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Justering tillkännages genom anslag den 2020-01-10 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 

TID OCH PLATS 
Tisdagen den 9 januari 2020, kl. 17:00 – 17.45, Nornan konferensrum våning 2 
 
  
Omfattning 
§§ 364 - 368 
  
Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Ordförande  
Per Månsson (M) 1a vice ordförande  
Sofia Bohlin (S) 2e vice ordförande 
Cecilia Kochan (S)              §§367-368  
Katrine Andersson (M) 
 
 
  
  
Tjänstgörande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S) för Jan-Åke Carlsson (S) 
Harry Kettil (S) för Cecilia Kochan (S)          §§364-367 
Matti Oinas (MP) för  Catherine Kjellbergh (L) 
Matti Oinas (MP för Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Skånberg (SD) 
 

Närvarande ersättare  
Jaana Ben Maaouia (S)       Jessica Bjurén (M) 
Harry Kettil (S) Lars Lyborg (KD) 
Matti Oinas (MP) Lars-Erik Johansson (SD) 
  

  

 Tjänstemän och övriga 
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 364 -368 Ekonom Kristina Reinholdsson §§ 364 - 368 
  Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 364 –368 
   

 

Justering 
Per Månsson (M) utses att justera.  
Protokollet justeras omedelbart på nämndsammanträdet 2020-01-09 
  
 

 

 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist   
 

 
 

 

Ordförande Karl-Eric Nilsson  
  

 
Justerande Per Månsson (M)  
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2. Närvaro  
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6. Information – Budget 2020:2 
 

12.  Budget 2020:2 
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§ 364 
 
V
 

al av justerare 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Per Månsson (M) 
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§ 365 
 
In
 

itiativärenden 
 

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. 
 
Sverigedemokraterna 2019-12-17, §338 – Gemensamma transporter i el-bussar tas i 
beaktande inför planering av tex. Strategidagar 
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§ 366 
 
G
 

odkännande av föredragningslista 
 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

6 (9) 
2020-01-09 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 367  Dnr: 2019-2464 
 

Information –Budgetförslag 2020:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens ekonom Kristina Reinholdsson förklarar och förtydligar poster och 
siffror från Budgetförslag 2020:2.  
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§ 368  Dnr: 2019-2464 
 

Budget 2020:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2020.  
 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2020 disponera 2019 års överskott av 
tilldelad byggbonus motsvarande 1 238 tkr. 
 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2020 disponera 2019 års överskott av 
klimatkompensationsmedel motsvarande 549 tkr. 
 

Sammanfattning 
Nämndens budgetförslag 2020:1 innehöll ett äskande på 3 140 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2020 om förstärkt kommunbidrag med 
1 000 tkr avseende en miljöhandläggare miljöfarliga områden och en miljöhandläggare 
MSA.  

Då nämnden inte fått begärd kompensation innebär det att nämnden måste prioritera 
bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa 
myndighetsuppdrag. Det gäller en miljöhandläggare angående rökfria miljöer. Extra 
kostnader för ökat PO-pålägg, tidigare felaktig hyreskostnad för Nornan samt 
kompetensutveckling kommer att hanteras inom befintlig ram. 

Nämnden avser också att tillsätta ytterligare en chef på Miljötillsyn då denna avdelning 
kommer att delas upp i 2 olika avdelningar 2020 samt en extra miljöinspektör. 
Finansiering av dessa båda tjänster och övriga kostnader kommer att ske genom ett 
flertal åtgärder. 
 

Ärendet 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett 
antal globala utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och 
geopolitiska tyngdpunkter samt höjd levnadsstandard. Befolkningsökning medför behov 
av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår de närmaste åren. 

De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig 
utgångspunkt och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Klimatstrategiskt 
arbete för att minska klimatpåverkan, klimatanpassning av hela samhället samt biologisk  
mångfald inklusive arbete med invasiva arter är högaktuella och nödvändiga delar av 
Borås arbete för hållbar utveckling och som måste intensifieras. Miljö- och 
konsumentnämnden har en viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll,  
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§ 368 forts.  Dnr: 2019-2464 
 
miljöövervakning, miljöstrategiskt arbete och rådgivningsverksamheter.  
 

Borås Stads myndighetsutövning och tillsynsarbete behöver prioriteras och utvecklas i 
syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar 
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för verksamhetsutövare i Borås samt 
för att motverka brottslighet. 
 

Sedan 2014 har förvaltningen haft en hög personalomsättning på 12-20 %, vilket 
oundvikligen påverkar både verksamhet, kostnader och intäkter mycket negativt. 
 

Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket 
gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den 
verksamhet som de är ålagda. Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett negativt 
resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 
 

I budgetförslaget 2020:1 hade förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och 
kommit fram till samma slutsats som tidigare - för att klara hela uppdraget behövde den 
tilldelade ramen öka - inte för att öka ambitionsnivån utan för att klara av tilldelat 
grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer som verksamheterna lyder 
under. För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara 
en attraktiv arbetsgivare begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av 
budgetramen med 3 140 tkr utöver tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige beslutade 
inför 2020 om förstärkt kommunbidrag med 1 000 tkr avseende nya uppdrag med 
förorenade områden och klimatanpassning.  
Då nämnden inte fått begärd kompensation innebär det att nämnden måste prioritera 
bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa 
myndighetsuppdrag. Det gäller en miljöhandläggare angående rökfria miljöer. Extra 
kostnader för ökat PO-pålägg, tidigare felaktig hyreskostnad för Nornan samt 
kompetensutveckling kommer under 2020 att tillgodoses genom att nya tjänster inte 
budgeterats på helårsbasis utan med en fördröjning och att vikarier inte tillsätts fullt ut. 

Nämnden avser att tillsätta ytterligare en chef på Miljötillsyn då denna avdelning 
kommer att delas upp i 2 olika avdelningar 2020 samt en extra miljöinspektör. 
Finansiering av dessa båda tjänster och övriga kostnader kommer att ske genom att: 

• Budgetera för 2% sjukfrånvaro 

• Senarelägga tillsättning av tjänster under våren och på så sätt minska 
personalkostnaderna 

• Öka intäkterna på Miljötillsyn 

• Flytta över 1 238 tkr av Byggbonus 2019 till eventuella konsultkostnader 2020 
och finansiera MIFO-tjänsten på heltid 2020 

 
I budget 2020 har ännu ingen tilldelning av de statliga medlen för byggbonus skett. 
 

Det betyder att vare sig kostnader eller intäkter finns med i budget 2020:2. Kvarvarande 
överskott av 2019 års tilldelade byggbonus motsvarande 1 238 tkr förs över till 2020. Av  
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§ 368 forts.  Dnr: 2019-2464 
 
de 1 200 tkr som nämnden fick disponera under 2019 har endast 10 802 kr förbrukats 
varför nämnden önskar disponera kvarvarande resurser under 2020 för samma ändamål.  

Enligt 2012 KS0620 ska Miljö- och konsumentnämnden följa upp hur nämnder och 
bolag följer beslutet om klimatkompensation. I de fall där kompensationen inte har 
utförts helt eller till del fakturerar Miljö- och konsumentnämnden berörd nämnd eller 
bolag. De medel som erhålls på detta vis är inte tänkta att tillfalla nämnden utan ska 
komma hela staden till nytta. I bokslutet 2019 uppgår dessa klimatkompensationsmedel 
till 549 tkr och nämnden önskar disponera dessa resurser under 2020 för miljöåtgärder 
som ska komma staden till nytta i enlighet med beslutets intentioner.  

För att klara kommande års effektiviseringskrav behöver nämnden arbeta med 
prioriteringar och effektiviseringar av sin verksamhet. Möjligheterna att arbeta med detta 
ser bättre ut under 2020 då det administrativa stödet förstärktes under hösten 2019 och 
ett nytt verksamhetssystem tas i drift under början av 2020. 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 
 

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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