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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-03-23 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 23 mars 2021, kl. 17:00 – 20.10, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 19.10 – 19.25 
Omfattning §§ 41 – 66 

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

Tjänstgörande ersättare ¤ 

Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S) 
Alexander Andersson (C) 

Matti Oinas (MP) 
Sofia Sandänger (M) 
Lars Lyborg (KD) 

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 41- 66 
Avdelningschef Niclas Björkström¤ §§ 41- 66 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 41- 60 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤ §§ 41- 66 
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 41- 66 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 41- 66 
Tf. avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 41- 66 
Strategisk samhällsplanerare Susanne Arneborg¤§ 44 (6.1)  
Alice Karlström, Boråsregionen¤ § 44 (6.1) 
Jonathan Bark, Sv Sportfiske- o fiskevårdsförb.¤§ 44 (6.2) 
Börje Fritzon, naturvårdsgruppen¤ § 44 (6.2) 

Miljöinspektör Johannes Stolt¤ § 44 (6.3) 
Miljöinspektör Maria Steinmetz¤ § 44 (6.3) 
Energi- och klimatrådg John Hamnelid¤  § 44 (6.4) 
Energi- och klimatrådgivare Hans-Erik 
Linnros¤   § 44 (6.4) 
Energi o klimatsamordnare Lisa Nilsson¤§ 44 (6.5) 
1:e Livsmedelsinsp.Annelie Gustafsson¤ § 44 (6.6) 
Livsmedelsinsp. Christina Källberg ¤ § 44 (6.6) 
Tillståndshandläggare Nicklas Selin¤ § 44 (6.7) 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 41- 66 

¤ Via Teams  

Justering  
Catherine Tynes Kjellbergh (L) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-03-25 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Catherine Tynes Kjellbergh 

 
 

 
 

Justering tillkännages genom anslag den 2021-03-26 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 – Avfallsplanen 
6.2  Information – Sportfiskarna, presentation av arbete man utfört för 
       naturvårdsbidragspengarna 
6.3  Information – Yttrande bergtäkt, Borgstena 
6.4  Information – Borås Stads fordon- och rese statistik 2020 samt  
       klimatkompensationsavgift 2020 
6.5  Information – Energi- och klimatrådgivning, årlig uppföljning 
6.6  Information – Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2021 
6.7  Information – Verksamhets- och tillsynsplan 2021, tillståndsenheten 
6.8  Information – Tillsynsplan inom miljö- och hälsoskydd 2021 
6.9 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1 Strandskyddsdispens Viared 8:119 
7.2  Strandskyddsdispens Sjögabo 1:7 
7.3  Strandskyddsdispens Viared 9:16 
7.4  Tillsynsplan inom miljö- och hälsoskydd 2021  

8.1  Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021 

9.1  Verksamhets- och tillsynsplan för tillståndsenheten 2021 
9.2 * Yttrande till Kammarrätten i Jönköping 

10.1 Remiss – regional avfallsplan 2021-2030 
10.2 Ansökan om medel från klimatkompensationsfond – digital mötesutrustning 
10.3 Ansökan om medel från klimatkompensationsfond – klimatkonferens 
10.4 Ansökan om medel från klimatkompensationsfond – utbildning, klimatkrav vid  
        byggnation 
10.5 Beslut om val av utsläppsfaktor 

11.1 Naturvårdsfond, Torps-Sjöbo 2:2, Paradis 1:4 m.fl. 
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12.1 Miljömålsuppföljning Tertial 3 2020 
12.2 Utredningsuppdrag att utöka mellankommunal samverkan 
12.3 Revidering av delegeringsordningen 
12.4 Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn för  
       att motverka organiserad brottslighet 
12.5 Uppföljning av program för ett integrerat samhälle 2020 
12.6 Månadsuppföljning februari 2021 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut februari 2021 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 41 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet 
utses Catherine Tynes Kjellbergh (L) med Per Månsson (M) som ersättare. 
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§ 42 

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  
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§ 43 

Godkännande av föredragningslista 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

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

6.1 Avfallsplanen 

Sammanfattning 
Stadsledningskansliets strategiska samhällsplanerare Susanne Arneborg och Alice 
Karlström från Boråsregionen informerar nämnden om Regional avfallsplan 2021-2030.  

6.2 Sportfiskarna, presentation av arbete utfört med hjälp 
av pengar från naturvårdsfonden 

Sammanfattning 
Jonathan Bark från Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund informerar nämnden 
om åtgärder som utförts vid bl.a. Mölarps naturreservat, Tosserydsbäcken och 
Sparsörsbäcken. 

6.3 Yttrande bergtäkt, Borgstena 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Johannes Stolt och Maria Steinmetz informerar 
nämnden om remiss angående tillståndsansökan till bergtäkt med vattenverksamhet, 
samt att ta emot och mellanlagra/återvinna schaktmassor till bygg- och 
anläggningsändamål enligt Naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig 
markanvändning (KM-massor) inom fastigheterna Mollaryd 5:14 Herrljunga kommun 
och Borgstena 3:100 Borås kommun i Västra Götalands län 
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§ 44 forts. 

6.4 Borås Stads fordon- och resestatistik 2020 samt 
klimatkompensationsavgift 2022 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson informerar nämnden 
om resestatistik 2020 samt valet av utsläppsfaktor för Borås Stads tjänsteresor (vilket 
resulterar i Klimatavgift). 

6.5 Energi- och klimatrådgivning, årlig uppföljning 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatrådgivare Johan Hamnelid och Hans-Erik 
Linnros informerar nämnden om – årlig uppföljning - energi- och klimatrådgivning  

6.6 Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer Annelie Gustafsson och Christina Källberg 
informerar nämnden om kontrollplan för livsmedelskontroll 2021 

6.7 Verksamhets- och tillsynsplan 2021, tillståndsenheten 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Nicklas Selin informerar nämnden om 
Verksamhets- och tillsynsplan för tillståndsenheten 2021 

6.8 Tillsynsplan inom Miljö- och hälsoskydd 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Mirjam Keskifrantti informerar om tillsynsplan 
inom miljö- och hälsoskydd 2021 för nämnden. 
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§ 44 forts. 

6.9 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Rekrytering 

– Inspektörer, samordnare 1 årsarbetare, samordnad tillsyn 2 årsarbetare, 
trängseltillsyn 1 årsarbetare, vikariat ca 2 årsarbetare 

– Kompetensinventering pågår inför ersättningsrekrytering på Verksamhetsstöd 

Organisationshälsa – Chefoskopet, Ledarskap, ledningsgrupp-utveckling 

Tillförordnad Avdelningschef Tillstånd och Livsmedelskontroll, Johanna Bäckström 
fr.o.m. 10 mars. 

 Sjukfrånvaro 

• Sjukfrånvaron är hög. En chefsutbildning är påbörjad för att försöka minska antal 
och längd på sjukskrivningar. 

Övrigt 
• KF-uppdraget: KS ska tillsammans med SBN och MKN utreda hur samverkan 

kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på SBN, MKN (avseende 
strandskydd) samt SPA och MEX på SLK. Utredningen ska vara färdig under 
första halvan av 2021.  
Beslut om vinnande anbud togs 22a mars. Uppdragsstart är enligt tidsplan 1a 
april 2021. 

• Miljöförvaltningen har blivit tilldelade 636 981 kr i bidrag för trängseltillsyn 
under perioden januari-maj 2021 
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§ 45  Dnr: 2020-3507 
      2020-3184 

Strandskyddsdispens för brygga och bod på fastigheten, 
Viared 8:119 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
brygga, på 67 m2, och bod, med måtten 3,5 x 2,5 meter, på fastigheten Viared 8:119 
vid Västersjön, Borås Stad.  

Endast den yta som bryggan och boden upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

Villkor 

• Bryggan får inte förses med anordningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. Exempelvis trädgårdsmöbler, 
skyltar, blomkrukor, solstolar etc.  

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och 
hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, -

 och , att utföra följande åtgärder på fastigheten 
Viared 8:119 i Borås Stad (se även bifogat förtydligande och fotodokumentation):  

1. Riva och forsla bort ramp och flaggstång från strandskyddat område.  
2. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1 så att inte 

metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar.  

Åtgärderna ska vara utförda senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att  
 och   

3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-2 ska vara färdiga, ska skicka 
bilder till Miljöförvaltningen som styrker att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §.  
Miljöbalken 26 kap. 9 §  
Miljöbalken 26 kap. 21 § 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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§ 45 forts. Dnr: 2020-3507 

Sammanfattning 
 har ansökt om strandskyddsdispens för befintligt brygga och bod på 

fastigheten Viared 8:119. Miljö- konsumentnämnden bedömer att det finns särskilt 
skäl att bevilja dispens då anläggningarna syftar till att utöka pågående verksamheten. 
Vidare finner Miljö- konsumentnämnden det befogat att förelägga  
och  att ta bort rampen och flaggstången då ingen dispens sökts för 
dessa anläggningar. Detta då anläggningarna annars riskerar att avhålla allmänheten 
från att beträda området.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08, 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 
 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 46 Dnr: 2020-2579 

Strandskyddsdispens för attefallshus på fastigheten 
Sjögabo 1:7 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för attefallshus enligt placering 1 och 3 (enligt 
tjänsteskrivelsens bilaga 2), på fastigheten Sjögabo 1:7, Borås Stad.  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
attefallshus, med måtten 7,1 x 4,2 meter, enligt placering 2 (enligt tjänsteskrivelsens 
bilaga 2) på fastigheten Sjögabo 1:7 vid Sävsjön, Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 

1. Tomtplatsen ska åt nordväst och sydväst, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2, 
markeras med staket, häck, mur eller motsvarande. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2 

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

Sammanfattning 
, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en attefallsbyggnad på fastigheten Sjögabo 1:7. Efter meddelande om att den ansökta 
placeringen ligger utanför det som bedöms som ianspråktagen tomtplats har  

, inkommit med två alternativa placeringar. Föreslagna ytor enligt alternativ 1 
och 3 utgörs av naturmark. Platsen är därmed inte att betrakta som ianspråktagen och 
särskilt skäl för dispens saknas. Föreslagen yta enligt alternativ 2 utgörs av gräsmatta 
inom ianspråktagen tomtplats. För att minska risken att en byggnad i utkanten av 
tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljö- konsumentnämnden det 
skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras. Under förutsättning 
att villkoret följs bedömer Miljö- konsumentnämnden att byggnaden inte kommer utöka 
det område som kan uppfattas som hemfridszon och att särskilda skäl för dispens 
därmed föreligger. 
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§ 46 orts. Dnr: 2020-2579 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08, 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  
 

Kopia till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Strandskyddsdispens för garage på fastigheten, Viared 9:16 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 10 x 10 meter, på fastigheten Viared 9:16 vid Västersjön, Borås 
Stad.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 

1. Tomtplatsen ska åt nordväst, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2, markeras med 
staket, häck, mur eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2 

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

Sammanfattning 
, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

garage, uppföra staket, trappa, stendäck, trädäck, hundgård, utfyllnad av mark samt 
byte av septiktank på fastigheten Viared 9:16. Miljö- konsumentnämnden bedömer att 
garaget kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Platsen är 
dessutom väl avskild från strandlinjen genom befintlig bebyggelse. För att minska 
risken att en ny byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljö- konsumentnämnden det skäligt att förena beslutet med 
villkor att tomtgränsen ska markeras åt nordväst. För att anlägga nytt avlopp krävs 
separat tillstånd. I den prövningen kommer avloppets placering och 
strandskyddsbestämmelserna att prövas. Övriga åtgärder bedöms inte kräva någon 
strandskyddsdispens. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08, med bilagor 
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§ 47 forts. Dnr: 2021-419 

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

Beslutet skickas till  
 

Kopia till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 48 Dnr: 2020-2053 

Tillsynsplan inom miljö- och hälsoskydd 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för miljöbalkens 
område för 2021. 

Sammanfattning 
För att miljöbalkens mål och syfte, de nationella miljökvalitetsmålen och en hållbar 
utveckling, ska kunna uppnås fordras att efterlevnaden av bestämmelserna i 
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. 
Tillsynsplanen avser år 2021och är lagd utifrån fastställd budget med intention att 
under 2021 genomföra en grundlig översyn av arbetet med tillsynsplanen och ta fram 
en ny behovsutredning. Tillsynsplanen är ett levande dokument som uppdateras när 
förutsättningar förändras och presenteras för nämnden vid behov.  

Enligt budget 2021 är de tillgängliga resurserna 22,25 årsarbetskrafter. Tillsynsplanen 
visar, likt tidigare år, att avdelningens resurser inte klarar att täcka hela tillsynsbehovet. 
Inom avdelningens branschgrupper kommer prioriteringar att göras utifrån faktiskt 
tillgängliga personalresurser. Den grundliga översynen kommer ge bättre underlag till 
den nya behovsutredning och mer information om prioriteringar. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-14, med bilaga 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 49 Dnr: 2021-308 

Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Kontrollplan för livsmedelskontroll 
2021. 

Sammanfattning 
Kontrollplanen för 2021 ska ses som ett komplement till budgeten med en mer 
utförlig beskrivning av planeringen för 2021 samt en allmän beskrivning av hur 
kontrollarbetet är upplagt. Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur 
livsmedelskontrollen är organiserad, inriktningen av kontrollarbetet och hur det 
genomförs. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10, med bilaga 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 50 Dnr: 2021-309 
16-2020-00069  

Verksamhets- och tillsynsplan, tillståndsenheten 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar: 

att anta verksamhets- och tillsynsplan för 2021 gällande alkohollagen 
(2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  

att för kännedom skicka tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Sammanfattning 
Verksamhets- och tillsynsplanen omfattar verksamhet i enlighet med alkohollagen  
(2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel.  

Verksamhets- och tillsynsplan ska ses som en allmän beskrivning av upplägget av 
utrednings- och tillsynsarbetet för år 2021. De inkluderar även ambitionsnivåer.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10, 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  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 51 Dnr: 16-2020-00138 
16-2020-00181  

  

Yttrande till Kammarrätten gällande överklagande av 
överklagande av Förvaltningsrättens beslut avseende mål 
2026-20 och 3387-20 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det såsom sitt yttrande till Kammarrätten i Jönköping i mål 22-21 och 
23-21. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden vidhåller tidigare lämnade yrkanden och grunder och 
hänvisar till tidigare inskickade handlingar i målen (2026-20 och 3387-20 
Förvaltningsrätten, 22-21 och 23-21 Kammarrätten) samt till vad som framkommit 
vid muntlig förhandling i Förvaltningsrätten 2020-10-30. Miljö- och 
konsumentnämnden har därutöver inget att tillägga. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16. 

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

Beslutet skickas till  
Kammarrätten i Jönköping (kammarrattenijonkoping@dom.se) 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 52  Dnr: 2021-229 

Remiss – Regional avfallsplan 2021-2030 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till Regional avfallsplan 2021-2030 
under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

Motivering till beslut 
Synpunkterna framgår av tjänsteskrivelsen 

Sammanfattning 
Borås Stad har tillsammans med andra kommuner i Boråsregionen tagit fram ett 
utkast till regional avfallsplan som nu sänts på remiss till berörda förvaltningar och 
bolag i Borås Stad.  

Miljöförvaltningen ser positivt på att ett förslag till regional avfallsplan tagits fram. 
Förslaget som helhet förväntas ha en positiv miljöpåverkan. Miljöförvaltningen menar 
att de nämnder som har störst rådighet över att föreslagna mål uppfylls ska stå som 
ansvariga istället för Miljö- och konsumentnämnden. Detta hindrar inte eventuell 
samverkan och erfarenhetsutbyte. Mer detaljerade synpunkter på genomförandet och 
uppföljningen av planen, målen, indikatorerna och åtgärdsförslagen finns i bilaga 
Miljöförvaltningens yttrande som biläggs denna tjänsteskrivelse.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09, med bilagor. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se  
  

mailto:KS.diarium@boras.se
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§ 53 Dnr: 2021-524 

Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden – 
Utrustning för digitala möten 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att ansökan inte uppfyller samtliga kriterier 
för användning av fondens medel och avslår ansökan.  

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

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen ansöker om 50 000 kr från klimatkompensationsfonden för 
inköp av bildskärm, kamera och ljudanläggning till ett mötesrum på Kyllared i syfte 
att möjliggöra för fler resfria möten.  

Enligt ansökan, se bilaga 1, kan åtgärden möjliggöra för färre resor både för 
förvaltningens anställda och för deras samarbetspartners. Färre antal resor med 
fossildrivna fordon skulle i sin tur bidra till minskade utsläpp.   

Miljöförvaltningen anses dessvärre inte att åtgärden uppfyller samtliga av 
Klimatkompensationsfondens bedömningskriterier. För att kunna bevilja medel från 
fonden behöver åtgärden vara innovativ och framåtdrivande. I dagsläget är utrustning 
för resfria möten en standardåtgärd som utförs av flera förvaltningar och som kan 
bekostas med förvaltningens egen klimatavgift men bedöms inte kunna bekostas med 
medel från klimatkompensationsfonden. Därför föreslås att ansökan om medel från 
klimatkompensationsfonden inte beviljas. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-14, 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 
Tekniska förvaltningen,  
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§ 54 Dnr: 2021-622 

Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden – 
Klimatkonferens 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel och beviljar därför 120 000 kr från 
klimatkompensationsfonden enligt ansökan. 

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

Sammanfattning 
Stadsledningskansliet ansöker om 120 000 kronor från klimatkompensationsfonden 
för att finansiera en klimatkonferens eller likvärdig kommunikationssatsning i syfte att 
sprida engagemang och information till de som bor och verkar i Borås gällande den 
lokala koldioxidbudgeten och Borås Stads klimatarbete.  

Enligt ansökan kan en klimatkonferens resultera i ökad kunskap om klimatfrågan 
indirekt bidrar till att minska samhällets klimatpåverkan. Åtgärden möjliggör även för 
fler positiva effekter så som ökad delaktighet och acceptans gällande klimatåtgärder 
samt förbättrad hälsa till följd av ökad cykling.  

Enligt ansökan lyfts behovet av att öka boråsarna engagemang och kunskapsnivå 
gällande klimatfrågan i Borås Stads energi- och klimatstrategi och koldioxidbudget. I 
dagsläget är Borås Stads externa klimatkommunikation begränsad till den kommunala 
hemsidan, kommunens kanaler i sociala medier och enstaka event i samband med 
kretsloppsveckan.  

Miljöförvaltningen bedömer att ansökan om finansiering till en klimatkonferens eller 
likvärdig kommunikationssatsning uppfyller samtliga av 
Klimatkompensationsfondens bedömningskriterier. Därför föreslår 
miljöförvaltningen att bevilja 120 000 kr från klimatkompensationsfonden enligt 
ansökan. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08, med bilaga 
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§ 54 forts. Dnr: 2021-622 

  

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

Beslut skickas till 
Stadsledningskansliet,  
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§ 55 Dnr: 2021-623 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden, 
Utbildning gällande klimatkrav vid byggprojekt

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel och beviljar därför 40 000 kr från 
klimatkompensationsfonden enligt ansökan. 

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

Sammanfattning 
Stadsledningskansliet ansöker om 40 000 kronor från klimatkompensationsfonden 
för att finansiera en utbildning i syfte att öka kunskapen om användningen av 
moderna klimatberäkningsverktyg för byggnation och klimatsmart kravställning vid 
upphandling för byggprojekt. Utbildningen riktar sig till Borås Stads byggande 
förvaltningar och bolag. 

Enligt ansökan finns det ett behov av att öka kunskapsnivån gällande klimatsmart 
byggnation för att lyckas minska Borås Stads klimatpåverkan i enlighet med Borås 
Stads koldioxidbudget. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden 
uppfyller samtliga kriterier för användningen av fondens medel och föreslår att 
bevilja ansökan.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02, 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 
Stadsledningskansliet 
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§ 56 Dnr: 2021-732 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Beslut gällande valet av utsläppsfaktor för Borås Stads 
tjänsteresor 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att växthusgasutsläppen från Borås Stads 
tjänsteresor beräknas utifrån Energimyndighetens framtagna utsläppsfaktorer för 
drivmedel.  

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

Sammanfattning 
Den svenska Energimyndigheten ansvarar varje år för att beräkna och uppdatera 
utsläppsfaktorerna för olika svenska drivmedel, med hänsyn till drivmedlens 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.  

Enligt Borås Stads koldioxidbudget ska Borås Stads klimatpåverkan mätas ur ett 
konsumtionsbaserat perspektiv för att synliggöra kommunkoncernens totala 
klimatavtryck. För att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp bör utsläppsfaktorer som 
inkluderar ett livscykelperspektiv användas.  

Miljöförvaltningen bedömer att den avgiftsökning som blir till följd av ändrade 
utsläppsfaktorer är marginell i jämförelse med verksamheternas totala ekonomiska 
budget. Miljöförvaltningen anser att växthusgasutsläppen från Borås Stads 
tjänsteresor bör beräknas utifrån Energimyndighetens framtagna utsläppsfaktorer för 
drivmedel av tre skäl.  

1. Dels eftersom Borås Stads klimatpåverkan ska mätas ur ett 
konsumtionsbaserat perspektiv enligt Borås Sats koldioxidbudget.   

2. Dels eftersom Energimyndighetens utsläppsfaktorer är legitimt framtagna och 
används nationellt av bland annat Naturvårdsverket.  

3. Dels eftersom Klimatavgiften ska representera den ekonomiska kompensation 
som krävs för att uppväga för tjänsteresornas klimatpåverkan. Avgiften bör 
därför vara i proportion till tjänsteresornas hela klimatpåverkan.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05. 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-03-23 26 (36) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 56 forts. Dnr: 2021-732 

  

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-03-23 27 (36) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 57 Dnr: 2019-2595 

Godkännande av naturvårdsprojekt och slututbetalning från 
Borås Stads naturvårdsfond, Torpa-Sjöbo 2:2, Paradis 1:4 
m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 13 000 kronor betalas ut på angivet konto.  

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

Sammanfattning 
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har, genom , beviljats bidrag 
på 52 000 kronor ur naturvårdsfonden för elfiske, biotopkartering, förstudie av 
vandringshinder samt undersöka möjligheten att återskapa en utdikad våtmark på 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-08, 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 
 

  

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 58 Dnr: 2020-2052 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljömålsuppföljning Tertial 3 2020, Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 3 2020, Borås 
stad och översänder denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I tertial 3 kompletteras de 
mål som följdes upp i tertial 2. Många mål har redan eller kommer troligen nås under 
2021, andra behöver vi arbeta mer med.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-08, 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 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 59 Dnr: 2020-2914 

Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka utredningsuppdraget angående 
fördjupad kommunal samverkan samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
för beslut 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Borås Stad ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att, under 2021 tillsammans med övriga kommuner i 
Sjuhärad, utreda en fördjupad samverkan avseende myndighetsutövning inom 
miljöbalkens och livsmedelslagens områden mellan kommunerna i Sjuhärad. Detta i 
syfte att säkerställa kommande krav om rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö 
i myndighetsutövningen i hela Sjuhärad. Utredningsuppdraget preciseras i en bilaga 
till tjänsteskrivelsen.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17, 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 
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr: 2020-2643 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Revidering av Miljö- och konsumentnämndens 
delegeringsordning 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner revideringen av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning. Den nya delegeringsordningen börja gälla 
den 1 april 2021. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar ett tillägg till delegeringsordningen som innebär att delegation ges 
att bevilja eller avslå ansökningar om max 20 000 kr från 
klimatkompensationsfonden. Denna ändring kommer att innebära en snabbare, 
tydligare och billigare handläggning av dessa ansökningar. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05, med bilaga 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 61 Dnr: 2021-154 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Förslag på upplägg till samverkansgrupp för utökad tillsyn 
med fokus på tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet i Borås 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget att tillskriva kommunstyrelsen om 
utökade resurser motsvarande 3 årsarbetare (2,4 mkr per år) för arbete med utökad 
och samordnad tillsyn och översänder förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut. 

Sammanfattning 
För att motverka organiserad brottslighet i Borås föreslår miljöförvaltningen efter 
samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet samt Politisk styrgrupp mot 
organiserad brottlighet att det bildas en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan, med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

Förslaget innebär att Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna 
myndighetssamverkan för Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp 
för utökad tillsyn.  

För att genomföra detta uppdrag föreslås att Miljö- och konsumentnämnden får extra 
resurser motsvarande 3 årsarbetare (åa) eller 2,4 mkr/år. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15, 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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§ 62 Dnr: 2021-729 

Uppföljning på program för ett integrerat samhälle 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att besvara Arbetslivsnämndens enkätutskick 
avseende Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2020 med svar enligt 
bilaga Enkätsvar Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2020. 

Sammanfattning 
I linje med Arbetslivsnämndens samordnande ansvar för stadens integrationsarbete, 
ingår det för samtliga nämnder och bolag att årligen följa upp Program för ett 
integrerat samhälle. Programmet reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige 
den 26 september 2019 och gäller till och med 2023. Årets uppföljning handlar om 
delaktighet, och genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt 
kommunikation och samverkan bidrar Miljö- och konsumentnämnden bland annat 
till delaktighet i det hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och 
enskilda. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-10, 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 
Arbetslivsförvaltningen, aln.diarium@boras.se   
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§ 63 Dnr: 2021-769 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Månadsuppföljning februari 2021 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner den kompletterande månadsrapporten för 
feb 2021. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad, där 10-dagarsrapporten presenteras, en 
extra månadsrapport som ett komplement till 10-dagarsrapporten 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-10, med bilagor 

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

 
 
 

§ 64 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna deltagandet i de digitala 
Konsumentdagarna 18-19 maj 2021 för Catherine Tynes Kjellbergh (L) och Karl-Eric 
Nilsson (C). 

Sammanfattning 
Konsumentvägledarnas förening, har skickat inbjudan till  
Digitala konsumentdagar 18-19 maj 2021 
 -Två spännande halvdagar på temat "En annorlunda tid - samma vision!"  
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§ 65 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Delegeringsbeslut februari 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 februari 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 66 

Inkomna skrivelser 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* E-kurs; Plan- och bygglagen möter Miljöbalken 
* Rättighetsmånad 
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