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TID OCH PLATS 

Tisdagen den 19 september 2017, kl. 14:00 – 17.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 
Ajour: 15.40-16.10 

Omfattning 
 

§§159-176  
 

Beslutande 

 

Anita Persson (V) Ordförande  
Karl-Eric Nilsson (C)           Förste vice ordförande  
Per Månsson (M)  
Inga-Britt Olsson (M)  
Marcus Nilsen (L)  
Cristina Nichta (S)  

Irving Torstenson (SD)  
 

Tjänstgörande ersättare 
Joel Carlberg-Torsell (V) ersätter Lasse Jutemar (MP)  
Cecilia Kochan (S) ersätter Jan-Åke Carlsson (S) 
 

 

 
§§ 159- 176 
§§ 159- 176 
 

Närvarande ersättare Ledamöter som meddelat förhinder 
Alexander Andersson (C) 
Sofia Sandänger (M) 
Katrine Andersson (M) 

Jan-Åke Carlsson (S) 
Lasse Jutemar (MP)  
Sümeyya Gencoglu (MP) 
Magnus Persson (S) 
Susanne Karlsson (SD) 
Olle Engström (KD) 

  

Tjänstemän och övriga 
 

Miljöchef Agneta Sander  §§ 159- 176 Avdelningschef Karin Öhman §§ 159- 176 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak  §§ 159- 176 Nämndsekreterare Marlene Andersson §§ 159- 176 

Avdelningschef Annelie Johansson §§ 159- 176 Frida Strand, Miljötillsyn §§ 159- 176 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 159- 176   
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 159- 176   

Justering 
 

Karl-Eric Nilsson (C) utses att justera och Cristina Nichta (S) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2017-09-20 på Miljöförvaltningens expedition. 
 
 
 
 

 

Nämndsekreterare Marlene Andersson   
 
 
 

 

Ordförande Anita Persson  
 
 

 
 

Justerande Karl-Eric Nilsson  
 
 

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2017-09-21 på kommunens anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-09-19 2 (34) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 159  
   

Initiativärenden 
 
Ingen ledamot anmäler något initiativärende vid detta sammanträde.  
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§ 160 
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande: 
 
1. Sammanträdets öppnande  
2. Närvaro  
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
4. Initiativärenden 
5. Fastställande av föredragningslista 
 
6.1 Information – Socialt utfallskontrakt  
    
7.1 Delårsbokslut Tertial 2  
7.2 Taxor för prövning och tillsyn 2018 
7.3 Prisuppräkning av taxor   
    
10.1 Remissvar: Revidering av grönområdesplanen      
10.2 Detaljplan Torpa Sjöbo 2:25 
 
11.1 Lövåsen 1:1 – Damm + Stängsling, slutbetalning   
11.2 Gränd 5:4 – Biodling, slutbetalning   
11.3 Dannike-rydet 1:8 – Ansökan om biodling    
 
15.1 Integrationsdagen – Kultur och kulturarv 
15.2 Fossilfritt Västra Götaland 
 
16.1 Delegeringsbeslut augusti 2017   
16.2 Inkomna skrivelser  
       16.2.1- Politiker representant från Borås Kommun – Vattenråd 
       16.2.2 Socialt utfallskontrakt 
   
17.1  Personalärenden    
17.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 161    
 

Information – Socialt utfallskontrakt  
 

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

 
Sammanfattning 
Ordförande Anita Persson (V) informerar nämnden om projektet socialt utfallskontrakt 
som finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet omfattar stöd 
för att genomföra:  

 analys av sjukfrånvaron i kommunen (inklusive sjukfrånvarons omfattning, direkta 
kostnader för kommunen som arbetsgivare och identifiering av riskgrupper för 
framtida sjukfrånvaro) 

 stöd att ta fram och kontraktera insatser/åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro  

 möjlighet till extern finansiering för implementering av förebyggande 
insatser/åtgärder under tre års tid   
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§ 162    Dnr: 2017-865 
  
 

Delårsbokslut Tertial 2  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och översänder den till 
Kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Miljöförvaltningen har upprättat en tertialrapport för perioden januari – augusti 2017. 
Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer den 
kommungemensamma strukturen.  
 
Miljöförvaltningen har även gjort en tertialredovisning av miljömålen för samma period 
i Stratsys. Miljörapporteringen har lagts in som ett extra avsnitt i ovan nämnda 
tertialrapport.  

Sammanfattning 

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-
femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för 
mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet ökar också i takt med att byggandet 
ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och landsting. Erfarna 
inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens verksamhet 
påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt 
löneläge som huvudskäl. Miljö- och konsumentnämndens verksamhet påverkas därför 
av stor personalomsättning samt av trångboddhet på grund av flytten av personal från 
Orangeriet och överföringen av Tillståndsenheten från Fritid- och folkhälsonämnden till 
Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat mindre 
än två år och ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla avdelningar berörs, 
avdelningen för miljötillsyn berörs i mycket hög grad – nio av tretton miljöinspektörer 
har arbetat mindre än tre år. Tre av dessa är föräldralediga och vikarier är mycket svåra 
att hitta. De sistnämnda vakanserna hänger ihop med svårigheterna att rekrytera erfaren 
personal inom miljötillsyn. Utan dessa vakanser hade personalkostnaderna ökat och 
prognosen för året försämrats ytterligare. Rekrytering på de vakanta tjänsterna har 
påbörjats och alla tjänsterna planeras bli tillsatta under 2017. 
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Forts. § 162    Dnr: 2017-865 
 
Under sommaren har delar av förvaltningens verksamhet flyttat till Nornans bottenplan, 
i väntan på att hela förvaltningen kan samlokaliseras så småningom. Flytten från 
Orangeriet har främst påverkat Miljöstrategiska avdelningens 
rådgivningsverksamhet inom konsumtion, energi och klimat samt arbetet med Fairtrade 
City. 
 
För att kunna bibehålla verksamheten i enlighet med miljö- och konsumentnämndens 
uppdrag från kommunfullmäktige måste förvaltningen behålla och rekrytera kompetent 
personal. Miljöförvaltningen identifierade inför 2017 behov av ytterligare stödfunktioner 
inom kvalitet, IT och administration, en översyn av 
lönestrukturen, kompetensutveckling och stöd för arbete med grupputveckling, 
medarbetarskap och ledarskap. Arbetet har påbörjats och behöver fortsätta.  
 
Det prognostiserade underskottet beror på att intäkterna inte når upp till budgeterade 
volymer. Budgeterade intäktsvolymer är inom miljötillsyn inte realistiska varför 
nämnden i budget 2018 begär extra medel. Vidare är delar av intäktsbortfallet ett resultat 
av personalsituationen. När samtliga vakanser är tillsatta kommer kompetensutveckling 
krävas under 2-3 år innan intäkterna når önskvärd nivå. Intäktsbortfallet vägs upp i år av 
att nämnden under merparten av året har haft ett antal vakanta tjänster. Så ser inte 
situationen ut inför 2018 vilket gör att problematiken på intäktssidan blir värre nästa år 
om inte nämnden får gehör för sina äskanden i budget 2018. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 163    Dnr. 2017-2442 
    

Taxor för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter- och 
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel.  
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och Konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa i bilaga 
redovisat förslag till taxa för Miljö- och Konsumentnämndens ovanstående 
verksamhetsområden att gälla fr.o.m. 2018-01-01.  

Ärendet 

Den 1 januari 2017 har Miljö- och Konsumentnämnden fått ansvar för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Den 1 juli 2017 trädde även en ny lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i kraft, vilken Miljö- och konsumentnämnden tilldelats 
tillsynsansvar för i Borås stad. 

Med anledning av detta har Miljö- och Konsumentnämnden reviderat taxor och avgifter 
inom ovanstående områden.  

Ändringen innebär att både ansökning- och tillsynsavgifter, fasta som rörliga, höjs. 
Utöver det föreslår nämnden att det införs en timavgift för uppföljande kontroller i 
ärenden när avvikelser kvarstår efter det att ordinarie kontroll utförts på 
anmälningspliktiga verksamheter. Det gäller verksamheter inom servering eller 
detaljhandel med folköl och detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. Även en administrativ 
avgift motsvarande en arbetstimma för registrering av bland annat nya verksamheter 
föreslås.    

Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa med utgångspunkt från de 
erfarenheter av olika myndighetsområden vi besitter. Revidering av taxan möjliggör att 
Miljöförvaltningen kan anställa ytterligare en tillståndshandläggare, främja sund 
konkurrens bland företag samt arbeta rättsäkert och effektivt med både tillstånd och 
tillsyn.  

Ändringen innebär att verksamheter som säljer stora mängder alkohol kommer att 
betala en högre årlig tillsynsavgift jämfört med verksamheter som inte säljer alkohol i 
lika stor utsträckning.  

Verksamheter som säljer tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl 
samt vissa receptfria läkemedel och som missköter det ansvaret kommer, enligt 
förslaget, att få betala en timbaserad avgift för uppföljande kontroller som beror på 
avvikelser som kvarstår efter ordinarie kontroll.  
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Forts. § 163    Dnr. 2017-2442 

 

Utöver det tillkommer en separat administrativ avgift för registrering av den ansökta 
försäljningen som motsvarar en timmas kontrolltid.  

De intäkter som förändringarna resulterar i för Miljö- och Konsumentnämnden 
möjliggör en ytterligare anställning av en tillståndshandläggare. Förändringen kommer 
även medföra en mer verklig och realistisk kostnadstäckning inom områdena tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt folköl och receptfria läkemedel.  
 

 
Beslutsgång 
 
Per Månsson (M) lägger som förslag att Miljö-och konsumentnämnden utvärderar den 
föreslagna taxa-modellen vid nästa års revidering av taxan för att undersöka de positiva 
och negativa aspekterna av resultatet. Per Månsson (M) yrkar vidare på att detta tydlig 
framkommer som en extra paragraf i dokumentet Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel .  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Per Månssons 
(M) tillägg.  

 
Beslutsunderlag 

- Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-14 

- Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel.  

 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 164    Dnr. 2017-2425 

 

Prisuppräkning av taxor  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att höja de antagna 
timtaxorna för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet, för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen samt 
för uppdragsverksamhet med den procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt Miljöförvaltningens taxor för 2017 inom den 
offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet, för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen samt för 
uppdragsverksamhet.  
 
I beslutsunderlaget till de reviderade taxorna angavs att taxornas timavgifter ska 
indexuppräknas varje år baserat på Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som 
finns publicerad på SKL:s hemsida under oktober månad. Prisindexet är tänkt att 
användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och 
beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för 
löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV 
uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. 
 
Kommunfullmäktige fastslår samtliga taxor och bör således även besluta om 
prisuppräkning av redan fastställda taxor. 
 
  

Miljöförvaltningens taxeområden 
Timtaxa 
2017 

Timtaxa 
2018 (prel) 

Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  1 244 kr 1 286 kr 

Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 085 kr  1 122 kr 

Prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 1 085 kr 1 122 kr 

Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 1 085 kr 1 122 kr 

Uppdragsverksamhet 1 085 kr 1 122 kr 

  
Eftersom SKL ännu inte har publicerat PKV för oktober så är timtaxan preliminärt 
beräknad utifrån PKV för augusti som uppgick till 3,4%. Inför beslut i Fullmäktige 
behöver en slutlig beräkning göras.  
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Forts. § 164    Dnr. 2017-2425 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 165    Dnr: 2017-1979 
      

Remissvar: Revidering av grönområdesplan 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker en revidering av Grönområdesplanen. Det 
finns dock behov av att utöver åtgärdslistan uppdatera såväl plandokumentet som 
inventeringen. 

Sammanfattning 

Grönområdesplanen utgör ett mycket viktigt strategiskt planeringsunderlag såväl i det 
löpande planarbetet som i arbetet med ny översiktsplan (ÖP). Miljöförvaltningen anser 
därför att även plandokumentet och tillhörande inventering behöver revideras. 
Inventeringen bör utökas med samma detaljnivå i serviceorterna som vi har i centrala 
Borås och uppdatering av digitalt material bör sedan ske löpande. Miljö- och 
konsumentnämnden åtagande att utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för 
grönstråk med högsta naturvärde kräver ett mer detaljerat utredningsunderlag för att 
kunna genomföras i sin helhet. De bör därför kvarstå även under kommande period.  
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog en Grönområdesplan 2014. Befintlig plan med en 
uppdaterad version av åtgärdslistan ska nu under hösten tas upp för antagande i 
Kommunfullmäktige. Revidering kommer inte att omfatta hela Grönområdesplanen. 
Miljö- och konsumentnämnden har ombetts att i yttrandet ange nya åtaganden och se 
över tidigare åtaganden som ännu inte är genomförda i sin helhet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Grönområdesplanen utgör ett mycket viktigt strategiskt planeringsunderlag såväl i det 
löpande planarbetet som i arbetet med ny översiktsplan (ÖP). Miljöförvaltningen anser 
därför att även plandokumentet och tillhörande inventering behöver revideras snarast. 
Vid senaste utvärderingen av Grönområdesplanen 2016 ombads förvaltningarna även 
fundera över vilka åtgärder som borde genomföras de kommande fyra åren. 
 
Plandokumentet 
Bland annat bör man i plandokumentet se över terminologin i plandokumentet så att 
den stämmer överens med ny ÖP. Begreppen man använder i grönområdessnurran bör 
ses över. Syftet bör utvecklas så att det tydligare kopplar till de mål vi har om 
grönstruktur och tillgång till grönområden i andra aktualiserade dokument som nya 
miljömål, ny ÖP och markstrategi. Grönområdesplanen bör vara ett vägledande 
underlag för stadens strategiska markinköp med syfte att säkra tillgången på stadsnära 
natur och fungerande grön infrastruktur.  
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Beskrivningen av gröna stråk för växt- och djurliv bör utvecklas för att tydliggöra att 
funktionen i vissa fall men inte alltid kan kombineras med stråk för människor i park 
eller gång- och cykelstråk. Texten om kompensationsåtgärder behöver anpassas efter att 
pågående arbetet med checklistor och förtydligat arbetssätt slutförts.  
 
Inventeringsunderlaget 
Inventeringen som utgör grunden för ytorna i Grönområdesplanen behöver redigeras 
och utökas. Med anledning av den pågående och planerade utökade takten för 
bostadsbyggandet och förtätning av befintliga bostadsområden anser miljöförvaltningen 
att det finns tydliga behov av komplettering och uppdatering av arbetsunderlaget 
(inventeringsbilagan/Intramap). Ett aktuellt underlag är en förutsättning för ett effektivt 
planarbete. Flera åtgärder behövs: 
 
Inventeringen bör utökas med samma detaljnivå i serviceorterna som vi har i centrala 
Borås. Nu finns behovet, både av att säkra tillgång till motsvarande träffpunkter, 
närparker och stadsdelsparker och att i tidigt skede säkra gröna korridorer så att man 
inte bygger bort viktiga befintliga funktioner. I nuläget behöver man göra en utredning 
och analys i varje enskilt fall vilket är resurskrävande. Det är viktigt att, i planeringens 
tidiga skede, få tydligt stöd i grönområdesplanen.  

 
Gröna stråk som är viktiga korridorer för växter och djur markeras idag med gröna pilar. 
Dessa bör kompletteras med områdesytor för identifierade särskilt viktiga ekologiska 
stråk (klass 1). Detta för att indikera vilken bredd och vilken kvalitet som krävs för 
bibehållen funktion. Man behöver också tydliggöra i vilka områden/på vilka platser det 
fungerar ha gröna stråk för djur i kombination med stråk för människor och när det inte 
är lämpligt (exempelvis park, gång- och cykelbanor med belysning, röjning för trygghet 
osv).  
 
Digitaliserat inventeringsunderlag i Intramap bör uppdateras löpande i anslutning till 
förändrad markanvändning, nya planer för bebyggelse, vägar, uppdatering av 
naturdatabas etc. I samband med detta uppkommer ibland behov att peka ut nya ytor 
som ersättning för områden eller samband som försvunnit på grund av ändrad 
markanvändning. Bristanalys utifrån Grönområdesplanen bör göras i samband med alla 
större planarbeten.  
 
Eventuellt bör man ha en förvaltningsövergripande grupp likt Vattengruppen som 
regelbundet träffas och ser till att materialet hålls uppdaterat. Samordningsansvaret för 
en grupp kan lämpligen ligga på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvar för 
framtagande av nya detaljplaner och eventuellt har nödvändiga GIS- resurser. 
 
Det digitala materialet bör också i framtiden omfatta hela kommunen vad det gäller de 
viktigaste grönområdena och stråken för arter (även i mindre orter och bysamhällen) på 
en mer översiktlig nivå genom att införliva resultat från det pågående kommuntäckande 
och regionala arbetet med grön infrastruktur. 
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Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan till Grönområdesplanen är bra med tydlig arbetsfördelning. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för två åtgärder i listan, som båda skulle vara genomförda 
2016: 
 

 Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås. 

 Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta 
naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken, passagen 
mellan riksväg 40 och östra delen av Viaredssjön. 
 

Åtagandena har i tidigare utvärderingar bedömts bli klara inom utsatt tid men är inte 
genomförda i sin helhet. De bör därför kvarstå även under kommande period. För att 
fullfölja åtagandet krävs resurser som inte funnits tillgängliga under perioden, det har 
inte rymts inom tillgängliga personalresurser eller budgetram. Detta arbete har visat sig 
kräva relativt omfattande GIS-analyser som underlag för att kunna göra 
områdesavgränsningar och tydligare se var intressekonflikter uppstår vilket behöver 
beställas externt. Kostnaden för att ta fram nödvändigt underlag har underskattats.  
 
Intressekonflikterna är relativt kända för respektive grönstråk idag men för att kunna 
göra avgränsningar av ytor krävs en mer detaljerad analys att utgå ifrån för att sedan 
kunna utreda lämpliga avgränsningar för respektive stråk i förhållande till andra 
intressen. 
 
Miljöförvaltningen arbetar med grönstrukturfrågorna löpande på flera olika sätt för att 
bygga upp detaljkunskap som även kan användas i Grönområdesplanen. Vi har utrett 
rörelser för storvilt. Vi arbetar med infrastruktur över kommunen som helhet för de 
arter som omfattas av artdirektivet och som vi kartlagt genom olika inventeringar. Vi 
arbetar regionalt i nätverk tillsammans med Sjuhäradskommunerna och hela regionen 
genom Hållbar utveckling Väst (HUV) där vi kommer att delta i ett projekt kring grön 
infrastruktur över kommungränserna. Vi bevakar också Länsstyrelsens pågående arbete 
med regional handlingsplan för grön infrastuktur. I planarbetet bevakas frågan och de 
utredningar som görs i enskilda projekt bidrar till befintlig kunskap och helhetsbild. 
 
Nätverksanalyser av den typ som samhällsbyggnadsförvaltningen beställt under senare 
år i samband med detaljplan för förskola och pågående arbete med planprogram för 
Brämhult behövs för hela staden som grund för detta arbete. Detta material har vi 
senare också kunnat använda som underlag i flera andra närliggande detaljplaner. För de 
viktigaste stråken (klass 1) behövs även en mer detaljerad nivå av utredning (GIS-analys 
och fältarbete) för att kunna avgöra lämplig bredd på specifika platser.  
 
Lämplig beställare av underlagsutredning vore stadsledningskansliet eller 
samhällsbyggnadsförvaltningen då de hanterar denna typ av konsultupphandlingar i sitt 
ordinarie arbete och syftet är tydligt kopplat till en effektivare och säkrare plan- och 
byggprocess. Miljöförvaltningen kan bistå med stöd och faktagranskning och sedan 
arbeta vidare med analyser utifrån materialet. 
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Förslag till kvarstående åtgärder för miljö- och konsumentnämnden kommande 
period: 

 Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås. 

 Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta 
naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken, passagen 
mellan riksväg 40 och östra delen av Viaredssjön. 

 
 
Förslag på nya åtgärder för miljö- och konsumentnämnden kommande period: 

 Införliva resultat från det pågående kommuntäckande och regionala arbetet med 
grön infrastruktur i digitala skikt på Intramap. Klart 2020 

 
 
Förslag på nya åtgärder i Grönområdesplanen 

 Revidering av plandokumentet (ett förvaltningsövergripande arbete med förslag 
på samordningsansvar hos Stadsledningskansliet) Under 2018 

 Uppdatering av inventeringsbilagan, med kartskikt i Intramap (ett 
förvaltningsövergripande arbete med förslag på samordningsansvar hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen). Under 2018. 

 Löpande uppdatering av inventeringsbilagan, skapa en organisation för det 
arbetet. Från 2019 och framåt. 

 Utföra GIS-analys av nätverk av naturmiljöer och de viktigaste spridningsstråken 
(avgränsning, innehåll, bristanalys, förslag på åtgärder) Ansvar 
Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsledningskansliet eller Miljö- och 
konsumentnämnden. Arbetet bör utföras redan under 2018. Informationen 
behövs omgående för att underlätta bedömning och avgränsningar i planarbeten 
och även i andra förvaltningars åtaganden där det kan finnas intressekonflikter. 
Ett tydligt exempel är det gröna stråket längs Viskan där staden har visioner om 
mer bebyggelse och tekniska nämnden har ett uppdrag inom 
grönområdesplanen att utveckla tillgänglighet för allmänheten samtidigt som 
grönstråkets värden ska säkras. 

 
 
Borås 2025 
Ur ett ekologiskt perspektiv är Grönområdesplanen ett mycket viktigt strategiskt 
dokument som tydligt bidrar till stadens möjlighet att säkerställa en ekologiskt hållbar 
planering i enlighet med Visionen. Att materialet är aktuellt och uppdateras löpande är 
en förutsättning för ett effektivt hållbart arbetssätt för att nå Visionens mål. Ur 
ekonomiskt perspektiv kan del av arbetet med åtgärderna göras inom befintliga ramar 
medan andra innebär större ekonomiska engångskostnader. Utgifterna är dock en 
förutsättning för att kunna arbeta effektivt och säkerställa områden med värdefull natur 
och Boråsarens tillgång till natur och grönområden i sin närmiljö.  
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En aktuell och noggrant utformad Grönområdesplan med ställningstaganden som visar 
vägen även för den kommande utvecklingen säkerställer en god levnadsmiljö för alla 
invånare och tydliggör för alla aktörer i planeringsprocessen vilken stadens hållning är. 
 
Den större engångsinsats som föreslås med att upphandla framtagande av GIS-analyser 
kräver extra anslag vilket troligen inte ryms inom budgetram för ordinarie verksamhet 
oavsett ansvarig nämnd. Åtgärden kräver äskande av separata budgetmedel alternativt 
kan vara lämplig att nominera till anslag från eventuell ny tilldelning av statliga 
byggbonusmedel. 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-05 
  
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Detaljplan Torpa Sjöbo 2:25 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslag under förutsättning att Miljö- och 
konsumentnämndens synpunkter tas med i det fortsatta arbetet  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Detaljplanen möjliggör att cirka 460 
bostäder kan uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av radhus och parhus 
eller som fristående villor och flerbostadshus. 
 
Miljöförvaltningen bifogar detaljerade och numrerade synpunkter med bilagd karta 
avseende naturvårdsfrågorna. Vi understryker också att fortsatt arbete i form av 
bullerutredning och utökade bulleråtgärder krävs för att säkerställa en god ljudmiljö. 
Sammantaget bedömer Miljöförvaltningen att nuvarande planförslag avstyrks då det inte 
är tillräckligt genomarbetat.  

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Detaljplanen möjliggör att cirka 460 
bostäder kan uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av radhus och parhus 
eller som fristående villor och flerbostadshus. Områdets karaktär, inpassning av 
bebyggelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m. kommer att studeras vidare 
inför granskning av detaljplanen. 
 
Dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 föreslås stängas av för biltrafik på 
grund av säkerhetsrisk och ersättas med en ny huvudgata genom planområdet som 
ansluter till riksvägen vid en ny cirkulationsplats – Långestensrondellen, i södra delen av 
området. Utmed Tosserydsvägens nya sträckning föreslås en gång- och cykelväg. 
Samrådsförslaget syftar i första hand till att stämma av en möjlig struktur och 
exploateringsgrad för området. Framtagna utredningar kommer kompletteras och 
revideras och fördjupas.  
 
Vissa åtgärder krävs för att kunna ansluta till kommunalt vatten och avlopp, fjärrvärme 
m.m. Något som också påverkar bedömningen av markens lämplighet för exploatering 
är det bullerutsatta läget. Förslaget kommer kräva en separat tillståndsprocess för 
exploatering i område med fornlämningar. Speciella skyddsavstånd krävs mot 
biotopskyddsområden. Dagvattenhantering krävs också då området är beläget inom 
skyddszon för vattenskyddsområde.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 

 
Strategisk plan 
Förvaltningen yttrade sig 2013 över förslag till Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd. En plan som senare inte antogs. I förslaget ingick bostadsbyggnation, i mindre 
utsträckning än nuvarande planförslag. Bebyggelsen var lokaliserad i närheten av 
riksvägen men då inte i direkt anslutning till RV 42 och i huvudsak öster om planerad ny 
väg. Förvaltningen avstyrkte 2013 de delar av strategin som berörde: 

- En väg öster om järnvägen med anledning av åtgärder för åkergrodor i området 
som är kompensation för en annan detaljplan.  

- En utveckling av klätterberget i Tosseryd då det är häckningsplats för berguv.  
Utveckling av klätterplatsen kan inte ses som en konsekvens av nuvarande 
samrådsförslag. Däremot berörs damm som kan bli hemvist för åkergroda. 
Naturvårdsfrågorna redogörs för i denna tjänsteskrivelse.  
 
Planarbetet  
Förvaltningen har deltagit i förekommande planarbete inför framtagande av 
samrådsförslaget. Utöver det vanliga planarbetet har förvaltningen medverkat på möten 
om områdets struktur och möten med konsult om naturvårdsfrågorna. Under arbetets 
gång har förslaget till exploateringsgrad varierat kraftigt och även planområdets 
omfattning/utsträckning.  
 
Platsbesök har skett av kommunbiolog i ett tidigt skede då skogsmark ännu var orörd. 
Efter platsbesöket har avverkning skett i delar av planområdet, utan särskild hänsyn till 
nu planerad exploatering. Kommunbiologen har i slutet av augusti 2017 åter besökt 
området tillsammans med Skogsstyrelsen och bedömer att samrådsförslaget behöver 
ändras på flera punkter då förutsättningarna ändrats jämfört med tidigare. Dessa 
punkter redogörs för under avsnittet om natur i denna skrivelse.  
 
Vision, översiktlig planering  
Miljöförvaltningen reagerar över att planhandlingarna hänvisar till att ”Borås 2025 Vision 
och strategi pekar på att invånarantalet ska tredubblas”. Men strategin avses främst 
förtätning av stadskärnan. Tosseryd ligger inte i stadskärnan, ännu. En redaktionell 
ändring eller förtydligande kan därför vara lämplig i materialet.  
 
Cykel och kollektivtrafik 
Det finns goda möjligheter att resa kollektivt från området enligt planförslaget. 
Planförslaget tyder på att det även fortsatt ska vara goda möjligheter att resa från RV 42 
för de boende i Tosseryd. Cykelvägar kommer byggas ut enligt planförslaget. Det är 
viktigt att cykelförbindelserna från södra delarna av området och över rondellen 
förbättras i samband med eventuella trafikåtgärder.  
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Buller 
När riksvägen genom Sjöbo flyttades ökade möjligheterna för en god ljudmiljö för de 
boende på Sjöbo. Nu föreslås en ny stadsdel i mindre centralt läge som är bullerstört. 
Målet vid en framtida exploatering blir inte enbart att klara nu gällande lagstiftning utan 
att skapa en god ljudmiljö för nuvarande och kommande generationer.  
 
I planförslaget överstigs riktvärdena för buller, trots ett inritat bullerplank som är tre 
meter högt. Därför krävs också ytterligare kompensationsåtgärder utöver planket. 
Illustrationskartan är missvisande då den första bullerutredningen som gjorts utgått från 
slutna gårdar för att skapa en tyst sida. Illustrationskartan är dock inte bindande.  
 
Planhandlingarna anger att buller måste utredas vidare, en bedömning som 
Miljöförvaltningen delar. I planarbetet har Miljöförvaltningen påpekat att ett än högre 
och längre bullerplank är motiverat för nuvarande planförslag. Utformningen av detta 
plank är också viktigt för att inte upplevas som en barriär för människor och djur. Det 
är också viktigt att gångavståndet till busshållsplats inte överstiger cirka 400 meter. Med 
tanke på att läget inte är centralt, eller beläget nära stadskärnan, bör möjligheterna för en 
god ljudmiljö skapas.  
 
Beroende på målsättning med exploateringen kan olika strukturer vara motiverade.  
I den tidigare föreslagna, men inte antagna strategin, var bostäderna placerade betydligt 
längre från RV 42. Troligen skulle den strukturen inte vara möjlig av andra skäl; ex. 
fornlämningar osv. Det är oklart om det skulle medföra en bättre ljudmiljö än 
nuvarande förslag med tanke på topografin.  
 
Planhandlingarna betonar upprepade gånger vikten av att bevara den ”lantliga 
karaktären”. Detta kan motivera att områdets struktur, bullret och placeringen av husen 
därför ses över ännu en gång i samband med de fördjupade bullerutredningarna.  
 
Från och med 1 juli 2017 har bullernivåerna ändrats. För bostäder upp till 35 kvm läggs 
nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs 
riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA. Kompensationsåtgärder i form av 
ljuddämpad sida, genomgående planlösning och uteplats; gäller fortfarande.   
 
Natur 
Förvaltningen har lagt mycket tid på att i tidigt skede av planarbetet värna 
naturområdena i området och de gröna stråken mellan Sjöbo och Kype. 
 
Vid besök efter avverkningen som skett i området konstaterades dock att följande 
områden behöver ändras på plankartan eftersom förutsättningarna har ändrats drastiskt 
(se bif. karta):  
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Från Norr:  

1. Skyddszonen till bäcken behöver utökas. Den behöver vara 30 meter bred. 
Skötseln ska vara inriktad på naturvård. Det innebär att den enda röjning som 
sker fokuseras på att återskapa lövskog. Planbestämmelser krävs för marken. 
Dessa ska skydda marken kring bäcken. Skyddszonen får inte påverkas under 
byggnation. Det innebär att ingen körning får förekomma, inte heller utfyllnad 
eller schaktning. Marken ska vara opåverkad. Lövskog ska återetableras i zonen 
vilket troligen kan ske genom naturlig föryngring. Syftet med dessa 
skyddsbestämmelser är att på lång sikt återskapa en skuggig fuktig miljö längs 
bäcken. I och med avverkningen har skuggförhållanden ändrats vilket påverkar 
livet i bäcken negativt och ökar solinstrålningen i närbelägen nyckelbiotop där 
många olika arter är beroende av denna typ av miljö.  
  

2. På illustrationskartan är området markerat som våtmark. Illustrationen på kartan 
är felaktig. Är syftet med ett skapande av våtmark att hantera dagvatten? Detta 
föreslår vi sker där det naturligt finns våtmarksmiljö. Byggnation är lämpligare 
på denna plats vid en eventuell exploatering.   
 

3. Avverkningen har inneburit att få trädbeklädda ytor finns kvar. Här finns en 
dunge med främst ek och björk som var för ung för slutavverkning men som 
har kvaliteter som grönyta. Då många andra grönområden i planområdet har 
avverkats bör inte bostadsbebyggelse ske här.  
 

4. På illustrationskartan är en ny gångväg utmarkerad. Vi anser att befintlig gångväg 
bör användas istället och då behövs inte den föreslagna inritade gångvägen.  
 

5. Området är ett våtmarksstråk kring befintlig bäck. All vegetation kring bäcken är 
avverkad och körskadorna stora. Marken är inte lämplig för bostadsbebyggelse 
eftersom det kräver stora ingrepp. Det är bättre att öka exploateringen i område 
2 (se ovan) och behålla detta område som våtmark. Gränserna behöver justeras 
mellan naturmark och kvartersmark.  
 

6. Den befintliga stigen i skogen, som ansluter till skogen, behöver bevaras. Det 
ska vara synligt att stigen är tillgänglig för allmänheten. Det är svårare att 
förlägga stigen norrut i våtmarksområdet i område 5 (se ovan).  
 

7. I området finns cirka 15 ekar som lämnats vid avverkningen. De bör skyddas 
genom planbestämmelse för Naturmark. Det är inte lämpligt att bygga bostäder 
där dessa finns belägna. Ytan kan ingå i det utritade naturområdet norr om 
platsen. 
 

8. Inmätning av träd krävs på platsen. Samtliga lövträd grövre än 20 centimeter 
behöver mätas in. Först när detta skett kan vi ta ställning till avgränsning av 
lämplig naturmark respektive kvartersmark i detta delområde.  
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9. Planbestämmelsen behöver ändras till enbart Natur. Det är inte lämpligt med 
dagvatten i denna damm som är avsedd för att bevara åkergrodor. Dagvatten 
kan innehålla många olika föroreningar och är inte lämplig för reproduktion. 
Dagvattendammar kan dock delvis utgöra jaktmarker för att hitta föda. Det är 
därför bra att kunna ta sig mellan dem för grodorna. Dammens norra del 
kommer troligen påverkas av vägen. Då krävs kompensationsåtgärder genom att 
utöka dammen i annan del och/eller skapa ytterligare en groddamm (dvs. ej 
dagvattendamm) inom samma naturområde. Grodstaket och kulvertar kommer 
också krävas vid vägen eftersom vägen är belägen vid lekdamm där grodor 
förökar sig.  
 

10. Det behövs planbestämmelser för detta naturområde med syfte att skydda 
marken och befintlig vegetation även under byggfas. Samma hänsyn ska tas som 
för område 1. Enligt planhandlingarna får gång- och cykelbanor anläggas i detta 
naturområde. Det är inte lämpligt i detta område och bör regleras. 
 

 
Övriga frågor  
Planförslaget har inga kända förorenade områden. Förslaget berör främst riskavstånd till 
RV 42. Miljöförvaltningen har inte noterat några närliggande miljöfarliga verksamheter 
med skyddsavstånd.  
 
Sammantagen bedömning 
Sammantaget bedömer Miljöförvaltningen att nuvarande planförslag måste avstyrkas då 
det inte är tillräckligt genomarbetat. Förvaltningen har bifogat detaljerade och 
numrerande synpunkter med bilagd karta avseende naturvårdsfrågorna. Vi understryker 
också att fortsatt arbete i form av bullerutredning med ökade bulleråtgärder krävs för att 
säkerställa en god ljudmiljö.  

 
Beslutsgång 
Per Månsson (M) lägger som förslag att nämnden stryker meningen ”Planförslaget 
innebär exploatering av jungfrulig mark” då meningen är missvisande.  
Vidare lägger Marcus Nilsen (L) tillsammans med Karl-Eric (C), Per Månsson (M) och 
Inga-Britt Olsson (M) som förslag att nämnden i stället tillstyrker planen med följande 
beslutsmening: ”Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslag under förutsättning att 
nämndens synpunkter tas med i det fortsatta arbetet”.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
Marcus Nilsen (L) Karl-Eric (C), Per Månsson (M) och Inga-Britt Olssons (M) förslag. 
Vidare finner ordförande att nämnden godtar Per Månssons (M) förslag om att stryka 
meningen ”Planförslaget innebär exploatering av jungfrulig mark”.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30 
 

Bilaga 
Karta naturvårdssynpunkter samråd.pdf 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Lövåsen 1:1 – Damm och Stängsling, slutbetalning   
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 27 000 kr utbetalas på angivet konto 

Ärendet 

Sökande har beviljats bidrag på 54 000 kr ur naturvårdsfonden för stängsling och 
anläggning av damm på fastigheten Lövåsen 1:1. Åtgärderna är nu färdiga och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av arbetsgruppen för 
naturvårdsfonden den 24 augusti 2017.  

Miljöförvaltningens synpunkter 

 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Dammen har 
grävts och marken har röjts/gallrats samt stängslats in.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-19 
 

Bilaga 
Foton 

Beslut skickas till 

Sökande 
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§ 168    Dnr. 2017-0211 

 

Gränd 5:4 – Biodling, slutbetalning  

  
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor utbetalas på angivet konto. 

Ärendet 

 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
naturvårdsåtgärder på fastigheten Gränd 5:4. Åtgärderna är nu färdiga och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Karlsson och Anna 
Ljunggren den 4 september 2017. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Två stycken 
bisamhällen är införskaffade och iordningställda. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-19 

Beslut skickas till 

Sökande 
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§ 169    Dnr. 2017-2345 

   

Dannike-rydet 1:8 – Ansökan om biodling 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar    ansökan med beloppet 10 000 
kronor för anskaffande av kupa, bisamhälle och utrustning. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom 2 år och 
vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte 
utförs. 
  
Bikupan ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst 5 år. Anmälan om 
projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 5 000 
kronor vid projektets start och 5 000 kronor efter projektets slutredovisning.   

Sammanfattning 

 har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta 
biodling på fastigheten Dannike-rydet 1:8 och till det krävs utrustning. Sökande ansöker 
om ett bidrag på 12 000 kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonen rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden av 
bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor. 

Ärendet 

 har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta 
biodling på fastigheten Dannike-rydet 1:8 och till det krävs utrustning. Sökande ansöker 
om ett bidrag på 12 000 kronor. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att uppfylla 
det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor 
för anskaffande och iordningställande av bisamhällen. 
Liknande ansökningar har fått bidrag i den storleksordningen. Bidrag för biodling är att 
ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. Därför kan det vara rimligt 
att även i denna ansökan bevilja ett bidrag på 10 000 kronor. 
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Forts. § 169    Dnr. 2017-2345 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-19 
 

Bilaga 
Karta 
 

Beslutet skickas till: 
Sökande 

Upplysning 

Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen. 
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§ 170     
 

Kurser och konferenser – Integrationsdagen, kultur 
och kulturarv 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka Cristina Nichta (S) på 
integrationsdagen den 7 november 2017, kulturhuset Borås stad.  
 

Sammanfattning 
 

Borås stad har under några år anordnat en integrationsdag för politiker, 
förvaltningsledning, verksamhetschefer, enhetschefer och samarbetspartner, såsom 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt 
frivillighetsorganisationer.  Årets tema för dagen är Kultur är vägen till ett inkluderande 
samhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-09-19 27 (34) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 171     
 

Kurser och konferenser – Fossilfritt Västra Götaland 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka Karl-Eric Nilsson (C), Marcus Nilsen 
(L) samt Sümeyya Gencoglu på konferensen – Västra Götaland ställer om- möjligheter i ett 
fossilfritt Sverige den 26 oktober 2017, konserthuset, Göteborg.  
 

Sammanfattning 
 

Konferensen – Västra Götaland ställer om- möjligheter i ett fossilfritt Sverige kommer att handla 
om fördelarna med att gå före i omställningen och hur välfärd och lönsamhet kan öka i 
takt med att utsläppen minskar. Under konferensen lanseras kraftsamlingen Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om. Det bli startskottet för genomförande av de ”strategiska 
vägvalen för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland”. Ett nytt västsvenskt 
klimatråd med ambassadörer från olika samhällssektorer kommer också att presenteras. 
 
Medverkar för bland annat representanter från EU-kommissionen, regeringen, 
Fossilfritt Sverige samt regionala och lokala representanter från näringsliv, politik och 
civilsamhälle.  
 
Plats: Konserhuset, Göteborg  
Tid: 26 oktober 2014, 09.30-17.00 
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§ 172     

 
Delegationsbeslut augusti 2017 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

 

Ärende 
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegationsordning 
 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens delegationsbeslut augusti 2017. 
 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och konsumentnämndens diarium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-09-19 29 (34) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 173    Dnr. 2017-2473 

 

Inkomna skrivelser – Politiker representant från 
Borås Stad– Vattenråd  

  
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden väljer Karl-Eric Nilsson (C) att företräda Borås Stad i de 
inledande diskussionerna om en eventuell sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén 
och Säveåns vattenråd Ärendet 

Ärendet 
 

Ett e-postmeddelande inom till Miljöförvaltningens inkorg den 11 september 2017 från 
Monica Dahlberg, Göteborgsregionens kommunalförbund – Miljö och samhällsbyggnad.  Monica 
Dahlberg är även sekreterare i Säveåns vattenråd.  
 
Dahlberg skriver att det förs en diskussion om en eventuell sammanslagning av Anten-
Mjörnkommitten (AMK) och Säveåns vattenråd. I AMK ingår – Alingsås, Lerum och 
Vårgårda kommun och i Säveåns vattenråd ingår samtliga kommuner inom Säveåns 
avrinningsområde inklusive Borås Stad. Ett första möte har nyligen hållits mellan 
vattenrådet och styrgruppen inom AMK. Under mötet framkom behov av att samla 
beslutfattare för de olika kommunerna och övriga aktörer inom vattenrådet för att 
diskutera detta vidare. 
  
AMK har arbetat tydligt med att få fördjupad kunskap kring sjöarna men också med 
åtgärder, främst kring övergödning. De ingående kommunerna har bidragit med medel 
till detta. I AMK:s styrgrupp sitter politiker utsedda av de tre ingående kommunerna.  
  
Dahlberg skriver vidare att kommunerna ser ett behov av att få till en samlad 
organisation som arbetar med vattenförvaltningen inom Säveåns ARO där även åtgärder 
är en del av arbetet. Då de flesta kommunerna inom vattenrådet enbart har tjänstemän 
som representanter, finns en önskan om att de kommuner som inte finns med i AMK 
(Borås, Partille och Göteborg) utser en politiker som kan företräda kommunen i denna 
diskussion. 
 

Beslutsgång 

Anita Persson (V) föreslår att nämnden väljer Karl-Eric Nilsson (C) att företräda Borås 
Borås i de inledande diskussionerna om en eventuell sammanslagning av Anten-
Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd  

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Anita Perssons (V) förslag.  

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/luft-vatten-och-avlopp/sjoar-och-vattendrag/anten-mjornkommitten
https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/luft-vatten-och-avlopp/sjoar-och-vattendrag/anten-mjornkommitten
http://www.vattenorganisationer.se/savean/
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Forts. § 173    Dnr. 2017-2473 

Beslut skickas till 

Miljöförvaltningens diarium  
Kommunstyrelsen  
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§ 174    Dnr. 2017-2475 

 

Inkomna skrivelser – Socialt utfallskontrakt, Modell 
för tidiga insatser för minskade sjukskrivningar   

  
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordförande Anita Persson (V)undertecknar 
avtalet avseende samarbete vid projekt ”Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro”, 
samt biträdesavtal enligt personuppgiftslagen. 

Ärendet 
 

Borås Stad, Sveriges Kommuner och landsting (SKL)- Uppdrag psykisk hälsa och 
Lumell Associates har påbörjat ett projekt kring insatser för att minska sjukfrånvaron 
genom utfallsbaserade avtal. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för 
tidiga och förebyggande insatser för att stärka arbetsförmåga och minska sjukfrånvaro.  

 

Projektet är planerat att pågå under augusti 2017 – november 2017.  

 
Syftet med projektet ”Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro” är att skapa 
bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser kopplat till sjukfrånvaro med 
en modell för finansiering och riskdelning med leverantör och finansiär. Projektet är en 
del av ett större arbete som pågår inom ramen för SKL-Uppdrag psykisk hälsa kring att 
förebygga och förkorta sjukskrivning samt att utveckla nya modeller för att finansiera 
tidiga och förebyggande insatser.  
 
Syftet med behovs- och nulägesanalysen för Borås Stad är att utveckla ett 
kunskapsunderlag kring den nuvarande situationen i kommunens verksamheter gällande 
sjukfrånvaro. Avsikten är att detta kunskapsunderlag ska användas som underlag för 
beslut om genomförande av insatser för att minska sjukfrånvaron inom ramen för ett 
socialt utfallskontrakt. Beslut avseende socialt utfallskontrakt väntas fattas senast 30 
november. 
 
Kunskapsunderlaget ska baseras på enkätundersökning, fokusgruppsintervjuer och 
analyser av tillgänglig statistik från personalsystemet. För att göra en sådan analys är data 
på individnivå önskvärd. Uppgifterna från personalsystemet är avidentifierade. 
Uppgifterna visar förvaltning, verksamhet, arbetsplats, sjukfrånvaro.  
 
Behovs- och nulägesanalysens huvudaktiviteter omfattar: Kartläggning och analys av 
sjukfrånvaron hos Borås Stads anställda, nuvarande insatsutbud samt behov av 
ytterligare insatser. 
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Forts. § 174    Dnr. 2017-2475 
 
Den data som ska analyseras är offentliga uppgifter men eftersom data är på individnivå 
hamnar det under personuppgiftslagen och personuppgiftsbiträdesavtal behöver därmed 
upprättas. Som en extra säkerhetsåtgärd och för att ytterligare minska risken för 
integritetsintrång behandlas alla personaluppgifter från lönesystemet i avidentifierad 
form i projektet. 
 

Beslutsgång 

Anita Persson (V) föreslår att nämnden godkänner sammarbetsavtalet samt 
personuppgiftsbiträdesavtalet, och att Anita Persson (V) i egenskap av 
personuppgiftsansvarig för nämnden undertecknar båda avtalen.  

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Anita Persson (V) förslag.  

Beslut skickas till 

Miljöförvaltningens diarium  
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§ 175 

 
Personalärenden 
 
 

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

Sammanfattning 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om arbetet med pågående rekryteringar. 
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§ 176 
 

Övrig information från förvaltningen 
 

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

Sammanfattning 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om att medarbetarenkäten kommer att 
skickas ut till de anställda under hösten. Vidare har ledningsgruppen planerat in 
förvaltningsdagar för hela förvaltningen under november månad.    
 
 
 
 


