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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-11-21 
TID OCH PLATS 
Måndagen den 21a November 2022, kl. 17:00 – 19.25, Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 18.40 – 19.00 

Omfattning §§ 206- 220 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C ) Ordförande 
Per Månsson (M)  Vice ordförande 
Lena Sänd (S) 2a vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 

Tjänstgörande ersättare  
Sandra Sjöberg (S) för Cecilia Kochan (S) 
Staffan Dahlbäck (SD) för Lars-Erik Johansson (SD) 

Närvarande ersättare 
Sandra Sjöberg (S) 
Harry Kettil (S)¤ 

Alexander Andersson (C)  
§§209 (6.5) - 220
Bo-Göran Gunnarsson (MP)

Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M) 
Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstemän och övriga 
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 206 – 220
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 206 – 209(6.6)
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 206 – 220
Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 206 – 220
Avdelningschef Anna Ebbesson §§ 206 – 220
Avdelningschef Sandra Larsson¤ §§ 206 – 220
Avdelningschef Niclas Gullbrandsen¤ §§ 206 – 209(6.7)

Kommunbiolog Anna Karlsson¤   §209 (6.1-6.2) 
Energi- och klimatsamordnare  
Johanna Åström    §209 (6.3-6.5) 
Miljöinspektör Anthoula Papakosta¤ § 209 (6.6)  
Miljöutredare Pia Aspegren¤  § 209 (6.6) 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 206 -220

¤ Via Teams 

Justering 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-11-24 på Miljöförvaltningen. 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Catherine Tynes Kjellbergh 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-11-28 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering
4. Initiativärenden
5. Fastställande av föredragningslista
6.1  Information – Överklagade och överprövade strandskyddsärenden
6.2  Information – Lägesuppdatering, våtmarksarbetet
6.3  Information – Uppföljning av regionala klimatlöften – hur har det gått
6.4  *Information – Förvaltningarnas och bolagens använda klimatavgifter 2020-2022
6.5  *Information – Initiativärende ”Minska elbehovet”
6.6  *Information – Höghastighetståg mellan Borås och Göteborg
6.7  Information – Livsmedelskontroll
6.8  *Information – Ansökan serveringstillstånd
6.9  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
7.1  Strandskyddsdispens Malryd S:4
7.2  Strandskyddsdispens Sjötorp 1:10
8.1  Livsmedelssanktionsavgift
10.1 Miljörapport Tertial 2 2022
12.1 Taxeuppräkning 2023
12.2 Månadsrapport oktober 2022
12.3 Uppdatering av attestregler
12.4 Remiss: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare
13.1 Kurser och konferenser etc.
14.1 Delegationsbeslut oktober 2022
14.2 Inkomna skrivelser
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§ 206

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) med Elvira Löwenadler (M) som ersättare. 
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§ 207

Initiativärende 

Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde. 



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-11-21 5 (22) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 208

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 209

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.9 i nämndens protokoll. 

6.1 Överklagade och överprövade strandskyddsärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson redogör för nämnden om avgjorda, 
överklagade och överprövade strandskyddsärenden maj-oktober 2022. 

6.2 Lägesuppdatering, våtmarksarbetet 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson informerar om tidigare LONA-
projekt och om förutsättningar och utmaningar i Borås Stad. 
Ett nytt LONA-projekt, ”Förstudie Våtmarker 2021-2023” har påbörjats. 

6.3 Uppföljning av regionala klimatlöften – hur har det gått 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Johanna Åström redogör för Borås 
Stads genomförda och påbörjade löften inom ramen för Klimat 2030. 
Klimatlöftena för 2022 fortsätter in på 2023, medan nya löften arbetas fram och antas. 
Dom nya löftena kommer att gälla 2024-2026 

6.4 Förvaltningarnas och bolagens använda klimatavgifter 
2020-2022 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Johanna Åström redogör för några av 
de åtgärder som olika förvaltningar och bolag nyttjat sina klimatavgifter till under 2022.  
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§ 209 forts.

6.5 initiativärende ”Minska elbehovet” 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Borås har anmält ett initiativärende till Borås Stad om att se över 
vilka åtgärder som kommunen kan vidta för att minska sin elförbrukning. 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Johanna Åström informerar om att 
ett första möte med förvaltningar och bolag har genomförts där man översiktligt pratade 
om olika typer av åtgärder, ett uppföljande möte kommer ske i december när de 
redovisat sin planering. 

6.6 Höghastighetståget mellan Borås och Göteborg 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Anthoula Papakosta och miljöutredare Pia Aspegren 
beskriver det pågående utrednings- och samrådsarbetet om planförslag till järnvägsplan 
med miljökonsekvensbeskrivning för ny järnväg för höghastighetståg Borås-Göteborg. 

6.7 Livsmedelskontroll 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Anna Ebbesson beskriver kontrollprocessen inom 
livsmedelskontroll, presenterar statistik för det utförda arbetet med ”operativt mål 8 – 
information om allergener” och visar statistik för verksamhetsmått/produktion hittills i 
år. 

6.8 Ansökan om serveringstillstånd 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Johanna Bäckström informerar om ett beviljat 
serveringstillstånd (träder i kraft våren 2023), samt för ett antal ärenden som har vunnit 
laga kraft efter överklaganden. 
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§ 209 forts.

6.9 Övrig information från förvaltningen inklusive 
 personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Pågående rekryteringar 
• Motsvarande 3-4 årsarbetare vakanser på Miljötillsyn – svårrektryterat, ny annonsering

under vinter 22/23
• Tillfälligt HR-stöd och kvalitetsstöd

Kommande rekryteringar
• kvalitetssamordnare el motsv. (omgjord tjänst, i höst/vinter)
• digitaliseringskompetens (konsult eller ny tjänst, i höst/vinter)
• (cirkulär ekonomi (ny tjänst) –flyttas till KS)

Övrigt 

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation  

Tidsplan 
• Ärendet i KS 28/11

• Beslut i KF 7-8/12
• Ny organisation 1 januari 2023

Konsekvenser
- Ekonomi/Budget

Lönekostnader + PO + ca 40 tkr/tjänst
- Lokaler

?

 Omvärldsbevakning – förslag på nytt avloppsdirektiv 
Nu väntar en politisk process i bland annat EU:s ministerråd och EU-parlamentet under 
uppskattningsvis ett år eller mer innan avloppsdirektivet beslutas. Sveriges klimat- och 
miljöminister framför Sveriges synpunkter i ministerrådet efter förankring i riksdagens 
EU-nämnd. När direktivet är beslutat ska de nya reglerna införas i svensk lagstiftning i 
flera steg, vilket kan kräva en eller flera utredningar  

Exp Bio 
Vi har ansökt, och blivit beviljade pengar för pilotprojektet Exp Bio som ses som ett 
samarbetsprojekt mellan Miljöförvaltningen, Tekniska och SPA. Projektet går bl.a. ut på 
att öka kunskapen om biologisk mångfald. 
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§ 210  Dnr: 2022-2034 

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Malryd S:4 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för brygga på fastigheten Malryd S:4 vid Malsjön, Borås.  

Endast den yta som bryggan upptar får användas för ändamålet. 

Villkor 
1. Bryggan får maximalt vara 28 meter lång och 2 meter bred. T-formationen får

maximalt vara 21 meter lång och 2 meter bred.

2. Den inre delen av bryggan skall vara pålad eller på annat sätt konstruerad
så att det är fritt vattenflöde under bryggan och att inte någon bryggdel
ligger på botten vid lågvatten.

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att 
ska betala 9 383 kronor för handläggning av ansökan och timdebiterad tillsyn i 
samband med handläggning av ärendet. 

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 
Miljö- och konsumentnämnden uppmärksammades den 26 januari 2022 på att en 
brygga anlagts inom strandskyddat område på fastigheten Malryd S:4, Borås.  
Malsjöns bryggförening har i efterhand sökt dispens för bryggan som ersatt en äldre 
brygga på motsvarande plats. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att det är rimligt 
att få ersätta den tidigare äldre bryggan med en ny och tillåta bredd på 2 meter. Bryggan 
är tillgänglig för alla, allmänheten, båtar, badgäster med flera, inte bara för 
bryggföreningen. Stranden är en allmänning och besöks ofta av badgäster, speciellt 
barnfamiljer då det är väldigt långgrunt. 
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§ 210 forts. Dnr: 2022-2034 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05, med bilagor. 
Beslutsförslag från Mitt-S  

Förslag och yrkanden 
Lena Sänd (S) yrkar bifall till Mitt-S beslutsförslag 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden bifaller Mitt-S beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 211 Dnr: 2022-3927 

Strandskyddsdispens för solcellsanläggning och 
transformatorstation på fastigheten Sjötorp 1:10 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för solcellsanläggning och transformatorstation, på 
fastigheten Sjötorp 1:10, Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
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 tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga 

solceller och en transformatorstation på fastigheten Sjötorp 1 :10. Anläggningen 
planeras uppta en yta på cirka 1 hektar. Området där anläggningen är planerad består 
idag av naturmark. Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. En solcellsanläggning är inte tvungen att 
vara placerad innanför strandskyddat område vilket innebär att vid en 
lokaliseringsprövning finns det bättre lämpade områden för att uppfylla det allmänna 
intresset av en solcellsanläggning. Dispens kan därför inte medges för solcellsanläggning 
och transformatorstation.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07, med bilagor. 
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§ 211 forts. Dnr: 2022-3927 

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

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 212 Dnr: 2022-3469 

Livsmedelssanktionsavgift 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Våglängdsgatan 83B, ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kr, vilket är den högsta avgiften. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts 
för registrering till Miljöförvaltningen. På grund av att anläggningen inte var 
registrerad som livsmedelsverksamhet när den togs i anspråk tas avgiften ut med 
1% av omsättningen, men får dock bestämmas till högst 75 000 kr.  

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

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29
april 2004 om livsmedelshygien 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.

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Enligt artikel 6.2 förordning 
852/2004/EG ska varje livsmedelsföretagare registrera alla sina anläggningar hos 
behörig kontrollmyndighet.  

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 28 februari 2022 framkom det att  påbörjat verksamheten innan 
anmälan inkom till Miljöförvaltningen. Enligt anmälan var start för verksamheten den 
25 augusti 2021.  

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 10 oktober 2022, den 17 
oktober inkom synpunkter från .  
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§ 212 forts. Dnr: 2022-3469 

Miljö- och konsumentnämnden bedömning är att företagets skäl inte är tillräckligt för 
att åberopa undantag enligt 30 b§ livsmedelslagen och sanktionsavgift ska därför påföras 
verksamheten.  

Miljö- och konsumentnämnden har fått fram företagets omsättning till 931 779 000 kr. 
Avgiften ska tas ut med 1 % av omsättningen, men får dock bestämmas till högst 75 000 
kr. Sanktionsavgiften blir därmed 75 000 kr.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 med bilagor. 

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

Yttrandet skickas till 
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§ 213 Dnr: 2022-3300 

Miljörapport Tertial 2 2022, Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Stratsys Miljörapport Tertial 2 2022 
Borås stad och översänder denna till Kommunstyrelsen.  

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

Sammanfattning 
Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild 
och agera drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell 
nivå. Borås stads miljöarbete sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås i 
dagsläget och det görs också bra arbeten runt om i staden utöver beslutade miljömål. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa 
miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och 
energieffektivt Borås.  

Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade utom Revisorskollegiet. Merparten av 
bolagen som är fler än 10 anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla 
stadens förskolor använder sig av ett miljöledningssystem. 38 % av grundskolorna samt 
80 % av gymnasieskolorna använder sig av ett miljöledningssystem (Grön flagg) och 
arbete pågår kring certifiering vid fler skolor.  

Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på grund av 
ekonomi, trots budgettillskott. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom Borås 
stads sortiment, förutom exempelvis buljong och matfett som kvarstår. 
Kostorganisationen har bestämt att dessa ej ska fasas ut på grund av för höga kostnader 
samt att ersättningsprodukter ej uppfyller smakkrav.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02, med bilaga. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag 
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§ 214 Dnr: 2022-4109 

Prisuppräkning av timtaxor 2023 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2023 års 

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1 521 kr
• timtaxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

till 1 521 kr
• timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 326 kr
• timtaxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1 326 kr
• timtaxan för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer till 1 326 kr
• timtaxan för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens

verksamhetsområde till 1 326 kr
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de nya timtaxorna träder i kraft den 1 
januari 2023.  

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av 
respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. De uppräknade timtaxorna avser verksamhetsåret 2023.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 215 Dnr: 2022-258 

Månadsuppföljning oktober 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljöförvaltningens månadsrapport och 10-
dagars uppföljning för oktober 2022. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har gjort en månadsrapport och en 10-dagars uppföljning av sitt 
verksamhetsområde till och med oktober 2022, vilka inkluderar en helårsprognos på 
budgetavvikelse.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08, 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 

2022-11-21 18 (22) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 216 Dnr: 2021-4129 

Uppdatering av attestregler november 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till uppdaterade attestregler 
2022.  

Sammanfattning 
Attestregler 2022 uppdateras med attest bokföringsorder för chef för 
ekonomifunktionen.  

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09, 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 
Kommunstyrelsen  



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-11-21 19 (22) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 217 Dnr: 2022-3427 

Yttrande över remiss: Riktlinjer – delaktighet och inflytande 
för medborgare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag på " Riktlinjer - delaktighet och 
inflytande för medborgare" och skickar remissvaret till Kommunstyrelsen.  

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

Sammanfattning 
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en 
grundbult i det demokratiska systemet. I Visionen för framtidens  
Borås står "Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi 
tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog". Dessa 
riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera 
medborgare i syfte att öka delaktigheten och inflytandet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15, 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 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-11-21 20 (22) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 218

Kurser och konferenser 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-11-21 21 (22) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 219 

Delegationsbeslut oktober 2022 

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

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

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

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegationsbeslut oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-11-21 22 (22) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 220 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  
Nämnden har fått ta del av utskick:  
* Presidiedagar 2023 
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