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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-04-21 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 21a april 2022, kl. 17:00 – 20.00, Stadshuset, KS stora sal, plan 3,5, Kungsg. 55, Borås 
Ajour 19.20 – 19.30 
Omfattning §§ 79- 97 

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

Tjänstgörande ersättare  
Sandra Sjöberg (S) för Jan-Åke Carlsson (S)  

Närvarande ersättare 
Sandra Sjöberg (S)    
Jaana ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S)¤ 

 

Alexander Andersson (C)¤ §§ 82(6.3) - 97 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander¤ §§ 79 - 97 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 79 - 97 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 79 - 97 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 79 - 82 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 79 - 97 
Avdelningschef Linda Gustafsson¤* §§ 79 - 97 
Förvaltningsjurist Anna Lidskog¤ §§ 79 - 97 

Miljöutredare Johanna Johansson¤  § 82 (6.1) 
Klimatanpassningssamordnare  
David von Sydow¤   § 82 (6.2) 
Kommunbiolog Matilda Chocron¤   § 82 (6.4) 
Miljöinspektör Gunilla Rådman¤*  §§ 79 - 97 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 79 - 97

¤ Via Teams *ej med på § 85  (sekretess) 

Justering  
Cecilia Kochan (S) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-04-25 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Cecilia Kochan 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-04-26 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Presentation av yttrandet angående trafikprogram 
6.2  Information – Skyfallsplanen 
6.3  Information – Strandskyddsärenden 
6.4  Information – Presentation av förslag angående initiativärendet 
6.5  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden samt Miljöbalken kap. 6 

7.1  Strandskyddsdispens Viared 16:29 
7.2 Yttrande över beslutsförslag, naturreservat Gåshult 

9.1  *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

10.1 Yttrande över remiss - Trafikprogram. 
10.2 Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl. 
10.3 Detaljplan för Sandared, del av Sandared1:89 m.fl.. 

12.1 Behovsutredning för MKNs ansvarsområde för år 2022-2024 
12.2 Delegationsordning 
12.3 Uppdrag som inte ingår i budget T1 2022 
12.4 Centralt tillkommande kostnader 
12.5 Månadsrapport mars 2022 
12.6 Tillägg i MKNS reglemente 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegationsbeslut mars 2022 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 79 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Cecilia Kochan (S) med Elvira Löwenadler (M) som ersättare. 
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§ 80 

Initiativärende 

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

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

Nya 

Initiativärende gällande våtmark samt invasiva arter från M och KD 
*Gör en kartläggning av möjliga områden för att anlägga våtmark gällande Borås Stads 
mark inom Borås Stads gränser. 

*Vid bekämpning av invasiva växter har det visat sig att det vid deponering av de 
insamlade växterna finns oklarheter. Man skall ju kunna lämna in dessa, för vår natur 
skadliga växter, på återvinningscentralerna i Borås där det finns speciella containrar och 
det är väl med detta men här finns restriktioner. 
Enligt uppgift får man endast lämna in 5 st. säckar per person av en viss sort säck som 
finns vid återvinnings-centralen. Detta för att man prioriterar Borås egna mark för 
återställning och inte privat, enligt uppgift 
Skall inte de invasiva växterna bort var de än finns i vår natur?  
Frågan ställs efter kontakt med naturvårdsförening som vill ta bort skunkkalla men ser 
sig hindrade beroende på dessa restriktioner. 
Vill snarast ha en utredning vad som gäller angående invasiva växters deponering i 
Borås. 

Ordföranden finner att samtliga initiativärenden besvaras under punkt 6.4 i 
föredragningslistan. Ärendena avslutas.   
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§ 81 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 82 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.5 i nämndens protokoll. 

6.1 Yttrandet angående trafikprogram 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Johanna Johansson informerar nämnden om 
planeringsprocessen för trafikfrågor, miljöförvaltningens synpunkter mm angående 
Borås Stads trafikprogram  

6.2 Skyfallsplanen 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens klimatanpassningssamordnare David von Sydow förklarar och 
förtydligar om skyfallskarteringen och skyfallsplanen för Borås Stad. 

6.3 Strandskyddsärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningsjurist Anna Lidskog redogör för vad som ska ingå i 
beslut gällande strandskyddsärenden. 

6.4 Förslag angående initiativärende 

Sammanfattning 
Pågående ärende: 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron presenterar framtagen pdf-fil som 
kommer att finnas tillgänglig på Borås Stads hemsida om strandskydd, hos 
Samhällsbyggnadsnämnden samt kommer att kunna mailas och eller printas och skickas 
till sökanden som så önskar. Ändringar och förbättringar som gjorts på samma hemsida 
förevisas också 

Svar angående det nya initiativärendet angående invasiva växter; . 
Borås Energi och miljö har i uppdrag att ta emot ett hushållsavfall på sina ÅVCer. De  
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§ 82 forts. 

har bedömt att 5 säckar är ett hushållsavfall. Är det mer än så bedömer de att det är en 
annan typ av verksamhet som inte ryms av skattekollektivet idag. Utan ska då betalas av 
lämnaren på Sobacken.  
Vill Borås Stad att Borås Energi och Miljö ska ta emot alla invasiva arter gratis så krävs 
en ändring i uppdraget till Borås Energi och Miljö.  

Svar angående det nya initiativärendet angående våtmarker: 
22 av de 116 objekten som konsulten identifierade ligger delvis/helt på kommunal 
mark. De som ligger helt inom kommunal mark är: 18, 19, 20, 32, 43, 44, 53, 68, 74, 91 
och 110  Excelfil med redovisning av objekt delgavs nämnden. 

6.4 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Tillsatta tjänster 
*livsmedelsinspektör (ny tjänst), miljöinspektör, it-samordnare, BUS:are (ny tjänst),  
AC Livsmedelskontroll, AC Tillstånd (ny tjänst) 

Pågående rekryteringar 
samhällsbyggnadssektorn med fokus vatten (2 nya tjänster) 
två vikariat föräldraledighet Tillstånd/Livs och Livs 

Kommande rekryteringar 
Ersätta AC Verksamhetsstöd (gör om tjänst) – tf AC Annelie Johansson från 26/4- 
kvalitetssamordnare el motsv (omgjord tjänst) 
Administratör (i höst) 
förvaltningsjurist 
digitaliseringskompetens (ny tjänst) 
cirkulär ekonomi (ny tjänst) 
energi- och klimatsamordnare 
två vakanta samt ca 2 utfyllnad deltidare miljöinspektörer och ett heltidsvikariat 
föräldraledighet Miljötillsyn 

Övrigt 
Historiskt högt NKI resultat. 
SKR miljöchefsnätverk angående Livsmedel och miljöbalken 
Miljöbalken kap 6 och PBL 
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§ 83  Dnr: 2022-426 

Strandskyddsdispens för nytt bostadshus på fastigheten 
Viared 16:29 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus om ca 170 kvadratmeter i två 
våningar, på fastigheten Viared 16:29, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  ska 
betala 7506 kronor för handläggning av ärendet. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

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

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

ett nytt bostadshus i två våningar om cirka 171 kvadratmeter på fastigheten Viared 
16:29. På fastigheten fanns det två byggnader vid besöket. En tredje mindre byggnad 
har nyligen rivits eller flyttats. Viared 16:29 är cirka 3000 kvadratmeter stor. Ungefär 
hälften av fastigheten 1500 kvadratmeter är trädgård med gräsmatta. Den andra 
halvan av fastigheten är gammal ängs/åkermark. Området på kullen mot skogen har 
röjts, det även finns en dunge med björkar mot vägen och grannen till.  På flygbilder 
och på drönarbild vid inskickad ansökan syns tydligt den yta som varit 
ianspråktagen som tomtplats. 

Det hus som ansökan avser är mycket större än den byggnad som är på platsen idag 
och delar av byggnationen är på mark som är utanför det som bedöms ianspråktaget 
som tomtplats. 
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§ 83 forts. Dnr: 2022-426 

Något särskilt skäl för att ianspråkta mark som idag är allmänt tillgängligt har inte 
lagts fram av sökanden och Miljöförvaltningen hittar inte heller något särskilt skäl till 
utökningen av tomtplatsen. 

Dispens kan därför inte medges för den byggnad som ansökan avser. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag. 

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

Votering begärs.  

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

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

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
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§ 84  Dnr: 2022-1239 

Yttrande över beslutsförslag, Naturreservat Gåshult 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga 1 och översänder det 
såsom sitt yttrande till Kommunstyrelsen. 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har fått förslag till beslut om bildande av ett nytt kommunalt 
naturreservat samt tillhörande förslag till skötselplan på remiss från Kommunstyrelsen. 
Miljöförvaltningen är mycket positiv till att Gåshult skyddas som naturreservat. 
Miljöförvaltningen har inga synpunkter på beslutsförslaget men anser att några 
kompletteringar bör göras i skötselplanen, vilka framgår av bilaga 1. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07, med bilaga. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen ks.diarium@boras.se 
  

mailto:ks.diarium@boras.se
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§ 85  Dnr: 01-2019-00135 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  
ansökan om tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
försäljningsstället Norrby Livs,  

Miljö- och konsumentnämnden förordnar att beslutet ska gälla omedelbart. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1-3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).  

Sammanfattning 
 ansökte 2019-10-30 om tillstånd att  

tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsstället Norrby Livs, 
.   

För att kunna beviljas tobaksförsäljningstillstånd krävs att den sökande uppfyller 
lämplighetskraven i 5 kapitlet 2 § LTLP. En sådan prövning förutsätter att erforderliga 
underlag skickas in till kommunen. Detta har bolaget inte gjort, trots påminnelser och 
information om att ansökan i annat fall kommer avslås.   

Någon prövning av bolagets lämplighet enligt 5 kap 2 § LTLP har därför inte kunnat 
göras. Bolagets ansökan om tobaksförsäljningstillstånd ska därmed avslås. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07.  

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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§ 86  Dnr: 2020-1732 

Yttrande över remiss Trafikprogram 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker trafikprogrammet under förutsättning att våra 
synpunkter beaktas.   

Lagstöd 
MB 2 kap 6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors. 

Protokollsanteckning  
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
Sverigedemokraterna lämnar en muntlig anteckning till protokollet att man ej deltar i 
beslutet. 

Sammanfattning 
Trafikprogrammet utgör ett bra ramverk som tydliggör styrdokumentsstrukturen 
kring frågor kopplade till mobilitet. Programmet visualiserar också hur komplext 
arbetet med hållbar mobilitet är, samt vilka aktörer som ingår i arbetet. En bild som 
varit svår att förmedla internt till alla berörda tidigare. Det är positivt att fokus i 
Trafikprogrammet ligger på en förändrad färdmedelsfördelning i centralorten. Det är 
positivt att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara prioriterade färdmedelsslag i de 
”centralare delarna”. Urval av justeringar som önskas: 

• Mål om önskad färdmedelsfördelning behöver nås tidigare än 2040. 
• Uppföljningen behöver kompletteras med en ekonomisk indikator. 
• Utred nya vägars miljöpåverkan och överväg alternativa förslag till att minska 

miljöpåverkan från transporter och gods i centrala Borås, innan trafikplan 
beslutas. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 med bilaga. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr: 2022-1312 

Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete. 

Lagstöd 
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen 
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

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

Sammanfattning 
Planen syfte är att möjliggöra byggnation av LSS-bostäder, bostäder och 
vårdverksamhet i Viskafors. Byggrätten består idag av naturmark utpekad som klass 3 
enligt grönområdesplan och skyddsåtgärder krävs inom planområdet. 

• Skyddszon har införts på plankartan och natur är reglerad på plankartan vilket 
är positivt. 

• Användning GC-väg 1 kan möjligen avgränsas ytterligare på plankartan för att 
förhindra att sådan dras på fler ställen inom området som benämns Natur. 

• Tydliggör hur de framtida planerna att ändra om busslinjerna i Viskafors 
kommer påverkas i förhållande till denna nya målpunkt och arbetsplats. Är 
det till det sämre eller till det bättre? 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete och inväntar resultaten av den 
fördjupade naturvärdesinventeringen (en fågelinventering och en groddjursinventering) 
som redovisas i samband med granskning. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-05 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 88 Dnr: 2022-1313 

Detaljplan för Sandared, Sandared 1:89 med flera.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

Lagstöd 
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen 
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 3 § Plan och bygglagen 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt. 

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. Planens huvudsakliga 
innebörd är att möjliggöra utbyggnad av en trafiksäker bussvändslinga vid hållplatsen 
Skogshill övre samt omvandling av kvartersmark till allmän platsmark. 
Miljöförvaltningen har framfört önskemål om att träd bör stå i vändslingan för 
landskapsbildens skull. Det är positivt ur alla de tre hållbarhetsperspektiven att 
möjliggöra för mer kollektivtrafikering. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 15 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 89 Dnr: 2022-2024 

Behovsutredning för MKNs ansvarsområden för år 2022-2024 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna ”Behovsutredning för Miljö – och konsument-
nämndens samtliga ansvarsområden för år 2022-2024. 

Sammanfattning 
I rollen som operativ tillsynsmyndighet måste Miljö- och konsumentnämnden enligt lag 
utreda behovet av personella resurser gällande tillsyn och kontroll. Dock är det viktigt 
att få en helhetsbild av resursbehovet för nämndens totala uppdrag enligt reglementet, 
tillhörande lagstiftning och andra uppdrag från kommunfullmäktige.  

Behovsutredningen som tagits fram är en sammanställning av det arbete som 
förvaltningen bedömer ska genomföras under år 2022 till år 2024 av samtliga 
avdelningar.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-21, med bilaga 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 16 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 90 Dnr: 2022-289 

Revidering av delegeringsordning och arbetsinstruktion 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning och 
arbetsinstruktion.  

Sammanfattning 
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 kap. 
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen. Nuvarande delegation framgår av 
nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen delegerar beslutanderätt inom 
nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt förvaltningschefen, 
med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till nämndens 
delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den löpande förvaltningen 
som åligger förvaltningschefen 

Nu föreslås att punkterna 150-158 i den nuvarande delegeringsordningen tas bort. 
Dessa avser beslut om förelägganden och förbud enligt den numera upphävda lagen 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Punkten 51 under rubriken 
skydd av områden har lagts till och personalärenden har flyttats från arbetsinstruktionen 
till delegeringsordningen, se nummer 173-191 i bifogad delegeringsordning. Vidare 
har punkten 192 lagts till under personalärenden.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11, 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 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 17 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 91 Dnr: 2022-1677 

Uppdrag som inte ingår i budget T1 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av Uppdrag som inte ingår i 
budget - tertial 1 2022 och översända denna till Kommunstyrelsen för kännedom.   

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har inga uppdrag utanför budget per april 2022.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-08. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 18 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 92 Dnr: 2022-223 

Centralt tillkommande kostnader 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka detta svar till Stadsrevisionen om 
Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har tillställt nämnderna en rapport om Centralt tillkommande kostnader 
i Borås Stad och emotser svar med planerade åtgärder senast 2022-04-30. 

Miljö- och konsumentnämnden fördelar inte centralt tillkommande kostnader till andra 
nämnder inom Borås Stad. 

Miljö- och konsumentnämnden behöver fånga fördelade centralt tillkommande 
kostnader för uppföljning, för att se vad de har för konsekvenser för vårt 
kommunbidrag på sikt. Inför budget 2023 har centralt tillkommande kostnader 
identifieras i utfallet för 2021. Centralt tillkommande kostnader budgeteras 2023 på  
4-ställig kontokod och med motpartskontering, för att uppföljning ska kunna göras 
under löpande år mot budget. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18 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 
Stadsrevisionen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 19 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 93 Dnr: 2022-258 

Månadsuppföljning mars 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsrapport och 10-dagars för mars 2022. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en månadsrapport till sin nämnd med utfall 
gentemot budget samt prognos för budgetavvikelse. Nämnden lämnar en 10-dagars 
prognos till Kommunstyrelsen med utfall mot budget samt en prognos på 
budgetavvikelse. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06, med bilagor. 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 20 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 94 

Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår ändring av reglementet i enlighet med bilagan 
och sänder ärendet vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning 
En ny lag och förordning som reglerar tobaksfria nikotinprodukter kommer troligtvis 
träda i kraft den 1 augusti 2022. Miljöförvaltningen borde utöva tillsyn enligt den nya 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter eftersom nämnden har det övriga ansvaret 
avseende nikotinprodukter. Det passar väl in i den befintliga verksamheten. För att 
kunna utöva denna tillsyn krävs dock ett tillägg i nuvarande reglemente. Utöver detta 
bör tobakslagen ändras i reglementet till den nu gällande lagen om tobak och liknande 
produkter. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19, 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 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 21 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 95 

Kurser och konferenser 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 22 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 96 

Delegationsbeslut mars 2022 

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

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

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

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegationsbeslut mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-21 23 (23) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 97 

Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde 
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