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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-01-25 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 25e januari 2022, kl. 17:00 – 19.30, Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 18.10 – 18.40 
Omfattning §§ 1- 20 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1a vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S)¤ 
Cecilia Kochan (S)¤                     
Catherine Tynes Kjellbergh (L)¤ §§1-9, 11-20 
Katrine Andersson (M)¤   
Lars-Erik Johansson (SD)¤ 

Tjänstgörande ersättare ¤ 
Jaana Ben Maaouia (S) för Lena Sänd (S)  
Sofia Sandänger (M) för Elvira Löwenadler (M) 
Alexander Andersson (C) för Catherine Tynes Kjellbergh (L) §10 

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

Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M) 
Lars Lyborg (KD) 

Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander¤ §§ 1- 20 
Avdelningschef Niclas Björkström¤ §§ 1- 20 
Avdelningschef Annelie Johansson ¤ §§ 1- 20 
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 1- 20 
TF Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 1- 20 
Förvaltningsjurist Anna Lidskog¤ §§ 1- 20 
Förvaltningscontroller Gunnel Petersson¤ §§ 1- 17 
HR-specialist Niclas Gullbrandsen¤ §§ 1 -20 

Miljöutredare Dennis Sako¤  § 4 (6.1) 
Miljöutredare Mikael Lund¤   § 4 (6.1-6.2) 
Kommunbiolog Anna Ljunggren¤  § 4 (6.1-6.2) 
Klimatanpassningssamordnare  
David von Sydow¤   § 4 (6.1-6.2) 
Miljöutredare Pia Aspegren¤  § 4   
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 1- 20

¤ Via Teams  

Justering  
Per Månsson (M) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-01-28 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Per Månsson 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-01-31 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Arbetet med revidering av miljö målen/miljöprogrammet 
6.2  Information – Problematik med gamla planer utifrån MB och klimatfrågor  
6.3  Information – Attestregler 2022 och månadsrapport december 2021 
6.4  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Strandskyddsdispens Sjögabo 1:14 
7.2  Strandskyddsdispens Sävshult 1:12 
7.3  Strandskyddsdispens Kinnarumma-Näs 1:9 
7.4  Strandskyddsdispens Rångedala 4:16 
7.5  Yttrande över överklagat beslut 

9.1  Fullmakt att företräda Miljö- och konsumentnämnden i förvaltningsrätten 

10.1 Miljörapport Tertial 3 2021. 

12.1 Lokalbehovsplan för planperiod 2023-2025 
12.2 Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 
12.3 Borås Stads hantering av coronapandemin 
12.4 Samverkansavtal avseende energi- och klimatrådgivning, Härryda Kommun 
12.5 Månadsrapport december 2021 
12.6 Attestregler 2022 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut december 2021 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 1 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Per Månsson (M). 
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§ 2 

Initiativärende 

Nytt 

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

Initiativärende gällande strandskyddsärende från M, KD  
Vi vill att det snarast tas fram en informationsskrift som skall användas i samband med 
strandskyddsärenden till sökande så inga missförstånd uppstår. 
Vid sökande av strandskyddsdispens visar det sig att sökande ofta ställs inför helt ny 
vokabulär gällande dessa frågor och därför kanske inte förstår vad det egentligen 
handlar om. 
Vad är en tomtplats? 
Vad är en hemfridszon? 
Hur påverkas den ägandes tomtmark som hamnar utanför en hemfridszon/ tomtplats? 
Hur kommer allemansrättens regler in i detta sammanhang? 
Hur kan en tomtplatsavgränsning påverka eventuell framtid för fastigheten? 
Dessa ovan frågor är några exempel på oklarheter för en fastighetsägare som skall söka 
en dispens av något slag. 
Informationsskriften skall vara en skrift som gör att den sökande inte upplever att hen 
inte fått tillräckligt med information före, under och efter ärendets behandling. 
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§ 3 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
med tillägg för ajournering i samband med paus, 30 minuter, för att diskutera de 
inkomna alternativa förslagen i strandskyddsärendena 7.1, 7.2 och 7.3. 

Jäv 
§10 
På grund av jäv deltar inte Catherine Tynes Kjellbergh (L) i handläggning eller beslut i 
detta ärende. 
För Catherine Tynes Kjellbergh (L) tjänstgör Alexander Andersson (C). 
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§ 4 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.4 i nämndens protokoll. 

6.1 Arbetet med revidering av miljömålen/miljöprogrammet 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Dennis Sako och Mikael Lund informerar nämnden 
om det pågående arbetet med revidering av Borås Stads miljömål och miljöprogram. 

6.2 Problematik med gamla planer utifrån miljöbalken och 
      klimatfrågor 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöbiolog Anna Ljunggren, klimatanpassningssamordnare David 
von Sydow och miljöutredare Pia Aspegren redogör för problematiken med gamla 
detaljplaner, framför allt utifrån miljöbalken och klimatfrågor. 

6.3 Attestregler 2022 och månadsrapport december 21 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningscontroller Gunnel Petersson redovisar och förtydligar 
en del poster och siffror i månadsrapporten för december 2021 samt i beskriver 
förändringar i attestreglerna. 
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§ 4 forts. 

6.4 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 
Budget- och skuldrådgivare – intervjuer pågår 
Kravprofil nästan klar; 
*avdelningschef för tillstånd och livsmedelskontroll 
*samhällsbyggnadssektorn med fokus på vatten 
kravprofil ska tas fram;  
*Cirkulär ekonomi 
*digitaliseringskompetens 
*kvalitetssamordnare och administratör –  

Övrigt 
• Sjukfrånvaron har börjat stiga och frisktalet sjunka på förvaltningen. 
• Trängseltillsyn har påbörjats igen, lagstiftningen gäller nu t.o.m. maj 2022 
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§ 5  Dnr: 2021-3721 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 
fastigheten Sjögabo 1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad, med en byggnadsarea på 15 m2, på fastigheten Sjögabo 1:14 vid 
Sävsjön i Borås.  

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

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt nordväst, nordöst och öst, enligt bilaga 3, markeras med 

staket, häck, mur eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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 i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en 

komplementbyggnad i form av friggebod på fastigheten Sjögabo 1:14. Området för den 
planerade komplementbyggnaden utgörs idag av ett trädäck. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att det finns skäl till att bevilja dispens då platsen bedöms 
som ianspråktagen. För att markera var gränsen mellan allmän och privat mark går 
förenas beslutet med villkor om markering av tomtplats åt nordväst, nordöst och öst. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 
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§ 5 forts. Dnr: 2021-3721 

Förslag och yrkanden  
Jan-Åke Carlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller Jan-Åke Carlssons (S) förslag.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från Jan-Åke Carlsson (S)        Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Jaana Ben Maaouia (S) Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Jan-Åke Carlssons förslag. 

Beslutet skickas till 
 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 6  Dnr: 2021-3450 

Strandskyddsdispens för bostadshus och garage på 
fastigheten Sävshult 1:12 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
två bostadshus med yttermåtten 10 x15 meter och två garage med yttermåtten 7 x 10 
meter, på fastigheten Sävshult 1:12 vid Skansasjön i Borås.  

Villkor  
1 Ingen av tomtplatserna, tomt A resp. B behöver ur strandskyddssynpunkt 

markeras på något sätt.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap 18 c § 2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Motivering till beslut 
Fastigheterna ligger väl skild från sjön med både en väg samt ett flertal fastigheter 
mellan sig och sjön. 

Sammanfattning 
 har den 17 oktober 2021 inkommit med ansökan om 

strandskyddsdispens för att stycka av två tomtplatser med ett bostadshus och ett garage 
vardera. De planerade tomterna är avskilda från Skansasjöns strandlinje till viss del; det 
finns en öppen lucka mot nordväst. Kortaste avståndet mellan tomterna och 
strandlinjen vid denna lucka är mer än 100 meter. Miljö- och konsumentnämnden 
bedömer därför att området är väl avskilt och dispens kan beviljas för de planerade 
åtgärderna.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

Förslag och yrkanden  
Catherine Tynes Kjellbergh (L) och Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas alternativa beslutsförslag. 
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§ 6 forts. Dnr: 2021-3450 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner därför att detta 
blir Miljö- och konsumentnämnden beslut.  

Beslutet skickas till 
 

 
  

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 7  Dnr: 2021-3709 

Strandskyddsdispens för om och tillbyggnad på fastigheten 
Kinnarumma-Näs 1:9 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
om- och tillbyggnad enligt ansökan, med måtten 9 x 4 meter, på fastigheten 
Kinnarumma-näs 1:9 vid Svansjön i Borås. 

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

Villkor  
1 Tomtplatsen ska, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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 i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för om- och 

tillbyggnad på befintligt hus på fastigheten Kinnarumma-näs 1:9. Platsen för åtgärden 
består idag av till viss del uterum och till viss del tomtmark. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att åtgärden kommer utföras på ianspråktagen mark. 
Beslutet förenas med villkor om markering av tomtgränsen för att markera var gräns 
mellan privat och allmän mark går. 

  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 
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§ 7 forts. Dnr: 2021-3709 

Förslag och yrkanden  
Jan-Åke Carlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller Jan-Åke Carlssons (S) förslag.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från Jan-Åke Carlsson (S)         Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Jaana Ben Maaouia (S) Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Jan-Åke Carlssons (S) förslag. 

Beslutet skickas till 
 

 
  

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 8  Dnr: 2021-3348 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 
fastigheten Rångedala 4:16 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad, med en byggnadsarea på 15 m2, på fastigheten Rångedala 4:16 vid 
Marsjön, Borås Stad.  

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

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt väst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. 

2. Tomtplatsen ska åt norr, enligt bilaga 2, även fortsättningsvis vara markerad med 
staket, häck, mur eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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 i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

friggebod på fastigheten Rångedala 4:16. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att 
komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och för att minska risken att en 
byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljö- 
och konsumentnämnden det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt väst och norr. 

  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10, med bilagor 
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§ 8 forts. Dnr: 2021-3848 

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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§ 9 Dnr: 2021-3007 
   2021-2602 

Yttrande över överklagande av beslut 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet och översända det till 
Länsstyrelsen.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har fått tillfälle att yttra sig över överklagande av beslut 
gällande avslag på ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för sandstrand och stenpir, 
samt föreläggande att återställa området, på fastigheten Arås 1:3 och 1:5, Borås.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10, 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 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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§ 10  Dnr: 16-2021-00330 

Fullmakt att företräda Miljö- och konsumentnämnden  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden ger avdelningschef Johanna Bäckström, 
tillståndshandläggare Anna Karlsson och tillståndshandläggare Nicklas Selin i uppdrag 
att företräda nämnden i förvaltningsrätten i mål 6072-21.  

Sammanfattning 
Muntlig förhandling har begärts i mål 6072-21. Miljöförvaltningen föreslår därför att 
Miljö- och konsumentnämnden ger Johanna Bäckström, Anna Karlsson och Nicklas 
Selin i uppdrag att företräda nämnden vid denna. Anledningen till att tre personer 
föreslås är att sårbarheten minskar i sjukdomstider om det finns flera personer som är 
utsedda att företräda nämnden istället för endast en person.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
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§ 11 Dnr: 2021-2853 

Miljörapport Tertial 3 2021.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 3 2021, Miljö - 
och konsumentnämnden 

Sammanfattning 
Rapportering av Miljö-och konsumentnämndens miljömålsuppföljning gällande tertial 3 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningen miljo@boras.se  
  

mailto:miljo@boras.se


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-01-25 19 (27) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 12 Dnr: 2021-3813 

Lokalbehovsplan inför Borås Stads lokalresursplan  
2023-2025  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer lokalbehovsplanen inför Borås Stads 
lokalresursplan 2023-2025. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt ca 78 kontorsarbetsplatser i lokaler nära 
merparten av nämndens tillsyns- och kontrollobjekt. 
Nämnden har i Budget 2022 jämfört med Budget 2021 ökat antalet medarbetare med 12 
%, motsvarande 9 årsarbetare och har därför redan 2022 behov av utökade centralt 
placerade lokaler med 83 kontorsarbetsplatser. Lokalerna behöver ligga centralt och nära 
allmänna kommunikationer på grund av att merparten av nämndens tillsynsobjekt ligger 
centralt, många besökande, mycket samverkan och möten inom stadshuskvarteret samt 
för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare.  
Lokaler i perifert läge skulle bland annat medföra längre och dyrare restid för besökare 
till förvaltningens rådgivningsfunktioner, försämrade pendlingsmöjligheter för 
medarbetarna, krav på en lokal bilpool samt stora kostnader i och med tidsförluster till 
merparten av tillsyns- och kontrollobjekten motsvarande minst 8-12 mkr eller 
taxehöjning motsvarande 30-50% för att upprätthålla dagens tillsyns- och kontrollnivå. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25, 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 
Lokalförsörjningsnämnden, dnr LFN 2021-00382 
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§ 13 Dnr: 2021-3730 

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till revideringen av Borås Stads styr- 
och ledningssystem men önskar att programmet och det kommande dokumentet med 
tillämpningsanvisningar har en tydligare koppling till tillitsresan, de gemensamma 
principerna och Borås Stads Vision.  

Sammanfattning 
De utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad definierade i 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare styrsystem” var 
målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och brist på analys. Slutsatsen från projektet 
var att Borås Stad behöver gå mot en tillitsbaserad styrning.  

Kommunstyrelsen fattade då beslut om att revidera Borås Stads styr- och 
ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning så att  
-det fokuserar på verksamhetens syfte och boråsarnas behov, 
-varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 
-förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar 
 initiativ till utveckling och samarbete över de traditionella gränserna. 

Till styr-och ledningssystemet kommer även mer detaljerade tillämpningsanvisningar att 
tas fram. 

Miljö- och konsumentnämnden önskar att kopplingen till tillitsresan, de gemensamma 
principerna samt Visionen för både programmet och anvisningarna tydliggörs. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14, 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 
Kommunstyrelsen  
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§ 14 Dnr: 2021-3620 

Borås Stads hantering av coronapandemin 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker revisionsrapport om Borås Stads hantering av 
Coronapandemin.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av den revisionsrapport som 
Kommunforskning i VästSverige (KFi) har genomfört på uppdrag av Stadsrevisionen i 
Borås Stad. Syftet med granskningen har varit att beskriva och klargöra hur olika delar 
av den kommunala organisationen och verksamheten klarat att hantera pandemin. 
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens positiva bedömning att 
krisledningsarbetet har fungerat till största delen väl både centralt och lokalt i 
organisationen.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14, med bilagor 

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

Beslut skickas till 
Stadsrevisionen 
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§ 15 Dnr: 2022-64 

Samverkansavtal avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning, Härryda Kommun 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner samverkansavtalet avseende energi- och 
klimatrådgivning mellan Borås Stad och Härryda kommun.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avtalet ska signeras av förvaltningschef 
Agneta Sander. 

Sammanfattning 
Härryda kommun och Borås Stad önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 
kap 37 § kommunallagen. Samverkan avser energi- och klimatrådgivning. Borås Stad 
och Härryda kommun har ett gemensamt mål att erbjuda kostnadsfri och opartisk 
energi- och klimatrådgivning till sina kommuninvånare. Parterna önskar fortsätta 
samverka avseende personaltillgång på detta område genom att Härryda kommun, 
Utvecklingsfunktionen, köper tjänsten energi- och klimatrådgivning av Borås Stad, 
Miljöförvaltningen. Syftet med avtalet är att reglera samverkan mellan parterna. 
Miljöförvaltningen önskar därför att Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut att 
godkänna Samverkansavtal avseende energi- och klimatrådgivning. Till skillnad från 
tidigare avtal saknar detta avtal en tidsbegränsning.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 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 
Härryda kommun 
Utvecklingsfunktionen 
435 80 Mölnlycke 
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§ 16 Dnr: 2021-769 

Månadsuppföljning december 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsrapport för december 2021. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen upprättar en månadsrapport för december 2021 som en 
förrapportering inför årsbokslut 2021. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-23, 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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§ 17 Dnr: 2021-4129 

Attestregler 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till attestregler för 2022. 

Sammanfattning 
Enligt Borås Stads Attestregler ska nämnd årligen fatta beslut om attestregler för 
nämndens område.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-29, 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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§ 18 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att: 

2 platser för Mitt-S, 2 platser för M + KD samt 1 plats för SD erbjuds till 
konsumentdagarna-dagarna i Eskilstuna den 10-12 maj. Grupperna meddelar 
nämndsekreteraren de valdas namn senast 1a februari 2022 för anmälan. 

Ordförande Karl-Eric Nilsson (C) erbjudas att åka på SEKOMS årsmöte den 6-7 april i 
Ludvika. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av inbjudningar till   

10-12 maj, Konsumentdagarna i Eskilstuna 

6-7 april, Sveriges Ekokommuners årsmöte i Ludvika 

Inställd utbildning -10 och 24e januari, utbildning i Ansvarsfull alkoholservering  
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§ 19 

Delegeringsbeslut december 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 december 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 20 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* webbinarium – klimatkommunernas projekt sänk kolet!, samtal om nuläge, utmaningar 
och möjligheter för kommunernas arbete med kolsänkor. 
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