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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-09-28 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 28e september 2021, kl. 17:00 – 20.20, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 19.20 – 19.40 
Omfattning §§ 150 - 171 

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

Tjänstgörande ersättare ¤ 
 

Närvarande ersättare ¤ 
Harry Kettil (S)   
Alexander Andersson (C) 
  

Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M) 

Staffan Dahlbäck (SD) 

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 150- 171 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 150- 171 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤* §§ 150- 171 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤* §§ 150- 171 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 150- 171 
Avdelningschef Annelie Johansson¤* §§ 150- 171 
Förvaltningsjurist Anna Lidskog¤ §§ 150- 171 
Förvaltningscontroller Gunnel Petersson¤ §§ 150- 153 
MR-strateg Emma Lingefelt¤ § 153 (6.1) 

MR-representant Anne Rapinoja¤ § 153 (6.1)  
Klimatanpassningssamordnare David  
von Sydow¤   § 153 (6.4) 
Budget och skuldrådgivare Charlotta 
Movitz Dahlgren¤  § 153 (6.5) 
Energi- och Klimatsamordnare  
Lisa Nilsson¤  § 153 (6.2) 
Kommunbiolog Anna Karlsson¤ § 153 (6.3) 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 150- 171

¤ Via Teams *ej med på 9.1 (sekretess) 

Justering  
Cecilia Kochan (S) utses att justera och Lena Sänd (S) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-10-01 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 
 
 
Justerande Cecilia Kochan 

Justering tillkännages genom anslag den 2021-10-04 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Mänskliga rättigheter 
6.2  Information – Klimatlöften för 2022 och klimatprat -projektbeskrivning 
6.3  Information – Uppföljning av gamla ärenden i naturvårdsfonden 
6.4  Information – remiss av Riskhanteringsplan för Borås enligt    
       Översvämningsdirektivet 
6.5  Information – Överskuldsättningens kostnader för samhället och den enskilde  
6.6  Information – Ordförandebeslut 
6.7  Information – Tertial 2 2021 
6.8  Information – revidering av miljöbalkstaxa 2022 
6.9  Information – ny livsmedelstaxa 2022 
6.10 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

9.1  *Ansökan om serveringstillstånd 
9.2  Initiativärende angående tillståndsenhetens taxor  
9.3 Förlängd tillfällig utökning av serveringstillstånd på uteserveringar i Borås Stad 

10.1 Förlängning av Borås Stads miljömål 
10.2 Uppföljning av miljöförvaltningens miljömål 2021 
10.3 Ansökan klimatkompensationsfond, Klimatsmart byggmaterial 
10.4 Ansökan klimatkompensationsfond, cykelgarage 

12.1 Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service 
12.2 Ny rutin för klimatkompensationssystemet 
12.3 Remiss – handlingsprogram Säkerhet 2019-2022 
12.4 Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2021 
12.5 Uppdrag som inte ingår i budget T2 2021 
12.6 Revidering av miljöbalkstaxa 2022 
12.7 Ny livsmedelstaxa 2022 
12.8 Tertialrapport 2 2021 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut augusti 2021 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 150 

Val av justerare 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-28 4 (30) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 151 

Initiativärenden 

Pågående 

2021-01-26, § 2 
Miljö och konsumentnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys 
inkl. ekonomi av 4-5 kommuners svar i rapporten ”Rapport – Serveringstillstånd” och 
att detta skall redovisas senast på nämndsammanträdet 2021-06-21 

- 2020-06-21, P.g.a. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras 
datumet för redovisningen till senast den 2021-09-28 

Ordförande finner att ärendet tas upp under rubriken Alkohol & Tobak, punkt 9.2 i 
föredragningslistan 
 
2021-06-21, § 107 
Borås har under en lång tid låtit bygga om avlopps och vattenledningar till Fristad. De 
tidigare ledningarna som fortfarande finns i Öresjö har ersatts av ledningar nu 
nedgrävda på land. 
Min fråga är: 
Hur tänker kommunen beträffande avloppskulverten på Öresjös botten, skall den 
bärgas eller hur har man tänkt att göra med denna avloppsledning? 
Moderaterna - Per Månsson 
 
Ärendet kommer att redovisas på nämndmötet den 23e november  
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§ 152 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 153 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.10 i nämndens protokoll. 

6.1 Mänskliga rättigheter 

Sammanfattning 
Stadsledningskansliets MR-strateg Emma Lingefelt och MR-representant Anne Rapinoja 
informerar nämnden om arbetet med mänskliga rättigheter och vilka punkter som berör 
vårt arbete på miljöförvaltningen extra mycket. 

6.2 Klimatlöften för 2022 och klimatprat -projektbeskrivning 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson informerar nämnden 
klimatlöftena för 2022 samt informerar nämnden om en heldag om klimatomställning 
som kommer att arrangeras den 19e oktober som nämnden är inbjudna till.  

6.3 Uppföljning av gamla ärenden i naturvårdsfonden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson informerar nämnden om 
studiebesök som utförts tillsammans med två nämndledamöter på sex olika platser, som 
tidigare fått bidrag från naturvårdsfonden, för att se vilka åtgärder som utförts och hur 
det skötts.  

6.4 Remiss av riskhanteringsplan för Borås enligt    
      översvämningsdirektivet 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens klimatanpassningssamordnare David von Sydow redogör för 
remissen som inkommit angående riskhanteringsplan enligt översvämningsdirektivet. 
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§ 153 forts. 

6.5 Överskuldsättningens kostnader för samhället och den  
      enskilde 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens budget- och skuldrådgivare Charlotta Movitz Dahlgren redogör för 
nämnden om vägar in i skuldsättning, effekter av skuldsättning med fokus och exempel 
på hur det kan beröra barn som lever i familjer med skuldsättning m.m.   

6.6 Ordförandebeslut 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson redovisar för två 
ärenden som tagits ordförandebeslut på under augusti. 

6.7 Tertial 2 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningscontroller Gunnel Petersson redogör för och förtydligar 
några poster och siffror för nämnden gällande Tertial 2 2021. 

6.8 Revidering av miljöbalkstaxa 2022 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschefer Mirjam Keskifrantti och Linda Gustafsson  
redogör för och förtydligar om arbetet med framtagen miljöbalkstaxa och visar på några 
av ändringarna. 

6.9 Ny livsmedelstaxa 2022 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander redogör för och förtydligar några 
ändringar med den nya livsmedelstaxan och arbetet med framtagandet. 
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§ 153 forts. 

6.10 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 
• Rekrytering 
HR-specialist – klar, tillträder vid årsskiftet 
Controller – förlängt t.o.m. april 2022 
Inspektör Miljötillsyn – intervjuer pågår 
IT-samordnare - annons ute  

Övrigt 
• Trängseltillsyn upphör idag, lagarna gäller t.o.m. jan 2021 
• Tillitsresan – Gemensamma principer klara.  

Syftet är att ge stöd för de beslut vi fattar och hur vi bör agera. Principerna ska 
också hjälpa oss att utveckla vårt professionella omdöme och vår förmåga att 
hantera svåra situationer och dilemman. 
De gemensamma principerna är: 
demokrati 
objektivitet 
öppenhet och yttrandefrihet 
bemötande 
effektivitet och service 
laglighet 

Den demokratiska principen är överordnad de andra fem principerna. 
• Statistik över trängseltillsyn 

Antal klagomål  118 
Antal besök inklusive uppföljningar 419 
Antal övriga kontakter  124 
Antal anmärkningar trängsel 28 
Antal åtgärdade anmärkningar 28 

• Revision av Borås Stads Livsmedelskontroll 28-29 september, Länsstyrelsen 
• Plupp-samtal 21 september 

  

https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/gemensammaprinciper/demokrati.4.73d94cde17b6f33f852bdeb.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/gemensammaprinciper/objektivitet.4.73d94cde17b6f33f852170f1.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/gemensammaprinciper/oppenhetochyttrandefrihet.4.73d94cde17b6f33f852174a4.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/gemensammaprinciper/bemotande.4.73d94cde17b6f33f852174ae.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/gemensammaprinciper/effektivitetochservice.4.73d94cde17b6f33f852174ea.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/gemensammaprinciper/laglighet.4.73d94cde17b6f33f852174f4.html
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Ansökan om serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
-Miljö –och konsumentnämnden beviljar , tillstånd att 
året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 
på Gula Torget vid Borås Arena, Ålgårdsvägen, Borås, till och med 2022-12-31. 

-Miljö- och konsumentnämnden bestämmer serveringstiden till kl. 12.00-23.00. 

-Som villkor meddelas att servering endast får ske i samband med att Elfsborg spelar 
hemmamatch inom Borås Arena avseende seriespel, Svenska Cupen och 
tävlingsmatcher. 

-Som villkor meddelas att minst två av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska 
tjänstgöra i serveringsområdet under hela den tid som servering bedrivs fram till dess att 
samtliga gäster lämnat serveringsområdet.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622) samt och 2 § fjärde punkten lag 
1980:578) om ordningsvakter 

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

Sammanfattning 
 har ansökt om tillstånd att året runt till allmänheten 

servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på supportertorget Gula 
Torget vid Borås Arena, Ålgårdsvägen, Borås mellan kl. 12.00 - 23.00 i samband med att 
Elfsborg spelar hemmamatch inom Borås Arena avseende seriespel, Svenska Cupen och 
tävlingsmatcher.  

Kraven i alkohollagen bedöms uppfyllda för att bevilja ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och den sökta serveringstiden kan beviljas.  

Gula Torget är ett nytt serveringsställe som riktar sig till allmänheten i samband med 
Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena. Något liknande har inte funnits i Borås Stad 
tidigare och arrangemangen är under uppbyggnad. Hur serveringen kommer att fungera 
och om det skulle kunna leda till olägenheter är något ovisst. Polismyndigheten har i sitt 
remissvar uppgett att risken för olägenheter bedöms öka med serveringstillstånd. Med 
hänsyn till detta finns det särskilda skäl att begränsa serveringstillståndets giltighet för att 
kunna utvärdera serveringsverksamheten. En lämplig tid för att få en rättvisande bild är 
drygt ett år.   
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-28 10 (30) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 154 forts. Dnr: 50-2021-00120 

Av Borås Stads riktlinjer framgår att för serveringstillstånd i idrottsanläggningar ska 
verksamheten vara inriktad på matservering. Gula Torgets verksamhet är inriktad på 
detta och något hinder för serveringstillstånd finns därmed inte i denna del. Med 
anledning av den restriktivitet och återhållsamhet som är beslutad i riktlinjerna till skydd 
för barn och ungdomar, men också kopplat till idrott, är det motiverat att besluta om 
villkor för när servering av alkoholdrycker får ske, för att skydda barn och ungdomar 
från att bli exponerade för konsumtion av alkoholdrycker i samband med 
idrottsutövning och vid arrangemang som främst riktar sig till barn och unga. Det är 
därför angeläget att serveringstillståndet villkoras med att servering av alkoholdrycker 
bara får ske i samband med att Elfsborg spelar hemmamatch inom Borås Arena 
avseende seriespel, Svenska Cupen och tävlingsmatcher. Ett sådant villkor står i 
överensstämmelse med Borås Stads riktlinjer och den dispositionsrätt bolaget har till 
serveringsstället.  

Utredningen visar att det utifrån angiven verksamhet och tider för serveringstillstånd 
finns behov av ordningsvakter. Polismyndighetens bedömning är att minst två 
ordningsvakter utöver de som villkoras för de offentliga tillställningarna behövs. Detta 
ska därför beslutas som villkor.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20, 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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§ 155  Dnr: 2021-3023 

Svar på initiativärende avseende jämförelse med andra 
kommuners tillståndsverksamhet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden förklarar initiativärendet som avslutat.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att jämföra 4-5 taxor avseende 
serveringstillstånd inklusive hur stor andel av kommunernas tillståndsverksamheter som 
skattefinansieras.   

Kommunernas taxor skiljer sig i stor utsträckning och en jämförelse mellan endast fem 
kommuner gav en skev bild. För att få fram en mer rättvis jämförelse utökades därför 
antalet kommuner till 23 stycken. För att ge en bättre helhetsbild har också taxorna för 
folköl, tobak och receptfria läkemedel tagits med i jämförelsen.  

Jämförelsen framgår genom tabeller i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.  

Underlag för beslut 
Ordförandeskrivelse daterad 2021-09-13, 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  
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 156 Dnr: 34-2021-00204 

Förlängd tillfällig utökning av serveringstillstånd på 
uteserveringar i Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar alla tillståndshavare av 
serveringstillstånd i Borås stad utökad period att servera alkoholdrycker 
och/eller alkoholdrycksliknande preparat i enlighet med redan beviljat och 
gällande serveringstillstånd i uteservering, från och med 2021-10-01 – 2021- 
12-31. 
- Som villkor meddelas att nödvändiga tillstånd för uteservering ska finnas hos 
Polismyndigheten och eventuell privat markägare..  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har vid tre tillfällen under 2020 fattat beslut om 
tillfälligt utökad möjlighet till servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat i uteserveringar i Borås stad med anledning av spridningen av viruset covid- 
19 som bidrog till att många restauratörer fick en snabb nedgång av antalet besökande 
gäster. Detta för att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning 
har på restauratörernas verksamhet. Dessa beslut har gjort det möjligt att servera 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i uteserveringar året runt sedan 
2020-03-18. Med anledning av rådande läge och den fortsatta spridningen av covid-19 
är fortsatt möjlighet till uteservering året ut något som kan underlätta för restauratörer 
och gäster till dessa. 

För att kunna beviljas serveringstillstånd krävs dispositionsrätt. För uteservering krävs 
i de allra flesta fall tillstånd för detta av Polismyndigheten och om marken är privat 
krävs också tillstånd från markägaren. 

Det har inte framkommit några hinder från Polismyndigheten och Tekniska 
förvaltningen att utöka perioden för serveringstillstånd i uteserveringar i Borås stad, 
så länge som nödvändiga tillstånd för nyttjande av uteservering finns hos 
Polismyndigheten. 
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§ 156 forts. Dnr: 34-2021-00204 

Polismyndigheten har tillfrågats i ärendet utifrån alkohollagens perspektiv och ha inget 
att erinra mot tillfällig utökad uteserveringsperiod. Avdelningen för Miljötillsyn vid 
Miljöförvaltningen har inte remitterats i ärendet. 

Underlag för beslut 
Ordförandeskrivelse daterad 2021-09-22. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-28 14 (30) 
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Förlängning av Borås Stads miljömål 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande miljömål för Borås stad i ytterligare ett år. Nuvarande miljömål för Borås 
stad skall gälla till och med år 2022.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande Miljöpolicy för Borås stad i ytterligare ett år. Nuvarande Miljöpolicy skall 
gälla till och med år 2022.  

Vidare beslutar Miljö- och konsumentnämnden hemställa frågan till 
Kommunfullmäktige om ett uppdrag att ta fram och färdigställa ett miljöprogram vilket 
kan ta vid när Borås stads miljömål löper ut 2022.   

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

Sammanfattning 
De nuvarande miljömålen, som Miljö- och konsumentnämnden har uppdraget att 
revidera och följa upp, är gällande till och med 2021. Efter den omvärldsanalys som 
gjorts vill vi införa ett helhetstänk kring den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 
genom att ta fram ett miljöprogram enligt Agenda 2030 till år 2023. Miljöförvaltningen 
önskar förlänga nu gällande miljömål med ett år och parallellt arbeta med framtagandet 
av ett miljöprogram.  

Miljö- och konsumentnämnden har även uppdraget att revidera och följa upp Borås 
stads Miljöpolicy som löper ut 2021. För att stadens miljöpolicy skall harmoniera med 
övrigt miljöarbete bör även Borås stads Miljöpolicy förlängas ett år. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-01, 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: KS.diarium@boras.se 
Kommunfullmäktige  
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§ 158 Dnr: 2021-2853 

Uppföljning av Miljöförvaltningens miljömål 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2021, Miljö- 
och konsumentnämnden.  

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

Sammanfattning 
Rapportering av Miljö-och konsumentnämndens miljömålsuppföljning gällande tertial 2.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13, 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  
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 159 Dnr: 2021-2954 

Ansökan om klimatkompensationsfondsmedel – 
utsläppssnåla materialval till Gässlösa Skola 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden gällande återbrukad cellplast 
uppfyller samtliga kriterier för användningen av fondens medel. Miljö- och 
konsumentnämnden beviljar därför 230 000 kr från klimatkompensationsfonden till att 
finansiera merkostnaderna för återbrukad cellplast i Gässlösa skola.  

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

Sammanfattning 
Borås Stad bygger en skola F-9 på Gässlösa för 1000 elever. Projektet leds av 
Lokalförsörjningsförvaltningen och hela projektet genomsyras av en ambition att 
minska byggnadens klimatpåverkan i alla skeden av processen och att sprida kunskapen 
till andra projekt. Lokalförsörjningsförvaltningen ansöker om medel från 
Klimatkompensationsfonden för att täcka merkostnaderna för användningen återbrukad 
cellplast och miljöförbättrad takpapp i Gässlösa skola. 

Under betongplattan vill Lokalförsörjningsförvaltningen använda cellplast som baseras 
på 100 % återbrukad råvara. . Det ökade kostnaden för återvunnen cellplast 230 000 kr. 
Genom att använda återbrukad cellplast minskas byggnadens klimatavtryck med ca 100 
ton CO2e. Jämfört med generiska klimatdata för cellplast så ger den återbrukade 
produkten ett klimatavtryck som är 93 % lägre. 

På taken vill Lokalförsörjningsförvaltningen använda en miljöförbättrad takpapp som 
medför en tillkommande extrakostnad på 340 000 kr. Den miljöförbättrande takpappen 
absorberar koldioxid under byggnadens drifttid. Granulatet i takpappen reagerar 
tillsammans med regnvatten och neutraliserar koldioxid. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att båda åtgärderna i ansökan uppfyller samtliga 
bedömningskriterier men i nuläget har Klimatkompensationsfonden begränsat med 
medel och endast en åtgärd är möjlig att finansiera. Miljöförvaltningen anser att 
återbrukad cellplast i högre utsträckning bidrar klimatnytta samt resurseffektiv och 
cirkulär användning av byggmaterial. Därför föreslår Miljöförvaltningen att bevilja 
230 000 kr från Klimatkompensationsfonden till att finansiera merkostnaderna för 
återbrukad cellplast.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-02, med bilaga. 
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§ 159 forts. Dnr: 2021-2954 

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

Beslutet skickas till  
Lokalförsörjningsförvaltningen  
Kristoffer Gråhns, kristoffer.grahns@boras.se 
  

mailto:kristoffer.grahns@boras.se
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§ 160 Dnr: 2021-2778 

Ansökan om klimatkompensationsmedel - cykelförråd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel och beviljar därför 150 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden till att finansiera ett cykelförråd för Fristad hemtjänst.  

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

Sammanfattning 
Under 2020 utgjorde Vård- och äldreförvaltningens resor inom hemtjänsten nästan 
hälften av Borås Stads utsläpp från tjänsteresor. Hemtjänsten i Fristad har som ambition 
att ersätta en eller flera av verksamhetens fossilbilar och öka antalet tjänsteresor med 
cykel och el-bikes, så kallade Vässlor, i syfte att minska hemtjänstens utsläpp från 
tjänsteresor. För att detta ska vara möjligt behöver cyklarna skyddas på ett säkert sätt 
och vara lättillgängliga för personalen. Därför ansöker Vård- och äldreförvaltningen om 
150 000 kr från Klimatkompensationsfonden för att upprätta ett cykelförråd i Fristad.  

Miljöförvaltningen anser att om Borås Stads ska kunna uppnå målet om att bli en 
fossilbränslefri organisation samt realisera arbetet med Borås Stads koldioxidbudget, 
Energi- och klimatstrategin och Riktlinjer för resor krävs åtgärder för att minska 
utsläppen från hemtjänstens resor. Upprättandet av ett cykelförråd för Fristad hemtjänst 
skulle möjliggöra för fler resor med cykel och färre tjänsteresor med bil, vilket minskar 
utsläppen från tjänsteresor inom hemtjänsten. Dessutom skyddas cyklarna från slitage, 
stöld och sabotage, vilket ökar cyklarna livslängd och reducerar onödig 
resursanvändning. Bortsätt från åtgärdens många miljö- och klimatvinster gynnar ökad 
cykling inom hemtjänsten medarbetarnas hälsa och visar på gott föredöme som kan 
inspirera invånare i Fristad att använda cykeln mer. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att åtgärden i ansökan uppfyller samtliga 
bedömningskriterier. Därför föreslår Miljöförvaltningen att bevilja 150 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden till att finansiera byggnationen av ett cykelförråd för 
Fristad hemtjänst. Miljöförvaltningen anser dock att det nya cykelförrådet bör byggas 
med så lång miljö- och klimatpåverkan som möjligt, förslagsvis bör cykelförrådet ha 
trästomme och träfasad samt sedumtak för att gynna biologisk mångfald och tillgodose 
ett bra mikroklimat.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13, med bilaga 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-28 19 (30) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 160 forts. Dnr: 2021-2778 

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

Beslut skickas till 
Vård- och äldreförvaltningen  
Karin Redberg karin.redberg@boras.se, tel. 0768-88 35 83 
Kristina Pettersson, kristina.pettersson@boras.se, tel. 033-358768 
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§ 161 Dnr: 2021-3130 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att undanta tillgänglighetsanpassning av 
nämndens blanketter på Borås Stads webbplats med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Undantaget åberopas eftersom oskäligt 
betungande anpassningar krävs för att tillgänglighetsanpassa blanketterna. 

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

Sammanfattning 
Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens 
kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och 
kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt 
styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer  

Tillgänglighet för nämndens blanketter innefattar tillgänglighet i två olika perspektiv. 
Det ena är att blanketter ska vara tillgängliga så att alla som arbetar för nämnden ska 
kunna använda dem i sin yrkesroll. Det andra perspektivet är att de dokument som 
skapas från mallar och de blanketter som ska fyllas i ska vara tillgängliga för den som ska 
läsa dokumenten, eller fylla i blanketten.   

Många av nämndens blanketter är skapade för flera år sedan och majoriteten innehåller 
fält och tabeller som är betungande att tillgänglighetsanpassa som kräver tid och 
resurser.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-17. 

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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§ 162 Dnr: 2021-2960 

Ny rutin för klimatkompensationssystemet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta den nya rutinen för 
klimatkompensationssystemet enligt bilaga 3.  

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

Sammanfattning 
Den 26 januari 2021 gav Miljö- och konsumentnämnden Miljöförvaltningen i uppdrag 
att utvärdera Klimatkompensationssystemet i sin helhet och ta fram ett förslag på ett 
reviderat system. För mer detaljerad information Borås Stads 
Klimatkompensationssystem och den nuvarande rutinen, se bilaga 1. 

Miljöförvaltningens utvärdering av Borås Stads klimatkompensationssystem omfattar en 
omvärldsbevakning av andra kommuners arbete med klimatkompensation samt en 
intervjustudie med tjänstepersoner från Borås Stads verksamheter som arbetar med 
klimatkompensationssystemet, se bilaga 2. Utifrån Miljöförvaltningens intervjustudie 
och omvärldsbevakning har ett förslag på en nu rutin tagits fram, se bilaga 3. I den nya 
rutinen har Klimatkompensationssystemets syfte förtydligats och breddats för att 
säkerställa att avgifterna kan användas för att åstadkomma så stor klimatnytta som 
möjligt. Klimatkompensationssystemet bibehåller den treåriga strukturen och omfattar 
både kommunala bolag och förvaltningar. Precis som tidigare tilldelas varje verksamhet 
en egen avgift som ska användas för att uppnå så stor klimatnytta som möjligt. För att 
göra systemet mer användarvänligt har kriterierna för godkända åtgärder förtydligats. 
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden antar den nya rutinen för 
Klimatkompensationssystemet enligt bilaga 3.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, 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 
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 163 Dnr: 2021-2496 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Remiss – Borås Stads handlingsprogram för säkerhet  
2019-2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissens förslag till handlingsprogram för 
säkerhet med nedan angivna förslag till tillägg och ändringar. 

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

Sammanfattning 
Borås Stads arbete med säkerhet ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och 
hantera oönskade störningar. Utgångspunkten i arbetet är samhällets skyddsvärden 
enligt följande:  
• Människors liv och hälsa  
• Samhällets funktionalitet  
• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter  
• Miljö och ekonomiska värden  
• Nationell suveränitet  

Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal:  
• Internt skydd  

Miljö- och konsumentnämnden upplever att det är svårt att skilja på vilket som är 
huvuddokument och bilaga och föreslår därför att de båda dokumenten ses över så att 
texter och rubriker är synkade i de båda dokumenten, samt att alla områden har en 
fördjupande del i bilagan. Miljö- och konsumentnämnden önskar också att det tydligt 
kommuniceras vad respektive förvaltning/bolags uppdrag är i handlingsplanen.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-23 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, ks.diarium@boras.se 
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§ 164 Dnr: 2021-3132 

Inkomna synpunkter januari-juni 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter 
januari-juni 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-juni 2021 inkommit 29 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Samtliga avsåg klagomål på fysisk miljö. De inkomna synpunkterna 
har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för framtiden.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15, 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 
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§ 165 Dnr: 2021-1852 

Uppdrag som inte ingår i budget – tertial 2 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av Uppdrag som inte ingår i 
budget – tertial 2 2021 och översänder denna till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har inga uppdrag utanför budget per augusti 2021. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-14. 

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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§ 166 Dnr: 2021-3065 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Revidering av Miljöbalkstaxa 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till revidering av miljöbalkstaxa och 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för nämndens verksamhet 
enligt miljöbalken.  

Miljö- och konsumentnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan att 
gälla från och med den 1 januari 2022.  

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

Sammanfattning 
Taxorna på Miljöbalken är i behov av regelbunden översyn. En mindre översyn har 
genomförts under året där ändringarna beskrivits närmare i denna tjänsteskrivelse. De 
sakområden som Miljöförvaltningen föreslår för miljö- och konsumentnämnden att 
fatta beslut kring är mindre ändringar inom branschområdena: hygienisk verksamhet, 
undervisning, avfall samt avlopp. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16, 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   
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§ 167 Dnr: 2021-2610 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Revidering av livsmedelstaxan 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till ny taxa och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för nämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen.  

Miljö- och konsumentnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan att 
gälla från och med den 1 januari 2022. 

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

Sammanfattning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. I och med detta så behöver Miljö- och 
konsumentnämndens taxa enligt livsmedelslagen ändras för att anpassas till det nya 
regelverket och möjliggöra ett avgiftsuttag för arbetsmoment som taxan inte täcker idag. 
Förvaltningen föreslår också vissa andra förändringar av taxan, bland annat för att göra 
den mer tydlig. Den nya livsmedelsavgiftsförordningen anger att det tidigare systemet 
med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk 
efterhandsdebitering senast vid utgången av år 2023. Denna taxa behöver därför justeras 
ytterligare när det står klart att någon förhandsdebitering av verksamheterna inte längre 
ska ske. I denna taxa föreslås ingen total övergång till efterhandsdebitering redan 2022.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15, 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: KS.diarium@boras.se 
Kommunfullmäktige  
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§ 168 Dnr: 2021-769 

Tertialrapport 2 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner delårsbokslut tertial 2 2021 med 
helårsprognos och översänder den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat ett delårsbokslut tertial 2 för 
perioden januari till augusti 2021, som innehåller ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
mot budget samt en budgetavvikelse på helår för 2021. Rapporten är framtagen i 
kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer den kommungemensamma 
strukturen. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13, 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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§ 169 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Kurser och konferenser 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av inbjudningar till   

7e oktober, kunskapsseminarium  - konsumentvägledning (digitalt) 
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§ 170 

Delegeringsbeslut augusti 2021 

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 augusti 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 171 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* Digitala möten ht -21 - SKR 
* Förslag på KS och KFs sammanträdesdagar för 2022 
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