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TID OCH PLATS 

Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-01-25 

Måndagen den 21a februari 2022, kl. 17:00 – 19.30, Stadshuset, Sessionssalen, plan 7, Kungsg. 55, Borås 
Ajour 18.25 – 18.45 
Omfattning §§ 21- 43 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1a vice ordförande 
Lena Sänd (S)   2a vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S)                     
Catherine Tynes Kjellbergh (L)  
Katrine Andersson (M)   
Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare  

Närvarande ersättare 
Sandra Sjöberg (S)   §§ 24 (6.4)- 43 
Jaana ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S)¤ 

Alexander Andersson (C)¤ 
Sofia Sandänger (M)¤ 
Helena Schicht (M)¤ 

Staffan Dahlbäck (SD)¤

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 21- 43 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 21- 43 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤* §§ 21- 43 
Avdelningschef Annelie Johansson¤* §§ 21- 43 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 21- 43 
Avdelningschef Linda Gustafsson¤* §§ 21- 43 
TF Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 21- 43 
Förvaltningscontroller Gunnel Petersson¤* §§ 21- 24 

HR-specialist Niclas Gullbrandsen¤* §§ 21 -43 
Carl Hansson Restauranginspektör¤ § 24 
Kommunbiolog Matilda Chocron¤   § 24 (6.2) 
Tillståndshandläggare Eva Forsgren¤ § 24 (6.3) 
Tillståndshandläggare Anna Karlsson¤ §24(6.3-6.4) 
Miljöutredare Pia Aspegren¤  § 24 (6.1) 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 21- 43

¤ Via Teams *ej med på § 24 6.3- 6.4 (sekretess) 

Justering  
Lena Sänd (S) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-02-23 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Lena Sänd 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-02-25 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-21 2 (37) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Bulleråtgärdsprogram 
6.2  Information – Strandskyddsärenden 
6.3  Information – Ansökningar om partihandelstillstånd av tobaksvaror 
6.4  Information – Varning utfärdad till företag med serveringstillstånd efter   
      förändringar i bolagsstyrelse 
6.5  Information – Årsrapport 2021 
6.6  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Strandskyddsdispens Bredareds-Gravryd 1:52 
7.2  Strandskyddsdispens Viared 8:84 
7.3  Strandskyddsdispens Vänga 1:23 
7.4  Strandskyddsdispens Mölarp 1:13 
7.5  Strandskyddsdispens Tärby-Ön 1:11 
7.6  Strandskyddsdispens Viared 16:51 

9.1  *Ansökan om partihandelstillstånd av tobaksvaror 
9.2  *Ansökan om partihandelstillstånd av tobaksvaror 
9.3  *Ansökan om partihandelstillstånd av tobaksvaror 

10.1 Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022. 

12.1 Inkomna synpunkter januari-december 2021 
12.2 Uppföljning intern kontroll 2021 
12.3 Remiss – Riktlinjer för beställar-utförarmodellen 
12.4 Remiss – Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap 
12.5 Samverkansavtal budget- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning 
12.6 Årsredovisning 2021 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut januari 2022 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 21 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Lena Sänd (S) med Cecilia Kochan (S)som ersättare. 
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§ 22 

Initiativärende 

Pågående 

Miljö och konsumentnämnden har mottagit initiativärende gällande strandskydd från M 
+ KD och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till 
nämnden med ett underlag.  

Initiativärende gällande strandskyddsärende från M, KD  
Vi vill att det snarast tas fram en informationsskrift som skall användas i samband med 
strandskyddsärenden till sökande så inga missförstånd uppstår. 
Vid sökande av strandskyddsdispens visar det sig att sökande ofta ställs inför helt ny 
vokabulär gällande dessa frågor och därför kanske inte förstår vad det egentligen 
handlar om. 
Vad är en tomtplats? 
Vad är en hemfridszon? 
Hur påverkas den ägandes tomtmark som hamnar utanför en hemfridszon/ tomtplats? 
Hur kommer allemansrättens regler in i detta sammanhang? 
Hur kan en tomtplatsavgränsning påverka eventuell framtid för fastigheten? 
Dessa ovan frågor är några exempel på oklarheter för en fastighetsägare som skall söka 
en dispens av något slag. 
Informationsskriften skall vara en skrift som gör att den sökande inte upplever att hen 
inte fått tillräckligt med information före, under och efter ärendets behandling. 
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§ 23 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 24 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.6 i nämndens protokoll. 

6.1 Bulleråtgärdsprogram 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Pia Aspegren informerar nämnden om 
”Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022-2023”. 

6.2 Strandskydd, Viared 16:51, Vänga 1:23, Viared 8:84 och 
Mölarp 1:13  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöbiolog Matilda Chocron förklarar och förtydligar detaljer i 
strandskyddsärendena och tjänstemannabedömningarna av dessa. 

6.3 Ansökningar om partihandelstillstånd för tobaksvaror 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Eva Forsgren redogör för utredning av och 
tidigare domar i ärenden om ansökning av partihandelstillstånd. 

6.4 Varning utfärdad till företag med serveringstillstånd efter   
      förändringar i bolagsstyrelse 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Anna Karlsson redogör för bakgrunden och 
utredningen i delegationsärendet om varning till företag med serveringstillstånd. 
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§ 24 forts. 

6.5 Årsrapport 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningscontroller Gunnel Petersson redovisar och förtydligar 
en del poster och siffror i årsrapporten för 2021. 

6.6 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 
Budget- och skuldrådgivare – rekrytering klar 
Kravprofil nästan klar, annonsframtagning på gång; 
*avdelningschef för livsmedelskontroll 
*samhällsbyggnadssektorn med fokus på vatten 
kravprofil ska tas fram;  
* avdelningschef verksamhetsstöd 
* digitaliseringskompetens  
* kvalitetssamordnare och administratör  
* Cirkulär ekonomi 

Senare i vår - kravprofil ska tas fram;  
* Avdelningschef för tillståndsenheten 

Övrigt 
• Sjukfrånvaron väldigt hög under januari 2022. 
• Nämnder och bolagsstyrelser får nu återgå till fysiska möten (uppdaterad 

rekommendation 2022-02-14) 
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§ 25  Dnr: 2021-3728 

Strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten 
Bredareds-Gravryd 1:52 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med yttermåtten 6,2 x 13,2 meter, på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:52 
vid Öresjö i Borås.   

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt öster, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges 
i 18 a § 1 och 2. 

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

Sammanfattning 
 har ansökt om att upprätta ett ersättningshus för befintligt 

bostadshus på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:52. Fastigheten ligger endast delvis inom 
strandskyddat område, däribland den del där befintligt bostadshus står idag. 
Miljöförvaltningen bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas då området bedöms 
vara ianspråktaget, samt väl avskilt från strandlinjen genom annan bebyggelse. Beslutet 
förenas med villkor om avgränsning till öster för att gränsen mellan privat och allmän 
mark ska vara tydlig.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31, med bilagor 
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§ 25 forts. Dnr: 2021-3728 

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

Beslutet skickas till 
  

  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 26  Dnr: 2021-2409 

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Viared 8:84  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för brygga, enligt ansökan, på fastigheten Viared 8:84, 
Borås.   

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 
7350 kronor för handläggning av ansökan.  

Beslut om avgift gäller även om det överklagas.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

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

Kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens för en brygga i Viaredssjön. Ansökt brygga är ca 25 meter 

lång och går utanför fastigheten Viared 8:84. I ett beslut om strandskyddsdispens 2019 
har tomtplatsen bestämts till hela fastigheten.  anger flera särskilda skäl till 
dispens. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens.  är heller inte i behov av en 
brygga. Dispens kan därför inte medges för bryggan.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31, med bilagor 

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

Beslutet skickas till 
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§ 27  Dnr: 2021-3464 

Strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus på 
fastigheten Vänga 1:23 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus enligt ansökan, på fastigheten 
Vänga 1:23, Borås. 
Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt, 
enligt beslutskartan bilaga 2. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 
7350 kronor för handläggning av ansökan.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 26 kap. 26 §  
- Miljöbalken 27 kap. 1 §  
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

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

Kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Mitt-S skrivelse. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

bostadshus på fastigheten Vänga 1:23. Platsen för det planerade huset är vid sidan 
av ladugård men inom fastighetens gårdsplanområde/tomtplats och bedöms vara 
inom befintlig hemfridszon. 

Den hemfridszon som finnas runt gården bedöms omfatta befintligt 
bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader och gårdsplansområde.   

Miljö och konsumentnämnden anser att byggnation är inom befintlig 
hemfridszon och på redan ianspråktagen mark och utgör särskilt skäl för 
dispens.  
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§ 27 forts. Dnr: 2021-3464 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från Mitt-S 

Förslag och yrkanden  
Lena Sänd (S) och Per Månsson (M) yrkar bifall till Mitt-S alternativa beslutsförslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att nämnden bifaller Mitt-S beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se        

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 28  Dnr: 2021-2594 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 
fastigheten Mölarp 1:13 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus, på fastigheten Mölarp 1:13, Borås.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- - Miljöbalken 7 kap. 15 och 18c§§ (strandskydd) 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

bostadshus på 180 kvadratmeter på fastigheten Mölarp 1:13. Platsen ligger precis granne 
med Mölarps naturreservat vid Mölarps kvarn. Platsen för tomten är intill grusvägen, 
bakom en lada, på en yta som idag består av klippt gräsmatta, en bevuxen jordhög och 
en kantzon mot åkermarken. I det GIS-skikt som Länsstyrelsen gjort ser det ut som om 
det inte råder strandskydd på platsen. Länsstyrelsen hänvisar dock till att det är 
kommunen som avgör var det generella strandskyddet råder eftersom kartan inte är 
något beslut. Miljöförvaltningen har inledningsvis att ta ställning till om strandskydd 
råder på platsen. Miljöförvaltningen gör bedömningen att platsen omfattas av 
strandskydd på den grund att även den norra åfåran utgör Viskan.  
För det fall den norra åfåran ändå anses utgöra ett annat vattendrag än Viskan menar 
Miljöförvaltningen att vattendraget sedan den 30 juni 1999 omfattas av strandskydd. 
Detta med anledning av att Länsstyrelsen inte genomfört den omprövning som 
föreskrivs i 11 § lag om införande av miljöbalken och att beslutet 11.123-932-75 från 
1975 med tillhörande förteckning därmed upphävdes den 30 juni 1999. 
Miljöförvaltningen gör sedan bedömningen att inget av de särskilda skäl som får 
användas är tillämpbart på den aktuella platsen. En dispens kan därför inte beviljas.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10, med bilagor 
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§ 28 forts. Dnr: 2021-2594 

 
  

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

Beslutet skickas till 
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§ 29  Dnr: 2021-3878 

Strandskyddsdispens för bostadshus, förråd och bastu på 
fastigheten Tärby-Ön 1:11 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 10 x 5,5 meter, förråd, med måtten 3 x 5 meter, samt bastu, 
med måtten 3,1 x 3,1, på fastigheten Tärby-Ön 1:11 (Tärby Västra Marsjön 20) vid 
Marsjön, Borås.   

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt.   

Villkor  
1. Tomtgränsen ska åt väst, syd och öst, enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, 

mur eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Aula, Reijo, 19500502-1836, ska betala 7 
506  kronor för handläggning av ansökan.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

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

Kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta befintligt 

bostadshus med ett nytt på fastigheten Tärby-Ön 1:11 (Tärby Västra Marsjön 20), 
Borås. Vid platsbesök noterade Miljöförvaltningen två komplementbyggnader på 
arrendetomten som saknar dispens. Dessa har därför inkluderats i ansökan. 
Miljöförvaltningen bedömer att samtliga byggnader är uppförda eller kommer att 
uppföras på en plats som redan har tagits i anspråk. För att minska risken att byggnader 
i utkanten av tomten utökar den upplevda hemfridszonen, samt för att säkerställa 
passage utmed stranden, finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med  
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§ 29 forts. Dnr: 2021-3878 

  

  

villkor att tomtgränsen ska markeras åt väst, ost och syd. Under förutsättning att 
villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna föreligger.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04, med bilagor 

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

Beslutet skickas till 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 30  Dnr: 2021-916 

Strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Viared 
16:51 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med en byggnadsarea på högst 40 kvadratmeter och en byggnadshöjd på 3 
meter, enligt alternativ 5 och 6 i komplettering inkommen 2021-07-22 (bilaga 6) och 
förtydligad 2021-10-06 (bilaga 7) på fastigheten Viared 16:51 vid Bosjön, Borås.   

Endast det område som markerats på bifogad karta (bilaga 2), och förtydligats på foton 
(bilaga 3) får tas i anspråk som tomtplats.   

Villkor  
1. Tomtplatsen ska längs alla sidor markeras med staket, mur, häck eller 

motsvarande som tydliggör vad som är privat område. 
2. Byggnaden ska ha den utformning med fönsterplacering som anges i alternativ 5 

eller 6. 
3. Huset ska byggas enligt den metod som är beskriven i ansökan. Huset ska 

byggas på plintar utan grävning. 
4. Väggar på kommande byggnad, om de utgör tomtplatsens gräns, får  inte ha 

fönster som upptar mer än 35 cm i höjd av väggen och inga dörrar. 
5. Byggnaden ska placeras inom gulmarkerat område i bilaga 2. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår förslag 1-4 i komplettering inkommen 2021-07-
22, daterad 2021-07-19, bilaga 6. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges 
i 18 a § 1 och 2. 

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

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 
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§ 30 forts. Dnr: 2021-916 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

fritidshus på fastigheten Viared 16:51.  ansöker om 6 olika förslag till 
ersättningsbyggnad. Byggnaderna skiljer sig åt i storlek, höjd och fönsteryta.   

På ön finns idag en mycket liten badstuga. Stugan och den stensättning som är runt den 
upptar en liten och mycket begränsad yta som idag är att betrakta som ianspråktagen på 
ett sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Beviljad dispens för alternativ 5-6  
Miljöförvaltningen bedömer att en stuga med en byggnadsarea på högst 40 kvadratmeter 
och enligt ritning för alternativ 5 och 6 går att placera inom den yta som redan är 
ianspråktagen utan att den privata zonen runt byggnaden utökas mer än marginellt.  

Nekad dispens för alternativ 1-4  
Miljöförvaltningen bedömer att förslag 1-4 skulle utöka den privata zonen mer än 
marginellt. Förslag 1-4 upptar en dubbelt så stor yta på marken jämfört med nuvarande 
byggnad och några av alternativen är högre i nockhöjd, samt har större fönsteryta.   

Det större huset innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för 
framtida generationer. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter 
som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför 
inte medges för alternativ 1-4.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-11, med bilagor. 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag. 
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§ 30 forts. Dnr: 2021-916 

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

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
 

  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 31  Dnr: 02-2019-00142 

Ansökan om partihandelstillstånd av tobaksvaror  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan att 
tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe Prillan i Borås AB, 
Kärrgatan 6G, 504 41 Borås.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § LTLP får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.   

Under en lämplighetsprövning identifieras vilka personer som har ett betydande 
inflytande (PBI). Närstående bolag vari betydande inflytande finns eller funnits 
kontrolleras också. Som utgångspunkt ska sökanden ha varit laglydig och skött sina 
åligganden gentemot det allmänna, men också som näringsidkare, under åtminstone de 
tre senaste åren.  

 (hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att tills vidare 
bedriva partihandel med tobaksvaror. Bolaget ingår i en koncern tillsammans med 
flertalet andra bolag tillhörande varumärket ”Prillan”.   

Närstående bolag som tillhandahållit så kallad råtobak har under många år undandragit 
sig skatt. Till följd av detta har domstol (Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 
62 i dom meddelad den 16 december 2019 och Kammarrätten i Sundsvall, målnr 1187-
19 i dom meddelad den 8 november 2021) beslutat att påföra Prillan Concept i Borås 
AB och Prillan Raw Tobacco Sweden AB tobaksskatt på mycket stora belopp, 93 959 
965 kr respektive 155 621 700 kr, vilket lett till konkurs för de bägge bolagen. Utöver 
detta har ytterligare två närstående bolag till PBI sedan tidigare försatts i konkurs. Det 
går att skönja en systematik vad gäller konkurser och därmed ett beteendemönster som 
påverkar sökandens lämplighet negativt.   
PBI har också, trots vetskap om att förpackningarna till närstående bolags 
”rulltobaksflagor” varit felaktigt märkta, konsekvent underlåtit sig att ändra märkningen 
på dessa tobaksprodukter, avsedda för rökning. En konsekvens av bolagens handlande  
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§ 31 forts. Dnr: 02-2019-00142 

är att röktobak har tillhandahållits konsumenter i landet under falska förespeglingar om 
att produkten skulle vara mindre skadlig än traditionella cigaretter. Detta är särskilt 
allvarligt, sett till att LTLP är en social skyddslagstiftning vars primära syfte är att skydda 
mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och 
exponering för tobaksrök.  

Skatteskulderna, konkurserna samt det olämpliga beteendet att underlåta att märka 
produkterna med korrekta hälsovarningar påverkar den personliga såväl som den 
ekonomiska lämpligheten negativt.  

Bolaget bedöms utifrån vad som framkommit i utredningen inte uppfylla kravet om 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt LTLP. Bolagets ansökan om 
partihandelstillstånd ska därför avslås.  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.    

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 med bilagor. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden   
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten   
Folkhälsomyndigheten   
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§ 32  Dnr: 02-2019-00143 

Ansökan om partihandelstillstånd av tobaksvaror  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår , att tills 
vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe Prillan Portion i Borås 
AB, Kärrgatan 6G, 504 41 Borås.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § LTLP får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.   

Under en lämplighetsprövning identifieras vilka personer som har ett betydande 
inflytande (PBI). Närstående bolag vari betydande inflytande finns eller funnits 
kontrolleras också. Som utgångspunkt ska sökanden ha varit laglydig och skött sina 
åligganden gentemot det allmänna, men också som näringsidkare, under åtminstone de 
tre senaste åren.  

 (hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att 
tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror. Bolaget ingår i en koncern tillsammans 
med flertalet andra bolag tillhörande varumärket ”Prillan”.    

Närstående bolag som tillhandahållit så kallad råtobak har under många år undandragit 
sig skatt. Till följd av detta har domstol (Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 
62 i dom meddelad den 16 december 2019 och Kammarrätten i Sundsvall, målnr 1187-
19 i dom meddelad den 8 november 2021) beslutat att påföra Prillan Concept i Borås 
AB och Prillan Raw Tobacco Sweden AB tobaksskatt på mycket stora belopp, 93 959 
965 kr respektive 155 621 700 kr, vilket lett till konkurs för de bägge bolagen. Utöver 
detta har ytterligare två närstående bolag till PBI sedan tidigare försatts i konkurs. Det 
går att skönja en systematik vad gäller konkurser och därmed ett beteendemönster som 
påverkar sökandens lämplighet negativt.   
PBI har också, trots vetskap om att förpackningarna till närstående bolags 
”rulltobaksflagor” varit felaktigt märkta, konsekvent underlåtit sig att ändra märkningen 
på dessa tobaksprodukter, avsedda för rökning. En konsekvens av bolagens handlande  
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är att röktobak har tillhandahållits konsumenter i landet under falska förespeglingar om 
att produkten skulle vara mindre skadlig än traditionella cigaretter. Detta är särskilt 
allvarligt, sett till att LTLP är en social skyddslagstiftning vars primära syfte är att skydda 
mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och 
exponering för tobaksrök.  

Skatteskulderna, konkurserna samt det olämpliga beteendet att underlåta att märka 
produkterna med korrekta hälsovarningar påverkar den personliga såväl som den 
ekonomiska lämpligheten negativt.  

Bolaget bedöms utifrån vad som framkommit i utredningen inte uppfylla kravet om 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt LTLP. Bolagets ansökan om 
partihandelstillstånd ska därför avslås.  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.    

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 med bilagor. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden  
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten   
Folkhälsomyndigheten   
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§ 33  Dnr: 02-2019-00144 

Ansökan om partihandelstillstånd av tobaksvaror  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår , 
ansökan att tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe Prillan 
Råtobak i Borås AB, Kärrgatan 6G, 504 41 Borås.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § LTLP får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.   

Under en lämplighetsprövning identifieras vilka personer som har ett betydande 
inflytande (PBI). Närstående bolag vari betydande inflytande finns eller funnits 
kontrolleras också. Som utgångspunkt ska sökanden ha varit laglydig och skött sina 
åligganden gentemot det allmänna, men också som näringsidkare, under åtminstone de 
tre senaste åren.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår , 
ansökan att tills vidare bedriva partihandel med tobaksvaror på försäljningsställe Prillan 
Råtobak i Borås AB, (hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att tills vidare bedriva 
partihandel med tobaksvaror. Bolaget ingår i en koncern tillsammans med flertalet andra 
bolag tillhörande varumärket ”Prillan”.   

Närstående bolag som tillhandahållit så kallad råtobak har under många år undandragit 
sig skatt. Till följd av detta har domstol (Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 
62 i dom meddelad den 16 december 2019 och Kammarrätten i Sundsvall, målnr 1187-
19 i dom meddelad den 8 november 2021) beslutat att påföra Prillan Concept i Borås 
AB och Prillan Raw Tobacco Sweden AB tobaksskatt på mycket stora belopp, 93 959 
965 kr respektive 155 621 700 kr, vilket lett till konkurs för de bägge bolagen. Utöver 
detta har ytterligare två närstående bolag till PBI sedan tidigare försatts i konkurs. Det 
går att skönja en systematik vad gäller konkurser och därmed ett beteendemönster som 
påverkar sökandens lämplighet negativt.   
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§ 33 forts. Dnr: 02-2019-00144 

PBI har också, trots vetskap om att förpackningarna till närstående bolags 
”rulltobaksflagor” varit felaktigt märkta, konsekvent underlåtit sig att ändra märkningen 
på dessa tobaksprodukter, avsedda för rökning. En konsekvens av bolagens handlande 
är att röktobak har tillhandahållits konsumenter i landet under falska förespeglingar om 
att produkten skulle vara mindre skadlig än traditionella cigaretter. Detta är särskilt 
allvarligt, sett till att LTLP är en social skyddslagstiftning vars primära syfte är att skydda 
mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och 
exponering för tobaksrök.  

Skatteskulderna, konkurserna samt det olämpliga beteendet att underlåta att märka 
produkterna med korrekta hälsovarningar påverkar den personliga såväl som den 
ekonomiska lämpligheten negativt.  

Bolaget bedöms utifrån vad som framkommit i utredningen inte uppfylla kravet om 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt LTLP. Bolagets ansökan om 
partihandelstillstånd ska därför avslås.  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.    

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 med bilagor. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden  
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten   
Folkhälsomyndigheten   
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§ 34 Dnr: 2021-3957 

Yttrande över remiss - Åtgärdsprogram mot 
omgivningsbuller från trafik i Borås 2022.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till Åtgärdsprogram mot 
omgivningsbuller från trafik i Borås 2022, under förutsättning att förvaltningens 
synpunkter beaktas. 

Lagstöd 
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller.   
Förordningen genomför bullerdirektivet, Direktiv 2002/49/EG om bedömning och 
hantering av omgivningsbuller i svensk lagstiftning. Syftet med direktivet är att 
samordna bullerarbetet i EU genom gemensamma bullermått, gemensamma 
kartläggnings- och bedömningsmetoder, information till allmänheten och fastställda 
handlingsplaner (åtgärdsprogram). Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör 
därmed de kommuner som enligt EU-direktiv och Förordningen (SFS 2004:675) ska 
kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år.  

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

Sammanfattning 
Förslaget till Åtgärdsprogram för omgivningsbuller från trafik i Borås 2022 som ska 
gälla 2022-2023 behöver kompletteras med en riktning eller målsättning, förtydligas 
gällande ansvar och genomförande samt omarbetas innan antagande då innehållet inte 
överensstämmer med rubrikerna under flera avsnitt. Dokumentets syfte stämmer inte 
överens med innehållet i nuvarande utformning. Felaktigheter i dokumentet behöver 
också tydliggöras eller korrigeras.   

Sammantaget önskas följande justeringar innan antagande:  
Antal bullerstörda, som anges från järnväg, är underskattade då det inte gick gods på 
vissa sträckor det år som användes som underlag i bullerkartläggningen. Detta behöver 
redogöras för. 
Syftet föreslås istället vara att uppfylla lagkravet och bidra till att nå nationella 
miljökvalitets- och folkhälsomål. 
Målsättning läggs till; ”Ljudmiljön förbättras vid minst en skolgård per år”; 
alternativt max antal bullerstörda staden önskar sträva mot. Då blir programmet 
uppföljningsbart och följer Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 
Programmet bör redogöra för om tidigare bullersaneringsplan ska ersättas där 
fastighetsägare kunde söka medel från Tekniska förvaltningen för byte av fönster. 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-21 27 (37) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 34 forts.   Dnr: 2021-3957 

Kartan; byts ut mot korrekta, läsbara kartor med där bullerintervallerna kan uttolkas, 
eller utgår helt. 
Luftkvalitet; beaktas i det fortsatta utrednings och åtgärdsarbetet för att inte 
överskrida miljökvalitetsmål för luft vid förskola/skola och miljökvalitetsnormer i 
gaturummet/vid bostad. 
Flera stycken stryks som är fel och ersätts med lämpligare formuleringar; se yttrande. 
Föreslagen utredning beställs istället från centralt håll och utgör underlag för 
programmet innan antagande. 
Ansvar för väghållaren och det juridiska ansvaret för åtgärdsarbete redogörs för. 
Ansvar för de nämnder som pekas ut på försättsbladet redogörs för; de omnämns 
inte senare i själva programmet men står som ansvariga. 
Ekonomi redogörs för och medel för åtgärdsarbetet för 2023 tilldelas i budget så att 
inte ett år går åt för att söka dessa medel. 
Uppföljning och genomförande redogörs för tydligare. 
Bullergruppens roll i det fortsatta arbetet redogörs för. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 35 Dnr: 2021-3132 

Inkomna synpunkter januari-december 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter 
januari-december 2021 och hanteringen av dessa.   

Sammanfattning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. 
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. 
Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering startats 
via ett formulär på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter 
ska minst två gånger om året redovisas till ansvarig nämnd.  

Det har under perioden januari-december 2021 inkommit 43 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa avsåg 40 st. klagomål på fysisk miljö och 3 st. klagomål på 
tillgänglighet. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där 
så varit möjligt beaktats för framtiden.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10, med bilaga 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 36 Dnr: 2021-3122 

Uppföljning intern kontroll 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2021.  

Sammanfattning 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15, med bilaga 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Stadsrevisionen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-21 30 (37) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 37 Dnr: 2021-3863 

Yttrande över remiss - Riktlinjer för beställar- 
/utförarmodellen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget för Riktlinjer beställar-
/utförarmodellen.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på att det har tagits fram ett förslag på 
Riktlinjer beställar-/utförarmodellen. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat 
arbetssätt för köp av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Köp av verksamhet 
inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom 
kommunen räknas som en gemensam koncern. Minimivolymkostnader för att upprätta 
krisberedskap ligger till grund för hur mycket nämnderna ska beställa av utföraren. 
Riktlinjerna grundar sig på principerna i Borås Stads styr- och ledningssystem.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 38 Dnr: 2022-0067 

Yttrande över remiss – Förslag på utökat uppdrag för 
Servicenämnden gällande krisberedskap 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget på utökat uppdrag för 
Servicenämnden gällande krisberedskap men önskar att förslaget tydliggör vikten av 
samverkan med övriga förvaltningar och bolag i staden.  

Sammanfattning 
Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en 
följd av en omvärld i förändring med nya hot, riskbilder och beroenden.   

De två föreslagna uppdragen nedan avser inom vilka områden Servicekontorets 
operativa förmåga behöver utvecklas.  
Uppdrag 1: Operativ förmåga  
Utveckling av Servicenämndens operativa krishanteringsförmåga att hantera olika slags 
samhällsstörningar och avbrott samt befolkningsskydd.  
Uppdrag 2: Utvecklingsområden  
Säkerställa Servicenämndens ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under 
höjd beredskap. För att Servicenämnden ska kunna hantera framtida krav och händelser 
med en god ledningsförmåga måste vissa interna områden utvecklas.  

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget men önskar att samverkan mellan 
förvaltningar och bolag inom staden tydliggörs.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 med bilagor. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-21 32 (37) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 39 Dnr: 2022-414 

Samverkansavtal avseende kommunal budget- och 
skuldrådgivning och konsumentrådgivning 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner samverkansavtalen avseende budget- och 
skuldrådgivning mellan Borås Stad och Bollebygd kommun, Borås Stad och Tranemo 
kommun, Borås Stad och Svenljunga kommun samt Borås Stad och Ulricehamn 
kommun.   

Miljö- och konsumentnämnden godkänner samverkansavtalen avseende 
konsumentrådgivning mellan Borås Stad och Tranemo kommun samt Borås Stad och 
Ulricehamn kommun.   

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avtalen ska signeras av förvaltningschef 
Agneta Sander.  

Lagstöd  
9 kap. 37 § kommunallagen. 

Sammanfattning 
Borås Stad och några grannkommuner önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 
9 kap 37 § kommunallagen. Samverkan avser budget- och skuldrådgivning samt 
konsumentrådgivning. Borås Stad och de närliggande kommunerna har ett gemensamt 
mål att erbjuda kostnadsfri och opartisk rådgivning till sina kommuninvånare. Parterna 
har sedan tidigare uppdragsavtal som reglerar samverkan avseende personaltillgång på 
dessa områden genom att Borås Stad, Miljöförvaltningen, säljer tjänsterna budget- och 
skuldrådgivning och/eller konsumentrådgivning till grannkommuner. Syftet med de nya 
avtalen är att uppdatera och förtydliga avtalsvillkoren samt säkerställa att avtalen 
uppfyller den nya bestämmelsen om avtalssamverkan i kommunallagen, 9 kap. 37 §.  
Miljöförvaltningen önskar att Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut att godkänna 
samverkansavtalen avseende budget- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 med bilagor. 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-21 33 (37) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 40 Dnr: 2021-4131 

Årsredovisning 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del Miljöförvaltningens upprättade 
årsredovisning för 2021 och överlämnar årsredovisning 2021 till Kommunstyrelsen.  

Miljö- och konsumentnämnden drabbades under året av händelser som var svåra att 
förutse. 

• Kommunfullmäktige beslutade att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillstånd, 
vilket gav en intäktsminskning för nämnden – 1 900 tkr 

• Avgångsvederlag, grupputveckling och dubbla chefer under en tidsperiod på 
avdelningen Tillstånd och Livsmedel gav en ökad kostnad – 1 405 tkr 

Ovanstående poster är sammanlagt - 3 305 tkr, vilka påverkar nämndens resultat 
negativt 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att bli kompenserad för dessa poster i 2021 års 
bokslut genom en reduktion av nämndens resultat med 3 305 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2021, att tillföra Miljö- och konsumentnämnden 
resurser om 2 400 tkr per år under 2021 - 2023 till en Samverkansgrupp för utökad 
tillsyn mot organiserad brottslighet, som även kallas Myndighetssamverkan. Miljö- och 
konsumentnämnden har inte fått dessa resurser tilldelade under 2021, men har 
kostnader om 847 tkr för Myndighetssamverkan 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär 2 400 tkr i tillförda medel till 
Myndighetssamverkan för 2021, av dessa ska 1 553 tkr överföras till 2022. 

Miljö- och konsumentnämnden har haft mindre i tillsynsintäkter för 2021 än vad som 
skulle varit om trenden för 2015-2019 hade fortsatt. För att få en uppfattning av hur 
tillsynsintäkterna har påverkats av två års pandemi, har vi tittat på hur mycket 
tillsynsintäkterna täcker löner inklusive personalomkostnadspålägg (PO) under åren 
2015 till 2021. Vi ser en sjunkande trend år 2020 och 2021. För att få en bild av 
pandemins påverkan på intäkterna, har vi beräknat ett snitt för åren 2015-2019 för hur 
mycket tillsynsintäkter täcker löner och PO. Det snittet har vi sedan tillämpat på 
tillsynsintäkterna för 2021 och då fått en bild av tappet av tillsynsintäkter för år 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att hänsyn tas till tappet av tillsynintäkter på 
grund av pandemin vid bedömning av nämndens resultat för 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden förvaltar den interna Klimatkompensationsfonden, som 
har 351 tkr i utgående balans 2021. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att få överföra utgående balans om 351 tkr till 
2022 för att användas för fondens verksamhet. 
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§ 40 forts.   Dnr: 2021-4131 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21, med bilaga. 

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

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen  
Stadsrevisionen  
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§ 41 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att: 

1 platser för Mitt-S, 1 platser för M + KD samt 1 plats för SD erbjuds till Sveriges 
Miljökommuners vårmöte i Uppsala den 11-12 maj. Grupperna meddelar 
nämndsekreteraren de valdas namn senast 29e mars 2022 för anmälan. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av inbjudningar till   
11-12 maj, Sveriges Miljökommuners vårmöte i Uppsala 
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§ 42 

Delegeringsbeslut januari 2022 

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

Sammanfattning 
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. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 43 

Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde 
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