ansökan från , 

 om försäljningstillstånd av tobaksvaror på försäljningsställe Yxtobak, 
Allegatan 14, Borås.  

 har 2020-10-06 inkommit med ett överklagande av Miljö- och 
konsumentnämndens beslut med yrkande att Förvaltningsrätten i första hand ska bifalla 
ansökan om försäljnings tillstånd av tobaksvaror. I andra hand yrkas att ärendet ska 
återförvisas till Borås Stad, Miljö- och konsumentnämnden för fortsatt handläggning.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut om avslag gäller inte förrän beslutet vunnit laga 
kraft. I och med att beslutet överklagats har det inte vunnit laga kraft.  
kan därmed fortsätta den sedan tidigare anmälda försäljningen av tobaksvaror i avvaktan 
på Förvaltningsrättens dom. I samband med att överklagandet har överlämnats till 
Förvaltningsrätten har Miljö- och konsumentnämnden samtidigt önskat tillfälle att 
inkomma med yttrande till domstolen gällande överklagandet, senast 2020-10-30.  
Miljö- och konsumentnämnden vidhåller sitt beslut och antar förvaltningens förslag till 
yttrande.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-16 

Bilagor till beslut 
Överklagande ankommet 2020-10-06.  
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Förslag till beslut gällande yttrande till Förvaltningsrätten i mål 5815-20 gällande överklagande av 
beslut om avslag på ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror -Yxtobak  

- Miljö och Konsumentnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till yttrande gällande 
mål 5815-20 och återkalla sitt beslut vid nämndmötet2020-09-29 och därmed tillstyrka  

 ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror.  

Grund för Beslut 
 

a har uppmanats att inkomma med 

 

 

 
  

 
 

 
Att man som företagare får en information från en myndighet, Skatteverket, och sedan en annan som 
kullkastar denna information från en annan, Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen, kan inte vara 
meningen med vårt rättssystem. När, som i detta fall, myndigheter ej samspelar och har olika syn på en 
handling måste man inse att man som myndighet inte kan klandra en företagare för han följt de 
direktiv han erhållit. 

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 ordförande 
Nej-röst för förslaget från M+KD 
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Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Jaana ben Maaouia (S) Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Harry Kettil (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 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping   
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§ 252    Dnr: 2020-2801 

Ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 15 & 16 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete.  

Sammanfattning 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja 
byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs 
tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16. Ändringen 
innebär möjlighet att nyttja befintlig byggrätt på ett 10 meter högt bostadshus med cirka 
10 bostäder.   

Marklov krävs i de fall träd med en diameter större än 25 cm skall avverkas. 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete.  

Ärendet 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja 
byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs 
tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16.   

Ändringen innebär möjlighet att nyttja befintlig byggrätt på ett 10 meter högt 
bostadshus med cirka 10 bostäder. Samma plan finns idag förverkligad i de angränsande 
fastigheterna.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har under försommaren yttrat sig i samband med planarbetet över att 
lokaliseringen har närhet till kollektivtrafik, service och viktiga målpunkter som 
Resecentrum. Vi ser i nuläget inga störningar i form av buller eller skyddsavstånd till 
störande verksamheter. Vi känner inte till några markföroreningar på platsen. Marklov 
krävs i de fall träd med en diameter större än 25 cm skall avverkas. Detta för att 
säkerställa att eventuella naturvärden och ekosystemtjänster kopplade till träden beaktas 
och eventuellt kompenseras.   

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 
Planhandlingarna  

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/norrmalmplanuppdrag/nedrenorrmalmjarven41%20516.5.4653903f16e3a9b905ce4731.html
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§ 253         Dnr: 2020-2723 

Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden: 
vaccination av almar 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden ligger i linje med kriterierna för användning av 
fondens medel och föreslår därför att beviljar 237 116 kr från 
klimatkompensationsfonden enligt ansökan.  

Sammanfattning 
Parkenheten på Tekniska förvaltningen ansöker om 237 116 kr från 
klimatkompensationsfonden för vaccination av stadens almar. 

Ärendet  
Under sensommaren 2019 konstaterades almsjuka i Borås tätort, vilket resulterade i en 
inventering och värdering av stadens viktigaste almträd. Parkenheten använde 
inventerings- och värderingsmetoden iTree Eco och totalt inventerades 229 träd som 
står på mark som Borås stad äger och förvaltar. Undersökningen visade att de träd som 
inventerats sammantaget årligen ger staden ekosystemtjänster till ett värde av 140.000 kr. 
Almarnas totala strukturella värde beräknas till 13,2 miljoner kronor och de binder 
årligen kol till ett värde av 605.000 kr.  

För att undvika spridning av almsjuka och bevara almarna genomfördes en vaccination 
av totalt 240 almar i slutet av maj 2020. Kostnaden för vaccination uppgick till 237.116 
kr ink arbetet.  

Metoden att vaccinera almar mot almsjukan har fått framgångsrika resultat i bland annat 
Amsterdam och Oslo. Vaccinationen behöver göras varje år i maj/juni så länge som 
sjukdomen har konstaterats i trädets närområde under föregående år. Almar som inte 
vaccinerats och insjuknat ska avvecklas snarast för att inte sjukdomen ska få fäste och 
spridas vidare. Sjukdomen sprids främst av almsplintborren som får med sig almsjukan 
som är en svampsjukdom under sina vingar. När almsplintborren hittar ett nytt värdträd 
som är en alm lossnar svampsporerna från dess vingar när den penetrerar barken på 
trädet. Men almsjukan kan även sprida sig via trädens rötter, ex om ett träd i en allé är 
smittat finns risken stor att flera av träden i allén drabbas.  
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Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärden att vaccinera Borås almbestånd uppfyller följande miljömål för Borås stad:  

3b - Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. Genom att bevara och skydda viktiga trädstrukturer mot sjukdomar bevaras 
också viktiga ekosystemtjänster i urbana områden. Att förlora samtliga fullvuxna almar 
under ett få tal år skulle vara mycket negativt för gröna infrastrukturer i Borås. 

3c - Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen. Genom att 
bevarar stora träd i stadsmiljö ökar Borås resiliens mot framtid klimatförändringar. Stora 
träd i stadsmiljö kan bland annat bidra till temperatursänkning, luftrening och 
fördröjande av dagvatten.  

5. – Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur. Stora träd i stadsmiljö fungerar 
som korridorer för fåglar och insekter. Stora träd i parker bidrar med rumslighet som 
avskiljer platsen från stadens larm och brus. Invånare i urbana miljöer som inte kan ta 
sig till större sammanhängande naturområden är beroende av att det finns stora träd på 
allmänplats, både park och gatumark. Almen är även ett kulturhistoriskt viktigt träd för 
orten Borås, de första träden som användes för att skapa alléer som hade funktionen att 
stoppa bränder för över 100 år sedan var skogsalm.  

Enligt ansökan har vaccinationen genomförts under våren, att bevilja medel för åtgärder 
som redan har genomförts strider delvis mot fondens nuvarande rutiner. Vaccineringen 
kunde dock inte vänta eftersom spridningen av almsjukan var allt för överhängande. 
Åtgärden har en betydande positiv klimatpåverkan som gagnar staden som helhet. 
Bevarandet av almarna upprätthåller dessutom en av innerstadens största kolsänkor och 
gör staden mer resilient mot framtida klimatförändringar. Underlaget till ansökan är väl 
underbyggt och åtgärden uppfyller flera av stadens miljömål. Miljöförvaltningen anser 
att åtgärden är av sådan karaktär att ett avsteg från fondens nuvarande rutiner är 
motiverad och föreslår därför att bevilja finansiering för det sökta beloppet. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Bilagor till beslut 
Konsekvensanalys och kostnadskalkyl 
Ekosystemanalys för vaccination 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Tekniska förvaltningen 
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§ 254         Dnr: 2020-2716 

Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden: 
utrustning för digitala möten, Sessionssalen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljöförvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kriterierna för användning av 
fondens medel och föreslår att avslå ansökan.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om 224 000 kr från 
klimatkompensationsfonden för installation av utrustning för digitala möten i 
sessionssalen. 

Ärendet  
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om 224 000 kr från 
klimatkompensationsfonden för installation av utrustning för digitala möten i 
sessionssalen. Behovet av ny digital utrustning har uppstått hastigt till följd av 
coronapandemin och finns därför inte med i Samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie 
budget. 
Åtgärden omfattar takmonterade kameror och mikrofoner, handhållen mikrofon och 
headset samt en touchpanel som används för att starta systemet och sköta utrustningen 
under ett möte. Därtill omfattar åtgärden all kringutrustning som krävs för att driva 
systemet. Den nya utrustningen i Sessionssalen är tillgänglig för alla på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid överenskommelse med ansvarig chef kan även 
andra förvaltningar boka salen och nyttja utrustningen.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Enligt ansökan har salen utrustats för att möjliggöra distansmöten för såväl 
nämndledarmöten vid nämndsammanträden, som för medarbetare vid t ex konferenser 
eller projekt- och avdelningsmöten. Åtgärden kan således minimera både resor till och 
från jobbet och resor i tjänsten, vilket går i linje med resepolicyns första punkt – ”pröva 
om resan kan ersättas med alternativa mötesformer som telefonmöte, internetbaserade forum, 
videokonferenser”. 

Huruvida åtgärden kommer resultera i fortsatt distansarbete och resfria möten även 
efter Coronarestriktionerna är ännu inte bestämt men ska diskuteras med 
förvaltningens fackliga företrädare i oktober förklarar Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Miljöförvaltningens handläggare uppmärksammar att det finns en risk för att resorna 
kommer öka och distansarbetet kommer minska när Coronarestriktionerna upphör. 
Miljöförvaltningens handläggare anser samtidigt att bra utrustning är en förutsättning 
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för att anordna resfria möten med hög kvalité. Åtgärden gynnar i första hand 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och har en begränsad nytta för övriga förvaltningar. 

Enligt ansökan har utrustningen upphandlats under våren och har installerats under 
första veckan i augusti. Att bevilja medel för åtgärder som redan har genomförts strider 
delvis mot fondens nuvarande rutiner. Medlen från klimatkompensationsfonden ska 
främst användas till åtgärder som inte skulle genomförts utan stöd från fonden. För att 
kunna bevilja stöd för åtgärder som redan genomförts behöver åtgärderna vara 
innovativa och framåtdrivande. I dagsläget är utrustning för resfria möten en 
standardåtgärd som utförs av flera förvaltningar och som kan bekostas med 
förvaltningens egen klimatavgift men bedöms inte kunna bekostas med medel från 
klimatkompensationsfonden. Därför föreslås att ansökan om medel från 
klimatkompensationsfonden inte beviljas 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 255         Dnr: 2020-2052 

Miljörapport Tertial 2 2020 gällande Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Tertial 2 2020, Borås stad och 
översänder denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och 
agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell 
nivå.  
Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom 
flera områden. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet 
om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. Standardisering av inköp av vissa varor till 
staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett gemensamt system för avfall som 
uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas. Bisfenol A är i de 
flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända doser. Andel av 
stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 fortfarande på noll och 
det beror troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på 
central nivå som angetts i 2019 år uppföljning. Alla nämnder är 2020 miljöcertifierade.   

Följande mål och aktiviteter rapporteras i Miljörapport Tertial 2, 2020, Borås stad. 
Bilaga 1.   

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

Mål 1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. 

Mål 1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 eller liknande. 

Mål 2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 

Mål 2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 

Mål 2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska vara 
palmoljefria. 

Mål 3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara 

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

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

Mål 4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 % från 
2015. 
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Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 
korridorer. 

Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

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, Borås stad följer upp de aktiviteter som 
förvaltningar och bolag rapporterar i T2 2020. Mål 1d) Alla anställda och 
förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. kommer som en förändring 
från föregående år rapporteras vid årsredovisningen 2020. Ytterligare uppföljning av mål 
och aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen. Miljö- och konsumentnämnden och 
miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och uppföljning samt är samordnare av 
Borås Stads miljömål.   

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Bilagor till beslut 
Miljörapport Tertial 2 2020, Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Samtliga bolag och nämnder 
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§ 256    Dnr: 2018-3701 

Ansökan avslutsbidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Arta 1:18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 4 000 kronor betalas ut på angivet konto.. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 4 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Arta 1:18. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 4 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

biodling, inköp av två samhällen, utrustning och avläggare på fastigheten Arta 1:18. 

Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Karlsson den 28 september 2020. 
På fastigheten Arta 1:18 finns en bikupa med aktivt samhälle som är på gång att 
invintras.  berättade att han har ytterligare två bikupor/samhällen på annan 
fastighet utanför kommungränsen.  visade även inköptutrustning, som 
bland annat utgjordes av honungsslunga, ramar och bivax. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen.  har uppfyllt de 
åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Då ingen delutbetalning gjorts vid projektet 
start betalas hela bidraget ut efter beslut om godkänt projekt.. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28  
Översiktskarta 
Fotodokumentation från slutbesiktningen 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 257    Dnr: 2018-1339 

Ansökan avslutsbidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Bredareds-Gravryd 2:8 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 3 000 kronor betalas ut på angivet konto.. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 8 000 kronor ur naturvårdsfonden för inköp av 

bikupor och bisamhällen på fastigheten Bredareds-Gravryd 2:8. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 8 000 kronor ur naturvårdsfonden för inköp av två 

bikupor, bisamhällen samt utrustning på fastigheten Bredareds-Gravryd 2:8. 

Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Karlsson och Karl-Erik Nilsson 
den 28 september 2020. Två bikupor och ett samhälle har köpts in. Efter avläggare i 
år är båda samhällena nu i full gång. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen.  har uppfyllt de åtgärder 
som ansökan om bidrag avsåg.. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28  
Fotodokumentation från slutbesiktningen 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 258    Dnr: 2020-2746 

Ansökan om bidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Almhult 1:3 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 22 000 
kronor för grävning av damm på fastigheten Almhult 1:3. 

Villkor 
1. Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 

Av bidraget betalas 12 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 10 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

grävning av damm på fastigheten Almhult 1:3. Beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan 
med 22 000 kronor. 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

grävning av damm på fastigheten Almhult 1:3. Dammen kommer att anläggas på sank 
jordbruksmark som inte brukats på minst 30-40 år. Dammen anläggs genom 
schaktning och beräknas bli ca 900 m2. Schaktmassorna sprids ut på omgivande 
åkermark. Tillflöde kommer ske från grundvatten och gammal dränering. Utlopp sker 
till intilliggande dike/bäck. 

Dammen är en del i Miljöförvaltningens Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) som 
syftar till att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella 
fastigheten ligger i huvudstråket för större vattensalamanders utbredning i 
kommunen. I närområdet finns stenmurar och stenrösen men även klippiga 
skogspartier av granskog och lövskog. Dammen kommer att utformas för att gynna 
större vattensalamander med t.ex. flacka kanter, oregelbunden form, vara fisk och 
kräftfri. 

 har inkommit med en offert på 47 000 kronor exklusive moms. 
LONA-projektet kommer att delfinansiera anläggandet med 25 000 kronor. 
Resterande belopp på 22 000 kronor ansöks ur naturvårdsfonden. 
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Motivering till beslut 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 22 000 kronor för grävning av damm. 

Upplysningar 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen 
gällande vattenverksamhet. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna 
ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet 
föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-09  

Bilagor 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Foto från platsbesök, 2020-03-10 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 259    Dnr: 2018-592 

Ansökan avslutsbidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Lindås 1:12 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anskaffande av fyra bikupor, två bisamhällen samt utrustning. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anskaffande av fyra bikupor och två bisamhällen på fastigheterna Skänstad 7:90 och 
Toarp 2:1.  beviljades även bidrag för inköp av skyddsutrustning och 
foderlådor. 

Slutbesiktning av åtgärderna genomförde den 28 september av Anna Karlsson. Vid 
besöket fanns fyra bikupor och samhällen.  har under projektets gång 
flyttat från Dalsjöfors till Borgstena. Bikuporna är därför idag uppställda på 
fastigheten Lindsås 1:12 utanför Borgstena.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen.  har uppfyllt de åtgärder 
som ansökan om bidrag avsåg. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28  
Karta 
Fotodokumentation från slutbesiktningen 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 260                 Dnr: 2020-2691 

Yttrande över förslag till Borås Stads cykelstrategi 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker 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. 

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. Förvaltningens synpunkter skickas i bilaga.  

Ärendebeskrivning 
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 bedömning 
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. 

Cykelfrågorna behöver prioriteras högre i Borås Stad. Därför behöver cykelstrategin 
vara tydligare med vilka delar av strategin som behöver prioriteras för att vi ska nå det 
föreslagna målet. Strategin upplevs som en exempellista vad kommuner kan göra för 
att öka cykling.  

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Det är av stor vikt att Borås Stad ökar andelen som cyklar om vi ska nå klimat och folkhälsomål. 

Ekologisk dimension 
Beslutet har positiv inverkan på miljön om målsättningen med ökad andel som cyklar nås. 
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Ekonomisk dimension 
De ekonomiska konsekvenserna är oklara då förslaget inte prioriterar någon inriktning och 
tillvägagångssätt för att nå det uppsatta färdmedelsfördelningsmålet och det är oklart hur stor del av 
satsningarna som sker genom externa bidrag. Satsningar för fler som cyklar är dock generellt mer 
kostnadseffektiva än att bygga ut bilväg. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 261                 Dnr: 2020-1396 

Energi- och klimatstrategi  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden skickar förvaltningens förslag på reviderad energi- och 
klimatstrategi som sitt förslag till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige  

Sammanfattning 
Energi- och klimatstrategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska: intensifiera 
arbetet med att minska bidraget samt anpassa Staden till ett förändrat klimat. Miljö- och 
konsumentnämnden skickar förvaltningens förslag på reviderad energi- och 
klimatstrategi som sitt förslag till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige.   

Ärendebeskrivning 
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska: intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat enligt 
koldioxidbudgeten, hushålla med energi och resurser, stödja boråsarna i att minska 
bidraget till ett förändrat klimat, anpassa staden för ett klimat i förändring, göra Borås 
till en modern stad som står robust när den globala omställningen till hållbara städer går 
allt snabbare. Energi- och klimatstrategin (se bilaga) har reviderats efter inkomna 
kommentarer under samråd som redovisas i bilaga samrådsredogörelse.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att Energi- och klimatstrategin kommer att peka ut 
riktningen för hur Borås Stad kan intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett 
förändrat klimat samt att anpassa staden till ett klimat i förändring. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-20 53 (70) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 261 forts.     Dnr: 2020-1396 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilagor 
Energi- och klimatstrategin 2020-10-13 
Samrådsredogörelse 2020-10-13 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 262                 Dnr: 2020-1970 

Remiss: Utökning av naturreservatet Rya Åsar 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lämna nedstående yttrande angående 
utökningen av naturreservatet Rya åsar. 

Sammanfattning 
Under sommaren har kommunstyrelsen skickat en remiss till Miljö- och 
konsumentnämnden angående förslag till utökat reservat på Rya åsar. Rya åsar 
föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och kompletterande föreskrifter 
och skötselplan har tagits fram till dessa. Området är idag till största delen den gamla 
hoppbacken som är bevuxen med lövsly, och högväxande örter och invasiva 
främmande arter. 

Miljö- och konsument nämnden ser positivt på att utöka reservatet Rya åsar med det 
föreslagna området. Det ger en mer sammanhållen natur, en fin entré och möjlighet 
till en mer ändamålsenlig skötsel av området. Inom området växer minst fem invasiva 
främmande arter, parkslide, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, blomsterlupin och 
blekbalsamin. I skötselplanen nämns endast parkslide och jättebalsamin men även 
övriga invasiva arter behöver nämnas och skötselinstruktionen för invasiva arter bör 
vara tydligare. 

Ärendebeskrivning 
Under sommaren har kommunstyrelsen skickat en remiss till Miljö- och 
konsumentnämnden angående förslag till utökat reservat på Rya åsar. Rya åsar 
föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och kompletterande föreskrifter 
och skötselplan har tagits fram till dessa. 

Det område som reservatet utökas med kommer att bli den nya entrén till Rya åsar. 
Samma föreskrifter föreslås gälla som för det befintliga reservatet, men en text om 
invasiva arter har tillkommit. Syftet med reservatet är att värna om områdets 
naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga naturvärde består och förstärks, 
bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och studieobjekt, återskapa och 
bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

Företrädare för miljöförvaltningen har den 10 september 2020 besökt platsen. 

Den utökade delen av reservatet består i vägen upp till parkeringsplatsen samt 
parkeringsplatsen, Björbostugan med omgivande trädgårdsmiljö och parkering, den 
gamla hoppbacken samt en liten damm i kanten av hoppbacken. 

Längs med vägen står idag stora träd, främst ekar. Det växer också parkslide i diket 
utmed vägen en sträcka. I hoppbacken och runt dammen växer det nästan enbart 
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lövsly, gullris och blomsterlupiner samt örnbräken. Även jättebalsamin och 
blekbalsamin finns i området. 

Jättebalsamin är en invasiv främmande art som är upptagen på EU´s lista över 
invasiva främmande arter och regleras därmed enligt lagstiftningen. Kanadensiskt 
gullris, blomsterlupin, parkslide och blekbalsamin är invasiva arter som är 
riskklassificerade av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bedömda utifrån en 
särskild metod. 

Enligt riskklassificeringen bedöms arterna på en skala från 1-4 där 4 är högst. 

Art Invasionspotential Ekologisk effekt 
Kanadensiskt gullris 4 3 
Parkslide 4 3 
Jättebalsamin (EU) 4 4 
Blomsterlupin 4 4 
Blekbalsamin 4 2  

Underlag till beslut 
- Förslag till beslut med föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Rya 
Åsars utökade del 
- Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige- 
ArtDatabankens risklista, Rapport 21, Malin Strand, Mora Aronsson, Mikael 
Svensson 

- Platsbesök 2020-09-14 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsumentnämnden tycker det är positivt att detta område nu inryms i 
reservatet. Det gör att reservatet hänger ihop och blir ett sammanhängande område. 
Det gör det också möjligt att få en tydlig budget för att kunna sköta området på ett 
sätt som gynnar omgivande delar av reservatet och för att kunna bekämpa de invasiva 
arterna innan de sprider sig in i reservatet för mycket. 

Under delområde 7.5, 7.7 och 7.8 ska följande invasiva arter uppräknas Kanadensiskt 
gullris, jättebalsamin, blomsterlupin och blekbalsamin. 

Miljö- och konsumentnämnden anser den punkt om invasiva arter som står under 
skötsel ska ändras. I skötselplanen står det ”Om möjligt begränsa eller utrota 
beståndet med…” och sen anges parkslide och jättebalsamin under respektive 
delområde. 
Skötselinstruktionen ska istället vara att: Invasiva arter ska bekämpas och spridning 
ska begränsas genom att genomföra de åtgärder som är bäst utifrån naturvårdsverkets 
metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande arter och i övrigt följa de lagar, 
råd och instruktioner som finns kring hanteringen av invasiva främmande arter. 
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I bilaga 2 finns en tabell som anger skötselkostnaderna för driften av reservatet. I den 
står att bekämpning av invasiva arter uppgår till en kostnad av 5000 kronor per år. 
Det behöver specificeras vilka åtgärder som ryms av den summan. Det krävs troligen 
även en högre årlig kostnad om skötseln av invasiva arter även ska täcka bekämpning 
av gullris och blomsterlupin. 

I beslutsdokumentet som är på remiss finns en rubrik som lyder ”Syftet med 
utökningen av reservatet”. Punkterna under rubriken anger vad som är syftet med 
reservatet som helhet, men det bör förtydligas någonstans vad som är syftet med att 
utöka reservatet med dessa delar. 

När skötselplanen för reservatet som helhet ska revideras längre fram bör texter om 
invasiva främmande arter tas fram för reservatets alla delar. Kanske bör 
skötselinstruktioner för invasiva främmande arter hanteras på en övergripande nivå i 
kommande skötselplan och i vissa fall specificerat för ett särskilt delområde om det 
behövs någon särskild insats där. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-06 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 
Fotobilaga från platsbesöket 2020-09-10. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 263                   Dnr: 2020-769 

Månadsuppföljning september 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2020 
med helårsprognos. 

Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-02 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Attesträtt 2021  

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var för 
sig utses till attestanter för samtliga ansvarsområden.  

Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt 
kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda 
attestanter. 

Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
- Förvaltningscontroller kan attestera för obegränsat belopp. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av 
eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar 
över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef delegera rätten att 
utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-02 

Bilaga 
Attesträtt 2021 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 265              Dnr: 2020-3122 

Intern kontrollplan 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2021.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden genomförde riskanalys för år 2021 vid sammanträde 
2020-08-25 § 198. Miljö- och konsumentnämnden plan för intern kontroll 2021 
innehåller fyra riskbilder med tillhörande kontrollmoment inom områdena Styrning och 
ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Identifierade risker kommer att 
följas upp under 2021. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som 
den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Arbetet med riskanalysen 
resulterar i en intern kontrollplan för nämnden.  

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar  
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att:  
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs  
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut  
• Minimera risker, säkra system och rutiner  
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster  
• Säkra en rättvisande redovisning  
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar  

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 
2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag 
ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för 
denna.  

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det 
interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden 
och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret.  
Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och 
kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid  
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§ 265 forts.     Dnr: 2020-3122 

misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den 
interna kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av 
nästkommande år. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
De planerade kontrollmomenten i kontrollplanen ger goda förutsättningar för att 
kommuninvånare och verksamhetsutövare ska få sina behov tillgodosedda på ett 
rättssäkert sätt i olika kontrollmoment. En viktig aspekt är likabehandling och hög 
rättssäkerhet. Det förutsätter tydliga och väl kända rutiner samt att arbetssätt efterlevs i 
verksamheten. Intern kontroll syftar till att kontrollera efterlevnaden av att dessa följs.  

Ekologisk dimension  
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs finns med som kontrollmoment. 
Det innefattar bland annat miljömål samt miljöhandbok.  

Ekonomisk dimension  
Kontroll att mål och uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden uppfylls 
inom ekonomiska ramar finns med som kontrollmoment. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga  
Intern kontroll plan 2021, 2020-09-22 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Stadsrevisionen   



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-20 61 (70) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 266                

Rättelse av Miljö- och konsumentnämnden 2020-09-29 §217 , 
protokollsanteckning saknas 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att rätta protokollet från Miljö- och 
konsumentnämndens sammanträde 2020-09-29 så att protokollsanteckningen står med 
under beslutet. 

Yttrande till mark och miljödomstolen 

Miljö- och konsumentnämndens 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. 

Protokollsanteckning 
M och KD: Under stycket ”Dispenser förenade med följande villkor”, under punkt 2 vill vi att följande 
text skall tillföras.  
Vi, Moderater och Kristdemokrater, anser att inga villkor behöver tillföras då arrendetomten 
Strandvägen 24 i sin helhet bestäms som tomtplats och den sedan 50 – talet varit markerad med staket 
vilket intygats av ett flertal personer enligt bilagor och kartor. 

Sammanfattning 
I Miljö- och konsumentnämndens protokoll från sammanträde 2020-09-29 angående 
yttrande till mark och miljödomstolen finns inte protokollsanteckningen som inkommit 
från Moderaterna och Kristdemokraterna noterad. 
Rättelse av protokollet där protokollsanteckningen skrivs in under beslutet föreslås 
härmed ske. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-14 

Bilagor 
Protokoll från Miljö- och konsumentnämnden 2020-09-29, §217 
Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna 
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§ 266 forts.      

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 267      Dnr: 16-2020-00138 
                             15-2020-00127      

Fullmakt att företräda Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden ger förvaltningsjurist Johanna Bäckström, 
tillståndshandläggare Anna Karlsson och tillståndshandläggare Marlene Tenbrink i 
uppdrag att företräda nämnden i mål 2026-20 och mål 3387-20.  

Sammanfattning 
Muntlig förhandling har begärts i mål 2026-20 och mål 3387-20. Miljöförvaltningen 
föreslår därför att Miljö- och konsumentnämnden ger Johanna Bäckström, Anna 
Karlsson och Marlene Tenbrink i uppdrag att företräda nämnden vid denna. 
Anledningen till att tre personer föreslås är att de har olika kunskaper om olika delar av 
de aktuella målen. Sårbarheten minskar också i sjukdomstider om det finns tre personer 
som är utsedda att företräda nämnden istället för endast en person.  

Ärendebeskrivning 
Muntlig förhandling i förvaltningsprocessen utgör ett komplement till huvudregeln om 
skriftlighet och syftar till en bättre utredning i målet. Generellt sett godkänner 
fö1valtningsrätterna alltid muntliga förhandlingar på begäran av en enskild. Detta görs 
med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen om en rättvis rättegång.  

Muntlig förhandling har begärts av Hotell Prominence AB i mål 2026-20 och mål 3387-
20. Muntlig förhandling har beviljats av förvaltningsrätten. De båda målen kommer att 
behandlas under samma förhandling.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden ger Johanna Bäckström, 
Anna Karlsson och Marlene Tenbrink i uppdrag att företräda nämnden vid den 
muntliga förhandlingen i mål 2026-20 och mål 3387-20. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Ej aktuell i detta fall 

Ekologisk dimension  
Ej aktuell i detta fall 
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§ 267 forts.             Dnr: 16-2020-00138 
                      15-2020-00127 

Ekonomisk dimension  
Anledningen till att tre personer föreslås är att de har olika kunskaper om olika delar av 
de aktuella målen. Sårbarheten minskar också i sjukdomstider om det finns tre personer 
som är utsedda att företräda nämnden istället för endast en person. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens skrivelses förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping  
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§ 268      Dnr: 59-2020-00089 

Fullmakt att företräda Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden ger fö1valtningsjuristJohanna Bäckström, 
avdelningschef Zygmunt Cieslak, tillståndshandläggare Anna Karlsson och 
tillståndshandläggare Marlene Tenbrink i uppdrag att företräda nämnden i mål 3705- 20.  

Sammanfattning 
Muntlig förhandling har begärts i mål 3 705-20. Miljöförvaltningen föreslår därför att 
Miljö- och konsumentnämnden ger Johanna Bäckström, Zygmunt Cieslak, Anna 
Karlsson och Marlene Tenbrink i uppdrag att företräda nämnden vid denna. 
Anledningen till att fyra personer föreslås är att de har olika kunskaper om olika delar av 
det aktuella målet. Sårbarheten minskar också i sjukdomstider om det finns flera 
personer som är utsedda att företräda nämnden istället för endast en person.  

Ärendebeskrivning 
Muntlig förhandling i förvaltningsprocessen utgör ett komplement till huvudregeln om 
skriftlighet och syftar till en bättre utredning i målet. Generellt sett godkänner 
förvaltningsrätterna alltid muntliga förhandlingar på begäran av en enskild. Detta görs 
med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen om en rättvis rättegång.  

Muntlig förhandling har begärts av Envio i Kungsbacka AB i mål 3705-20, som rör 
återkallelse av serveringstillstånd för Cheers. Miljöförvaltningen har ännu inte fått 
information om förvaltningsrätten kommer att bevilja begäran om muntlig förhandling. 
Ibland meddelas detta kort tid innan muntlig förhandling ska hållas. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Eftersom muntlig förhandling generellt sett beviljas när en enskild begär det så bedöms 
det nödvändigt att förbereda för en sådan. Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och 
konsumentnämnden ger Johanna Bäckström, Zygmunt Cieslak, Anna Karlsson och 
Marlene Tenbrink i uppdrag att företräda nämnden vid en eventuell muntlig förhandling 
i mål 3705-20. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Ej aktuell i detta fall 

Ekologisk dimension  
Ej aktuell i detta fall 
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§ 268 forts.             Dnr: 59-2020-00089 

Ekonomisk dimension  
Anledningen till att flera personer föreslås är att de har olika kunskaper om olika delar 
av det aktuella målet. Sårbarheten minskar också i sjukdomstider om det finns flera 
personer som är utsedda att företräda nämnden istället för endast en person. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-14 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens skrivelses förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping  
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§ 269      

Förslag på datum nämndmöten 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna presidiets förslag på 
sammanträdestider för Miljö- och konsumentnämnden för 2021. 

Ärendet 
Presidiet föreslår att Miljö- och konsumentnämnden håller sina sammanträden vid 
följande datum 2021: 
 
Tisdag  2021-01-26 kl. 17.00 
Måndag 2021-02-22 kl. 17.00 
Tisdag  2021-03-23 kl. 17.00 
Tisdag 2021-04-20 kl. 17.00 
Tisdag 2021-05-25 kl. 17.00 
Måndag 2021-06-21 kl. 17.00 
Måndag 2021-08-23 kl. 17.00 
Tisdag  2021-09-28 kl. 17.00 
Tisdag 2021-10-19 kl. 17.00 
Tisdag  2021-11-23 kl. 17.00 
Tisdag  2021-12-14 kl. 15.00 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
presidiets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från presidie från 2020-10-12 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller presidiets förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 270     

Kurser och konferenser 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Karl-Eric Nilsson (S) deltog på Sveriges miljökonferensers årsmöte digitalt 2020-10-14. 
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§ 271    

Delegeringsbeslut september 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

Ärende 
 

Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegeringsordning 
 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut september 2020. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 272    

Inkomna skrivelser 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   
  
* Yttrande – ny stambana för höghastighetståg Göteborg-Borås samråd 
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