
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-01-31 1 (23) 
 

TID OCH PLATS 
Tisdagen den 31 januari 2017, kl. 17:00 – 20:40 i Fullmäktigehuset, rum 4317 
Ajour 19:25-19:50, samt 20:10-20:20 

Omfattning  

§§ 1-24  
 
Beslutande 

 

Anita Persson (V) ordförande 
Karl-Eric Nilsson (C) förste vice ordförande 
Lasse Jutemar (MP) 
Per Månsson (M) 
Inga-Britt Olsson (M) 
Marcus Nilsen (L) 

andre vice ordförande 
 

Peter Ohlsén (SD) 
 

 

Cecilia Kochan (S) (närvarande 17:00-20:30) §§ 1-23 för Jan-Åke Carlsson 
Sümeyya Gencoglu (MP) §§ 1-24 för Cristina Nichta 
Joel Carlberg-Torsell (V) § 24 för Jan-Åke Carlsson  

  

Närvarande ersättare  

Katrine Andersson (M) 
Sofia Sandänger (M) 
Alexander Andersson (C) 

 

Olle Engström (KD) 
Susanne Karlsson (SD) 

 

Tjänstemän och övriga  
Miljöchef Agneta Sander  §§ 1-24 Handläggare Susanne Möller Arneborg  §§ 1-9 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak  §§ 1-9 Handläggare Marlene Tenbrink §§ 1-11 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 1-9 Handläggare Katarina Fingalsson §§ 1-11 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 1-9 Roger Johansson (Vision) §§ 1-9 
Handläggare Jenny Pleym §§ 1-9 Förvalt.jur/Nämndsek Marlene Andersson §§ 1-24 
  Nämndsekreterare Sofia Wallin §§ 1-24 

Justering  

Lasse Jutemar utses att justera och Per Månsson utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2017-02-03 på Miljöförvaltningens expedition. 
 
 
 
 
 

 

Sekreterare Marlene Andersson  
 
 
 

 

Ordförande Anita Persson  
 
 

 

Justerande Lasse Jutemar  

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2017-02-03. Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen 
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§ 1  
   
Initiativärenden 
 
Ingen ledamot anmäler något initiativärende vid detta sammanträde.  
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§ 2 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Nämnden beslutar att lägga till ärende 6.3, 6.4 och 6.5, därefter fastställs 
föredragningslistan enligt följande: 
 
1. Sammanträdets öppnande     
2. Närvaro   
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering   
4. Initiativärenden 
5. Fastställande av föredragningslista 
 
6.1 Revidering av Borås Stads miljömål 2012-2016,samt miljöpolicy 
6.2 Workshop Riskanalys 
6.3 Budget 2017 
6.4 *Ansökan om strandskyddsdispens: Seglora- Näs 1:5, komplementbyggnad samt 
brygga 
6.5 *Ansökan om strandskyddsdispens: Bosnäs 3:1  
   
7.1 Budget 2017    
7.2 Miljö- och konsumentnämndens sammanträdesdagar 2017 
  
9.1 *Ansökan om ändring i serveringstillstånd    
9.3 *Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid  
    
10.1 Revidering av Borås Stads miljömål 2012-2016 
10.2 Miljöpolicy för Borås Stad 
10.3 *Ansökan om strandskyddsdispens: Seglora- Näs 1:5, komplementbyggnad samt 
brygga 
10.4 *Ansökan om strandskyddsdispens: Bosnäs 3:1 
10.5 Remiss: Samråd detaljplan för Gånghester. Del av Hulta 4:2 
10.6 Remiss: Samråd detaljplan för Torpa Hestra 41 m.fl.  
10.7 Motion: Mindre partiklar och fler levande människor, det är rätt bra.  
10.8 Motion: Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås kommun 
 
11.1 Remiss: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning  
  
13.1 Delegationsbeslut 1-31 december 2016   
13.2 Inkomna skrivelser  
 
14.1 Personalärenden  
14.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 3   
 
Revidering av Borås Stads miljömål 2012-2016, samt 
miljöpolicy 
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden besöks av handläggare från miljöstrategiska avdelningen 
som informerar om revideringen av Borås Stads miljömål 2012-2016, samt miljöpolicyn, 
som efter beslut ska ut på remiss.  
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§ 4    
 
Workshop Riskanalys  
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna och genomför 
workshopen vid ett senare tillfälle.  
 
Sammanfattning 
På grund av sjukdom utförs ingen workshop. Ledamöterna fick skriftlig information om 
riskanalysen som kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.  
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§ 5    
 
Information: Budget 2017 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Miljöchef Agneta Sander informerar om det nya budgetförslaget för 2017.  
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§ 6    
 
Information: Ansökan om strandskyddsdispens:  
Seglora-Näs 1:5 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Handläggare Jenny Pleym informerar generellt om strandskydd på grund av nya 
ledamöter i nämnden. Därefter går hon igenom ärendet Seglora-Näs 1:5.  
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§ 7    
 
Information: Ansökan om strandskyddsdispens: Bosnäs 3:1 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Handläggare Jenny Pleym informerar generellt om strandskydd på grund av nya 
ledamöter i nämnden. Därefter går hon igenom ärendet Bosnäs 3:1.  
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§ 8    Dnr Ecos 2017-389 
 
Förslag till budget 2017, Miljö- och konsumentnämnden  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2017 och 
överlämnar detta till Kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag 2017 har anpassats till 
Kommunfullmäktiges givna ram på 25 150 tkr. Verksamhetens kostnader uppgår enligt 
budgetförslaget 2017 till 43 752 tkr och intäkterna till 18 854 tkr. 

Ramen har utökats med 1 850 tkr från 2016. Utöver årlig uppräkning har nämnden 
tillförts 1 260 tkr avsedda för full kostnadstäckning för Orangeriet och 1 000 tkr för att 
förstärka stödfunktionerna på förvaltningen inom ekonomi, HR, IT och kvalitet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2017, samt ”budgetinformation 2017 
för Miljö- och konsumentnämnden”.  
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 9    Dnr Ecos 2017-377 
 
Miljö- och konsumentnämndens sammanträdesdagar 2017 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att delvis frångå förvaltningens 
beslutsförslag och istället besluta att sammanträdena startar kl 14.00 den 25/4-17 
samt 19/9-17. I övrigt godkänns förvaltningens förslag.  
 
Nämnden fastställer därmed följande sammanträdesdagar år 2017: 
 
Tisdag 2017-02-21  kl. 13.00 
Tisdag 2017-03-21 kl. 17.00 
Tisdag 2017-04-25  kl. 14.00 
Tisdag 2017-05-23  kl. 17.00 
Tisdag  2017-06-20  kl. 17.00 
Tisdag 2017-08-22  kl. 17.00 
Tisdag 2017-09-19  kl. 14.00 
Tisdag 2017-10-24  kl. 17.00 
Tisdag 2017-11-21  kl. 17.00 
Tisdag 2017-12-12  kl. 17.00 
 
Ärende 
Med hänsyn till inlämningstider för årsredovisning, budget och ekonomisk 
uppföljning har förvaltningen upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
2017.  
 
Miljö- och konsumentnämndens sammanträden hålls i Fullmäktigehuset, rum 
4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås 
 
Yrkande  
Karl-Eric (C) yrkar på att sammanträdena ska börja kl. 14:00 i stället för 17:00 
den 25/4-17 samt 19/9-17.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer yrkandet mot nämndens förslag och finner att nämnden 
frångår förvaltningens beslutsförslag. Därmed beslutas det att sammanträdena 
startar kl. 14.00 den 25/4-17 samt 19/9-17.   
 
 
Beslutet skickas till: 
Statskansliet  
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§ 12   Dnr Ecos 2015-2827  
 
 
Revidering av Borås Stads miljömål 2013-2016 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka förslag till Borås Stads miljömål 
2017-2020 på remiss enligt sändlista. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016. Styrgruppen för revidering av miljömålen anser nu att målen ska 
skickas på remiss för att därefter justeras utifrån de inkomna synpunkterna.  
 
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. De senaste åren 
har Borås Stad klättrat i miljörankningen av Sveriges kommuner till plats 13 och kan 
numera kalla sig en ledande miljökommun.  
 
I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016”, beslutat av 
Kommunfullmäktige i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist 
uppnådda. För de mål som inte är uppnådda fortsätter arbetet.  
 
Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av 
samhället krävs för att nå målen. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel med 
andra aktörer lokalt, regionalt och internationellt. Borås Stad deltar bland annat i 
Alliance for Urban Sustainability, EU-projektet Sinfonia, och har precis avslutat EU-
projektet Escar. Nätverken inkludera ett flertal länder och handlar om hållbar 
stadsutveckling och hållbara livsstilar.  
 
Arbetet med revideringen av miljömålen har gjorts i samverkan med nyckelpersoner 
inom förvaltningar och bolag, för att säkra att målen blir utmanande utan att vara 
omöjliga att uppnå. En styrgrupp med politiker från Miljö- och konsumentnämnden 
samt de två kommunalråden har diskuterat målformuleringar under resans gång.   
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 
Borås Stads miljömål 2017-2020, remissutgåva 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 13   Dnr Ecos 2017-209  
 
Miljöpolicy för Borås Stad  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka förslag till Borås Stads miljöpolicy på 
remiss till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen Borås Stad. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2015 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016 som även innehöll en miljöpolicy. I de reviderade miljömålen har vi 
valt att separera miljöpolicyn från miljömålen, vilket innebär att miljöpolicyn kommer 
vara ett separat styrdokument. Miljöpolicyn ska nu skickas på remiss för att sedan 
justeras utifrån de synpunkter som kommer in. Den justerade miljöpolicyn kommer 
därefter skickas till Miljö- och konsumentnämnden för godkännande innan ett slutgiltigt 
förslag skickas till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-19 
Miljöpolicy –remissförslag  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 14   Dnr Ecos 2016-3059  
 
 
Ansökan om strandskyddsdispens 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens för en 

komplementbyggnad.  
- Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för brygga med måtten 

2,0 x 7,0 meter, på fastigheten Seglora-Näs 1:5 vid Grytan, Borås Stad.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 
Till denna tjänsteskrivelse hör en detaljkarta som bestämmer vilken yta på fastigheten 
som får tas i anspråk för den sökta åtgärden. Anläggningen ligger inte inom tomtplats, 
men i nära anslutning till övrig gårdsbebyggelse. Det är bara inom tomtplats som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Sammanfattning 

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 
komplementbyggnad för skogsbruket, samt byta ut den befintliga bryggan på fastigheten 
Seglora-Näs 1:5. Komplementbyggnaden ska användas för att förvara arbetskläder, 
båtmotor, åror och röjsåg, samt användas för värmeskydd och omklädning vid 
skogsarbete vintertid. 
 
Miljöförvaltningens bedömning är att det inte finns några särskilda skäl för att bevilja 
dispens från strandskyddsbestämmelserna med avseende på komplementbyggnaden. 
Vad gäller bryggan som ersätter en redan befintlig medfaren brygga finner 
miljöförvaltningen att det finns skäl till att bevilja en dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

komplementbyggnad för skogsbruket med måtten 3,4 x 4,9 meter samt byta ut den 
befintliga bryggan mot en ny med måtten 2,0 x 7,0 meter, på fastigheten Seglora-Näs 
1:5. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 1 november 
2016. Ritning och karta har också skickats in. Som underlag har även en Skogsbruksplan 
skickats in vilken visar att det finns 261,6 ha produktiv skogsmark på fastigheten 
Seglora-Näs 1:5, samt ett pågående skogsbruk. Ansökan har efterhand kompletterats 
med ytterligare information genom mailkonversation och bifogade handlingar. 
 
Sökande har ett fritidshus på gården men bor inte där utan åker ut för att jobba i 
skogen. Arbetet i skogen sker främst under vinterhalvåret och innebär till stor del  
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§ 14 forts. 
 
röjning och plantering av löv för att skapa en vacker blandskog, samt skydd för att inte 
allt löv skall bli uppätet. Enligt sökande fungerar det inte att låta skogsbolagen sköta 
detta, då blir det bara gran. Komplementbyggnaden är avsedd för att ha någonstans att 
hänga upp arbetskläder som sökande annars transporterar fram och tillbaka i bilen, samt 
båtmotor, åror och röjsåg som idag förvaras i ladan. Fastighetens skogsmark ligger runt 
sjön Grytan-Uppsalen och transporten till de olika delarna av skogsmarken sker till stor 
del med motordriven eka. Det finns även en fyrhjuling med vilken transport på land 
sker. Enligt sökande ska komplementbyggnaden ha en kamin som sätts på när sökande 
kommer upp som ska kunna värma upp byggnaden under ett par timmar för att efter 
arbetet i skogen och ett dopp i sjön kunna värma upp sig och byta till andra kläder innan 
bilfärden hem igen. Enligt sökande är komplementbyggnaden nödvändig för att arbetet i 
skogen ska vara drägligt. 
 
Exempel på utfört arbete i skogen  
- Ädellövskog har planterats på 2,6 hektar i området mellan hagmark och skog ute på 

halvön. 
- Röjning under gamla ekar och runt yngre ekar och enar. 
- Röjt fram gamla gärdsgårdar, husgrunder och jordkällare. 
- Får och kor håller landskapet öppet. 
- Bortröjning av gran runt sjöar och tjärn. 
- Plantering av lövträd i skogen.  
 
Sökandes fritidshus på gården Seglora-Näs nyttjas under sommarhalvåret då det är 
energikrävande att ha det uppvärmt på vintern. Övriga hus på gården ägs av sökandes 
kusiner. Samtliga byggnader är avstängda på vinterhalvåret.  
 
Platsen där komplementbyggnaden är tänkt att placeras är idag en träbelagd äldre 
stengrund, som används för att placera ut trädgårdsmöbler. Intill denna plats ligger idag 
en medfaren brygga som sökande avser byta ut mot en ny i samma storlek. Den nya 
bryggan är tänkt att byggas med två stockar, väl förankrade i land, som pekar ut över 
vattnet med bräder på.  
  

Miljöförvaltningens synpunkter 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Grytan och Uppsalen strandskyddsområde som är 200 meter. Inom 
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden 
kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga 
särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (MB kap 7 § 18 c). Åtgärden får dock inte tillåtas om 
den försämrar förutsättningarna för friluftslivet och om djur- och växtlivet påverkas 
även om det finns särskilt skäl.  
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§14 forts.  

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 

strandskyddsbestämmelserna.  

 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Anläggningen uppförs på tomtplats runt bostadshus. 
- Anläggningen måste för sin funktion ligga inom strandskyddsområde. 
- Anläggningen är av ett mycket angeläget intresse. 
 
Skogsbruket 
För fastigheten Seglora-Näs 1:5 finns en skogsbruksplan som visar på 261,6 hektar 
produktiv skogsmark. Uppgifter från Skatteverket om Inkomst av näringsverksamhet 
för 2015 visar på en Intäkt på 276 081 kronor som enligt sökandes uppgifter kommer 
från skogsbruket. Enligt budgetsammanställning för 2017 kommer skogsbruket resultera 
i intäkter på 1 125 000 kronor. Miljöförvaltningens bedömning är att detta är tillräckligt 
med bevis för att det finns en befintlig näringsverksamhet och att inkomsterna inte är av 
marginell betydelse utan ger ett betydande ekonomiskt tillskott.  
 
Kring gården finns vidsträckta, steniga och lövrika betesmarker, naturvärdesklass 1 i 
Borås Stads naturdatabas. Gamla oregelbundna åkermarker och kraftiga odlingsrösen 
bildar en tilltalande och biologiskt viktig mosaik tillsammans med glesa lövdungar. 
Inslaget av träd är variationsrikt såväl vad gäller arter som åldersfördelning. Många grova 
och murkna träd har betydelse för svampfloran och fågellivet.  
 
Sökande uttrycker en vilja att öka andelen lövskog på sin mark, och har enligt uppgifter 
gjort flertalet naturvårdande insatser på sin fastighet. Ett fortsatt skogs- och jordbruk är 
därför av stor betydelse för naturvården, som kan bidra till levande skogar och ett rikt 
växt- och djurliv i enighet med de nationella miljömålen. 
 
1. Komplementbyggnaden 
Komplementbyggnaden är avsedd att användas för skogsbruket, vilket enligt 7 kap 
16 § miljöbalken är undantaget från förbudet under förutsättningen att bygganden inte 
kan placeras utanför strandskyddat område. Fastigheten Seglora-Näs 1:5 utgörs av 275 
hektar, varav 261,6 hektar produktiv skogsmark. Hela fastigheten är inte inom 
strandskyddsområde, varför en placering utanför strandskyddat område skulle vara 
möjligt. Byggnaden är således dispenspliktig.  
 
Komplementbyggnadens placering ligger inte inom tomtplats runt bostadshus. Enligt 
Prop. 1997/98:45 (del 2 s. 89) kan det finnas skäl att ge dispens om 
komplementbyggnaden förläggs så att den bildar en sammanhållen enhet tillsammans 
med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader, under förutsättningen att 
kompletteringen inte medför en utvidgning av det privata området på bekostnad av det 
område som är tillgängligt enligt allemansrätten. Vidare framgår att en byggnad inom  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-01-31 16 (31) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 forts.  
 
strandskyddsområde är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten från att beträda 
området, utan redan om den avhåller allmänheten från att beträda området, vilket    
§14 forts.  
 
innebär att hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde av ett område har betydelse 
(Prop. 1997/98:45 del 2 s. 86). 
 
Miljöförvaltningen anser att platsen i fråga ligger i nära anslutning till övriga gården, men 
inte tillräckligt nära för att det ska ge intrycket av en sammanhållen enhet tillsammans 
med huvudbyggnad och övriga befintliga byggnader utan att utöka det privatiserade 
området. Platsen är idag en träbelagd äldre stengrund som används för trädgårdsmöbler, 
och området runt om används vintertid för uppläggning av ekor. Platsen kan inte anses 
vara lagligen ianspråktagen i den bemärkelsen som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 1 
miljöbalken. 
 
Gården Yttre Näs ligger på en halvö vilket innebär att vill man ta sig ut på halvön så 
promenerar man nära gården. Mellan ladan och platsen för komplementbyggnaden finns 
en grusväg som allmänheten kan nyttja för att promenera förbi. Att ta sig längs 
strandlinjen ut på halvön är lite bökigt med sluttande partier och till fots är det därför 
lättare att söka sig upp på grusvägen en bit. Även om komplementbyggnaden inte 
hindrar allmänheten från att ta sig förbi gården så kommer anläggningen i fråga att öka 
den avhållande verkan. 
 
För att komplementbyggnaden ska fungera som förvaringsutrymme för båtmotor, åror 
och röjsåg som ska lastas på ekan vid bryggan är det lämpligt om byggnaden är placerad 
nära sjön. Båtmotor, åror och röjsåg förvaras idag i ladan. Ladan ligger, enligt 
Borås Stads kartverktyg IntraMap, cirka 80 meter från bryggan. Miljöförvaltningens 
bedömning är att 80 meter är en rimlig sträcka att transportera båtmotor, åror och 
röjsåg, med hjälp av en skottkärra borde det räcka med en vända till ladan.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att det finns några bärande skäl för att en 
komplementbyggnad måste ligga på den aktuella platsen, det finns rimliga och 
alternativa placeringar på sökandes tomtplats alternativt i närmare anslutning till gården, 
där verksamhetsrelaterade krav skulle kunna uppfyllas, även om det ur ett 
bekvämlighetsperspektiv skulle innebära ett större avstånd för sökande.  
 
Angeläget intresse (MB kap 7 § 18 c punkt 5) innebär enligt Prop. 1997/98:45 (del 1 s. 
321) sådana ingrepp som är motiverade med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen. 
Det arbete som sökande utför i skog och mark är av stor betydelse för naturvården. 
Miljöförvaltningen kan dock inte se att detta skulle vara skäl nog för att placera 
komplementbyggnaden på det ställe som sökande avser och vidhåller.  
 
Dispens kan heller inte ges i enlighet med 7 kap 18 § punkt 6 miljöbalken, anläggningen 
är inte av annat mycket angeläget intresse. 
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§ 14 forts.  
 
2. Bryggan 
Bryggan som ansökan avser är tänkt att ersätta den befintliga bryggan som idag är något 
medfaren. Den nya bryggan ska vara i samma storlek som den befintliga 
(2,0 x 7,0 meter) vilket innebär att det inte sker något förändrat hinder ur strandskyddets 
syfte. Den nya bryggan kommer likt den gamla vara en flytbrygga, det kommer därmed 
inte ske någon nämnvärd påverkan på bottenmiljön samt växt- och djurlivet i vattnet.  
 
Proportionalitetsbedömning 
Enligt 7 kap 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad 
som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att vid 
prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intresseavvägning där det även 
tas hänsyn till den enskildes intressen (Prop. 2008/09:119 s. 104). Då särskilda skäl ej 
föreligger så görs heller ingen proportionalitetsbedömning. 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningens bedömning är att det inte finns några särskilda skäl för att bevilja 
dispens från strandskyddsbestämmelserna med avseende på komplementbyggnaden. 
Vad gäller bryggan som ersätter en redan befintlig medfaren brygga finner 
miljöförvaltningen att det finns skäl till att bevilja en dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
En dispens för bryggan är förenligt med strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet 
påverkas inte och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
byggnationen. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven på 
lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18 
Ansökan 
Bilagor till ansökan 
Skogsbruksplan 
Översiktskarta 
Detaljkarta 
Fotobilaga 
Budget 2017 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande samt Länsstyrelsen 
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§ 15   Dnr Ecos 2016-3403  
 
 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för nybyggnation av fritidshus med 
måtten 6 x 9 meter samt brygga med måtten 2 x 1 meter, på fastigheten Bosnäs 3:1 vid 
Bosjön, Borås Stad. Dispensen är förenat med villkoren att det nya fritidshuset placeras 
på samma plats som tidigare, bryggan placeras vid tomtens norra strand för att inte 
hindra trafik i sundet mellan Bosjön och Äktasjön, samt att marken utanför 
tomtplatsavgränsningen återställs till sitt naturliga skick. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 
Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till 
marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Sammanfattning 
 

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett nytt 
fritidshus som ersätter det tidigare bostadshuset som vandaliserats på Bosnäs Stora 6, 
del av fastigheten Bosnäs 3:1.  har i en kompletterande ansökan även ansökt 
om att få anlägga en mindre brygga. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens för nybyggnation av 
fritidshus samt brygga, på fastigheten Bosnäs 3:1 vid Bosjön, Borås Stad. Dispensen är 
förenat med villkoren att det nya fritidshuset placeras på samma plats som tidigare, 
bryggan placeras vid tomtens norra strand för att inte hindra trafik i sundet mellan 
Bosjön och Äktasjön, samt att marken utanför tomtplatsavgränsningen återställs till sitt 
naturliga skick, och sanden tas bort från stranden. 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett nytt 

fritidshus som ersätter det tidigare bostadshuset som vandaliserats på Bosnäs Stora 6, 
del av fastigheten Bosnäs 3:1.  har i en kompletterande ansökan även ansökt 
om att få anlägga en mindre brygga. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 december 2016, kompletteringen inkom 
samma dag. Ritning och karta har också skickats in. Den 23 december 2016 inkom 
ytterligare komplettering av uppgifter samt fotografier som visar den gamla stugans läge.  
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§ 15 forts. 
 
Arrendet av Bosnäs Stora 6 övertogs av sökande den 1 juni 2016. Fritidshuset som stod 
på tomten vandaliserades och var enlig sökande i så dåligt skick att det var osäkert att 
beträda stugan. Fritidshuset revs den 20 oktober 2016. Ansökan om 
strandskyddsdispens inkom efter det att stugan tagits bort. 
 
Vid besök på platsen den 22 december 2016 upptäcktes att flertalet träd tagits bort, 
stora ytor mark hade skrapats rent och förberedelser för ett nytt hus hade påbörjats. 
Vidare hade sand forslats dit och lagts längs med en del av stranden, som för att 
anordna en sandstrand. På platsen fanns det även nedbrunna husrester.  
  

Miljöförvaltningens synpunkter 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Bosjön strandskyddsområde som är 200 meter. Inom strandskyddat 
område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det 
finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 § c miljöbalken). Åtgärden får dock inte tillåtas 
om den försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om 
det finns särskilt skäl.  

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Det är av mycket angeläget intresse. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Det skall dock 
förtydligas att vi inte ger dispens i enlighet med 7 kap 18 § c punkt 6 miljöbalken, 
byggnaden är inte av annat mycket angeläget intresse.  
 
Det skäl som miljöförvaltningens bedömning grundar sig på är att byggnaden kommer 
att ligga helt inom ianspråktagen tomtplats runt det tidigare fritidshuset, där allmänheten 
inte har tillträde (7 kap 18 § c punkt 1 miljöbalken).  
 
Denna dispens är förenad med villkor. 
- Det nya fritidshuset, som blir något större till ytan, ska placeras på samma plats som 

det tidigare fritidshuset.  
- Bryggans placering bör vara vid norra delen av stranden på tomten för att inte 

hindra eventuell trafik igenom sundet mellan Bosjön och Äktasjön.  
- Marken utanför tomtplatsavgränsningen runt fritidshuset ska återställas till sitt 

naturliga skick. Detta innebär att det kan behövas återplantering av trädslag som är  
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§ 15 forts. 
 

naturliga för omgivningen, exempelvis ek, tall och björk. Inte trädgårdsväxter. 
Anordningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

- Strandområdet ska återställas till sitt naturliga skick, vilket innebär att sandstranden 
ska bort. 

 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnationen. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven på 
lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-04 
Den kompletterade ansökan 
Bilaga till ansökan 
Fotokomplettering 
Arrendeavtal 
Fotobilaga från besök 
Översiktskarta 
Tomtplatsavgränsning 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande samt Länsstyrelsen 
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§ 16   Dnr Ecos 2016-3530  
  
Remiss: Samråd för detaljplan för Gånghester, del av 
Hulta 4:2.  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning att den 
kompletteras med kompensationsåtgärder för intrång i grönområdet inför granskning. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt planlägga 
fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. För fastigheten Hulta 4:28 medges två 
våningar. Fastighetens tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som finns för 
resterande villor i området.  

Förskolan kommer utgöra övergången mellan tätortens västra delar och friluftsområdet 
Kransmossen. Förskolan kommer att byggas i ett område som enligt Borås Stads 
grönområdesplan har högsta skyddsvärde, klass 1. Därför krävs kompensationsåtgärder 
för att kunna ianspråkta marken för förskolan. Dessa åtgärder kommer att beskrivas i 
planens granskningshandlingar när de går ut på remiss.  
För att försöka bevara upplevelsen av naturrummet kommer förskolebyggnaden också 
ha trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum. 
Förskolans utemiljö och lekutrustning regleras inte men föreslås vara naturanpassad.  
 
Miljöförvaltningens synpunkter att enbart ta i anspråk mark söder om Stenhuggargatan, 
för att undvika exploatering av högre naturvärden, har beaktats i planarbetet. Önskemål 
om att reglera utformning och terränganpassa framtida byggnation för att minska 
påverkan på friluftsområdet som helhet negativt har också beaktats. Därför tillstyrks 
fortsatt planarbete och en beskrivning av kompensationsåtgärder inför granskning.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-22 
Planhandlingarna 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 17   Dnr Ecos 2017-165  
  
Remiss: Samråd detaljplan för Torpa Hestra 41 m.fl.   
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till ändring i form av tillägg till 
detaljplanen. 

Sammanfattning 
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga byggrätten inom kvarteret 
Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av ytterligare åtta bostadsrätter. 
Miljöförvaltningen tycker att det är positivt att ändringen bidrar till skapandet av fler 
bostäder i ett attraktivt område och föreslår att Miljö- och konsumentnämnden 
tillstyrker förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
Planbeskrivning 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 18   Dnr Ecos 2016-3318  
  
Motion: Mindre partiklar och fler levande människor – 
det är rätt bra 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljönämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör få i uppdrag att ta fram en 
plan för information och åtgärder avseende problemet med höga partikelhalter.  

Sammanfattning 
Borås klarar miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar även om halterna periodvis 
kan vara höga. Därmed krävs inte en åtgärdsplan för att minska halterna. Partiklar 
bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. 
Information om halterna, riskerna och åtgärder är därför viktig. Åtgärder kan vidtas 
både av den enskilde boråsaren liksom av väghållarna.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-13 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 19   Dnr Ecos 2016-3037 
  
Motion: Underlätta och stimulera lokal ekologisk 
matproduktion i Borås kommun 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionens intentioner. För att kunna uppnå 
intentionerna i motionen anser nämnden att man bör tydliggöra och skilja på begreppen 
ekologiskt, närproducerat och självförsörjningsgrad.  
 
Nämnden är dock tveksam till att ansluta Borås stad till ytterligare en organisation och 
anser att man avvaktar med ett sådant beslut tills man vet mer om organisationen och 
tänkta upplägg i motionens anda. 

Sammanfattning 
Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg (MP) föreslår i en motion att Borås Stad ska 
underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion inom kommunens gränser. De 
har många olika förslag på hur Borås Stad kan bidra till detta genom till exempel 
stadsodling, nätverkande, andelsodling och distributionscentral. Motionärerna vill 
genom förslagen till exempel öka självförsörjningsgrad, ge lokalproducerad mat ett lyft 
och genom kommunens köpförmåga stimulera denna utveckling.  
 
Miljöförvaltningen anser att motionen har goda intentioner och bra förslag som ger ett 
helhetsgrepp för att stimulera en lokal ekologisk matproduktion. En sådan utveckling 
bidrar till många fördelar för alla tre dimensioner i hållbar utveckling. Det ekologiska 
genom exempelvis ökad biologisk mångfald, det ekonomiska genom fler småskaliga 
producenter och det sociala genom den gemenskap odling för med sig. Odling förenar, 
engagerar och ger möjlighet att lära om hantverket bakom matproduktion, matens värde 
samt ekologiska samband.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18 
 
Beslutsgång 
Karl-Eric Nilsson (C) yrkar att Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionens 
intentioner men uttrycker en tveksamhet till att ansluta Borås stad till ytterligare en 
organisation och anser att man avvaktar med ett sådant beslut tills man vet mer om 
organisationen och tänkta upplägg i motionens anda. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Karl-Eric Nilssons förslag som blev ett 
enhälligt beslut.  
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 20   Dnr Ecos 2016-3534  
  
Remiss: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder 
för minskad nedskräpning  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen Naturvårdsverkets redovisning för 
åtgärder för minskad nedskräpning 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Naturvårdsverkets redovisning för 
åtgärder för minskad nedskräpning. Naturvårdsverkets redovisning utgår ifrån det 
uppdrag myndigheten fick av regeringen som syfte att minska nedskräpningen i Sverige. 
Miljö– och konsumentnämnden kommer att kommentera de delar av Naturvårdsverkets 
redovisning som nämnden är involverad i.  
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket redovisat gällande nedskräpningsboten, 
anser Miljö- och konsumentnämnden att även fimpar och snus ska innefattas av 
brottstypen nedskräpningsförseelse. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande det nationella 
förbyggande arbetet, anser Miljö- och konsumentnämnden att det är viktigt att det 
nationella förebyggande arbetet mot nedskräpning fortsätter. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande finanseringsformer 
och åtgärder för marint skräp, avstår Miljö- och konsumentnämnden att yttra sig.  
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande ändringar i lagen om 
gaturenhållning och skyltning, anser Miljö- och konsumentnämnden det som positivt att 
kommuner i större utsträckning tar ansvar för renhållning av naturmiljöer där 
allmänheten får färdas fritt. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 
 
Delegationsbeslut 1-31 december 2016 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

 
Ärende 
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. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegationsbeslut 1-31 december 2016. 
 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 22  
 
Redovisning av inkomna skrivelser  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 
Ärende 

a. Nominera politiker till klimatkommunernas styrelse 
Klimatkommunerna är en plattform för att driva klimatfrågor på nationell och 
lokal nivå. Styrelsen skriver debattartiklar, arrangerar seminarier, uppvaktar 
riksdag/utskott. Nomineringarna skickas till kansliet@klimatkommunerna.se 
senast den 31 januari 2017. 

 
b. Delårsrapport jan-aug 2016 

Delårsrapporten innefattar både nämnder och kommunala bolag, som godkändes.  
 
c. Plan för vatten och avlopp 

Planen för dricksvatten och avlopp redovisar åtgärder och aktiviteter under 
planens giltighetsperiod för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- 
och avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad. Kommunstyrelsen antog planen. 
 

d. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt 
dricksvatten 
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt. God planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda 
sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens 
skyldigheter i VA-försörjningen. Riktlinjerna för dricksvatten- och 
avloppsförsörjning antogs. 

 
e. Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 

Program för tillgänglighet, delaktighet, och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning upphörde att gälla 1 januari 2014. En arbetsgrupp 
innehållande tjänstemän från Borås Stad samt företrädare för 
funktionshinderorganisationerna har arbetat med att revidera det tidigare 
gällande programmet och tagit fram ett nytt förslag.  
Programmet innehåller ett antal prioriterade områden hämtade ur FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning..  
Programmet har kompletterats med en handlingsplan med konkreta åtgärder 
som underlag för fortlöpande verksamhetsutveckling 2017.  

 
f. Revidering Riktlinjer för medborgardialog  

En översyn av riktlinjerna har genomförts under 2016. För att få ett underlag 
inför detta arbete har nämnderna besvarat ett antal frågor angående arbetet med 
medborgardialog år 2014 och 2015. Utifrån nämndernas svar görs bedömningen 
att några förtydliganden och redaktionella förändringar endast behöver göras i  
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nuvarande riktlinjer. Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställs att gälla 
till och med 2020.  

 
g. Revidering av Riktlinjer för styrdokument 

Den största förändringen i dokumentet innebär att facknämnderna också kan 
fastställa strategier och program för sina respektive verksamhetsområden. Dock 
gäller ska-kravet att i ett tidigt skede koppla in Stadskansliet för stöd med att 
säkerställa att dokumentet fyller kraven och harmonierar med riktlinjerna och att 
Stadskansliet ansvarar för att dokumentet utformas i den gemensamma designen 
och för publicering. 
Ytterligare en förändring är att utöver budgeten, föreslås också att de dokument 
som har sin grund i Plan- och bygglagen (PBL), t ex översiktsplanen, 
fördjupningar av översiktsplanen samt detaljplaner undantas från riktlinjerna och 
ses som egna former av styrdokument. 
Utöver detta har det gjorts mindre redaktionella förtydliganden. 
 

h. Revidering av Borås 2025- vision och strategi 
Borås 2025 – vision och strategi fastställdes av Kommunfullmäktige 18 oktober 
2012, och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För 
revideringen ansvarar Kommunstyrelsen.  
Visionen fastställdes hösten 2012 och ligger till grund för Borås Stads styrmodell 
från och med budget 2014. Det innebär att de målsatta indikatorerna och de 
särskilda uppdragen har följts upp två gånger; i årsredovisningarna för 2014 och 
2015.  
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och framför allt förs  
diskussioner och förhandlingar kring Götalandsbanan. Detta kommer med all 
säkerhet att påverka revidering och förändringar i visionen och 
Kommunstyrelsen anser därför att revideringen bör invänta detta arbete och att 
Borås 2025 bör fastställas att gälla som längst till 2020. Under perioden kommer 
nuvarande strategier under respektive målområde att utvärderas och revideras.  

 
i. Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

I kapitlet Styrmodellen – Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljnings-
funktion (sid 8) föreslås justeringar och förtydligande för att bättre stämma 
överens med Kommunstyrelsens reglemente.  
Utöver dessa justeringar ändras också i kapitlet Styrdokumenten – Styrdokument 
fastställda av nämnder och styrelser (sid 15) till att nämnderna kan fastställa även 
strategier och program inom sitt verksamhetsområde. (Denna förändring är 
också införd i Riktlinjer för styrdokument).  

 
j. Justering av nämndreglementen i Borås Stad 

Reglementet för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd har justerats där ändringarna 
gäller från och med den 1 januari 2017.  
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Beslutsunderlag 
b) Kommunfullmäktiges beslut § 283, daterad 2016-11-23 samt tillhörande 
Delårsrapport jan-aug 2016 
c) Kommunfullmäktiges beslut § 318, daterad 2016-12-21 
d) Kommunfullmäktiges beslut § 319, daterad 2016-12 -21samt tillhörande riktlinjer. 
e) Kommunfullmäktiges beslut § 306, daterad 2016-12-21 samt tillhörande plan och 
program 
f) Kommunfullmäktiges beslut § 312, daterad 2016-12-21 samt tillhörande riktlinjer 
g) Kommunfullmäktiges beslut § 285, daterad 2016-11-23 
h) Kommunfullmäktiges beslut § 286, daterad 2016-11-23 
i) Kommunfullmäktiges beslut § 287, daterad 2016-11-23 
j) Kommunfullmäktiges beslut § 291, daterad 2016-11-23 
 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 23 
 
Personalärenden 
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om personalläget på förvaltningen:  
 

Ø Förvaltningen ska fortsätta att bistå Viskans vattenråd med biolog och 
sekreterarstöd fram till rådets årstämma i maj.  

Ø En av förvaltningens kommunikatörer avslutar sin anställning i dagarna.  
Ø Det är fortsatt platsbrist inom förvaltningen.  
Ø Från och med 1 juni 2016 tar kulturnämnden över ansvaret för Orangeriet.  
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§ 24  
 
Övrig information från förvaltningen 
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Karl-Eric (C) lyfter frågan om vattenråden. Han föreslår att sammankalla möte för att 
diskutera representation i vattenråden, samt behovet av att se över rutiner. Karl-Eric 
Nilsson (C), Anita Persson (V)och Lasse Jutemar (MP) får i uppdrag att diskutera saken 
med ombud och valda i styrelsen. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 
mötesdatum.  
 
Nämndsekreteraren informerar om att Ipads kommer att delas ut till de nya 
ledamöterna. Vidare informerar hon om att alla i nämnden ska använda sin Borås-mail 
då hon i fortsättningen endast kommer att kommunicera information till ledamöternas 
Borås-mail.  
 
Slutligen önskar nämnden att kommunalråden ska bjudas in till ett nämndsammanträde 
under våren.  


