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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-03-29 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 29e mars 2022, kl. 17:00 – 20.00, Stadshuset, KS stora sal, plan 3,5, Kungsg. 55, Borås 
Ajour 18.40 – 18.50 
Omfattning §§ 44- 78 

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

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

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

Alexander Andersson (C)¤ 
Sofia Sandänger (M)¤ 
Helena Schicht (M) 

Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP)

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 44- 78 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 44- 78 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 44- 57 
Avdelningschef Annelie Johansson¤* §§ 44- 78 
Avdelningschef Elin Johnsson* §§ 44- 78 
Avdelningschef Linda Gustafsson¤* §§ 44- 78 
TF Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 44- 78  
Förvaltningscontroller Gunnel Petersson¤* §§ 44- 47 (6.5) 
Förvaltningsjurist Anna Lidskog¤ §§ 44- 78 
HR-specialist Niclas Gullbrandsen¤* §§ 44- 78 
Energi- och klimatrådgivare John Hamnelid  §§ 44- 47 (6.1) 

Energi- och klimatrådgivare    
Hans-Erik Linnros  §§ 44- 47 (6.1) 
Energi- och klimatsamordnare  
Nina Lundin  §§ 44- 47 (6.4) 
Energi- och klimatsamordnare  
Lisa Nilsson¤  §§ 44- 47 (6.2) 
Miljöinspektör Mirelle Kervatin¤     §§ 44- 47 (6.4) 
Miljöinspektör Maria Steinmetz¤ §§ 44- 47 (6.4) 
Miljöinspektör Anthoula Papakosta §  47 (6.5) 
Miljöinspektör Christian Sandahl¤   §§ 44- 57 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 44- 78

¤ Via Teams *ej med på §§ 58- 60 (sekretess) 

Justering  
Catherine Tynes Kjellbergh (S) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-04-04 på Miljöförvaltningen. 
 
 

 
 

 
 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Catherine Tynes Kjellberg 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-04-05 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 – Energi- och klimatrådgivning 
6.2  Information – Uppföljning av 2021 års fordons- och resestatistik samt 
       energistatistik 
6.3  Information – Yttrande på avgränsningssamråd, ändring av tillstånd för miljöfarlig   
       verksamhet (Rydboholm) 
6.4  Information – Yttrande över ansökan för bergtäkt på fastigheten Fristads Prästgård 
       1:115   
6.5  Information – Behovsutredning för MKNs ansvarsområden gällande tillsyn år 
       2022-2024 
6.6  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Tillsynsplan för Miljö- och hälsoskyddsområdet 2022 
7.2  Strandskyddsdispens Viared 9:40 
7.3  Strandskyddsdispens Viared 9:5 
7.4  Strandskyddsdispens Hunghult 1:6 
7.5  Strandskyddsdispens Rångedala 4:13 
7.6  Strandskyddsdispens Malryd 1:14 
7.7  Strandskyddsdispens Sjögabo 1:6 
7.8  Strandskyddsdispens Vatunga 4:7 
7.9  Överenskommelse om tillsynsansvar för täktverksamhet 
7.10 Remiss – Ansökan om förläng igångsättningstid för vindkraftsverksamhet 

9.1  *Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksvaror 
9.2  *Ansökan om serveringstillstånd 
9.3  *Yttrande till förvaltningsrätten, överklagat beslut 

10.1 Samråd för detaljplan, Viared 13:1 m.fl. 
10.2 Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden, koncerninköp. 

11.1  Ansökan bidrag naturvårdsfond Torpa-Sjöbo 2:5 
11.2  Ansökan bidrag naturvårdsfond Sölebo 2:2 
11.3  Ansökan bidrag naturvårdsfond Hunghult 1:22 
11.4  Ansökan bidrag naturvårdsfond Viared 5:1 
11.5  Ansökan bidrag naturvårdsfond Ljushults-Kärra 1:43 
11.6  Ansökan bidrag naturvårdsfond Sölebo 2:1 
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11.7  Avslutsbidrag naturvårdsfond Kråkered 2:11 

12.1 Organisationsförändring –Delning av avdelningen för Tillstånd och 
        livsmedelskontroll 
12.2 Uppföljning, program för integrerat samhälle 2021 
12.3 Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 
12.4 Prisuppräkning, timtaxa för tillståndsenheten 
12.5 Månadsrapport februari 2022 
12.6 Byte av datum för MKNs nämndmöte från 19e april till 21a april 2022 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut februari 2022 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 44 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) med Cecilia Kochan (S)som ersättare. 
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§ 45 

Initiativärende 

Pågående 

4.1.1  2022-01-25, §2 –  

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.  
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§ 46 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 47 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.6 i nämndens protokoll. 

6.1 Energi- och klimatrådgivning 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatrådgivare John Hamnelid och Hans-Erik Linnros 
informerar nämnden om vad en energi- och klimatrådgivare är och vad dom arbetar 
med, mål, insatsprojekt mm. 

6.2 Uppföljning av 2021 års fordons- och resestatistik  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson redogör för 2021 års 
fordons- och resestatistik. 

6.3 Yttrande till avgränsningssamråd, ändring av tillstånd för 
      miljöfarlig verksamhet på Rydboholm 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Mirelle Kervatin redogör för 
avgränsningssamrådsärendet som gäller ansökan om planerad ändring av tillstånd för 
avfalls- och biogashanteringen vid Energi- och miljöcenter på Rydboholm. 

6.4 Yttrande över ansökan för bergtäkt på fastigheten   
      Fristads Prästgård 1:115 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Maria Steinmetz redogör för bakgrunden och 
utredningen i delegationsärendet ”remiss kompletteringsbehov för täktansökan på 
Fristad Prästgård”. 
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§ 47 forts. 

6.5 Behovsutredning för MKNs ansvarsområden gällande 
      tillsyn år 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Anthoula Papakosta redogör för arbetet med 
Miljöförvaltningens gemensamma behovsutredning för 2022-2024. 

6.6 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Tillsatta tjänster 2022: 
livsmedelsinspektör (ny tjänst), miljöinspektör, it-samordnare, BUS:are (ny tjänst) 

Pågående rekryteringar: 
–  AC Livsmedelskontroll, AC Tillstånd (ny tjänst) 
–  samhällsbyggnadssektorn med fokus vatten (2 nya tjänster) 
–  två vikariat föräldraledighet Tillstånd/Livs och Livs 

Kommande rekryteringar: 
–  AC Verksamhetsstöd 
–  kvalitetssamordnare el motsv (omgjord tjänst) 
–  administratör 
–  förvaltningsjurist 
–  digitaliseringskompetens (ny tjänst) 
–  cirkulär ekonomi (ny tjänst) 
–  energi- och klimatsamordnare 
–  miljöinspektör och två vikariat föräldraledighet Miljötillsyn 

Övrigt 
• Miljöförvaltningen kommer behöva utföra tillsyn på bl.a. Evakueringsboenden, 

öppna förskolor, kök etc. Nu i Kyllared, senare även i Sjöhagen skolan. 
• Fortsatt positiva resultat i NKI 
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§ 48  Dnr: 2022-1224 

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för miljö- och 
hälsoskyddsområdet för år 2022. Se bilaga 1.   

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. Planen ska 
baseras på en behovsutredning och visa hur myndigheten kommer använda tillgängliga 
resurser som finns för att klara myndighetsutövningen.   
Miljötillsynsavdelningarna  
Vår nya behovsutredning för 2022-2024 visar ett behov på 25 600 timmar 
handläggningstid, vilket innebär ett behov av 24,38 årsarbetskrafter.   
Enligt budget för avdelningarna på Miljötillsyn finns 24 årsarbetskrafter, varav en tjänst 
ligger inom myndighetssamverkan samt en tjänst inom Mifo (metodinventering för 
föroreningar). Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 050 timmar, vilket vid full 
bemanning innebär 25 200 timmar i handläggningstid. Den faktiska tjänstgöringsgraden 
på Miljötillsyn i början av mars 2022 är 20 årsarbetskrafter.   
Tillsynsplanen för 2022 innefattar 25 409 timmar handläggningstid samt 9240 timmar 
övrig tid, vilket är 24,2 årsarbetskrafter. Se bilaga 1.  
Tillsynsplanen kommer kontinuerligt att följas upp med hjälp av tidsredovisning i vårt 
ärendehanteringssystem, detta för att bättre stämma av framtagna behov och plan.  
Miljöstrategiska avdelningen  
Miljöstrategiska avdelningens behovsutredning för miljöbalksområdet innefattar 
naturvård och skyddade områden 2022 som har ett behov på 4 316 timmar 
handläggningstid vilket är 4,1 årsarbetskrafter. Behovet inom naturvård och skyddade 
områden omfattar mer än bara tillsyn och prövning av strandskydd. Behovet som åtgår 
åt myndighetsutövning inom tillsyn och prövning av strandskydd är 2,1 årsarbetskrafter. 
Miljöstrategiska avdelningen avsatte under år 2021 ca 1 årsarbetare för tillsyn och 
prövning av strandskydd och kommer att även under år 2022 att avsätta cirka 1,1 
årsarbetare. Större delen av arbetet består i att handlägga inkomna 
strandskyddsansökningar. I budget finns det 0,5 årsarbetare för tillsyn och prövning av 
strandskydd.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17, 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: 2021-3899 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad, brygga, 
tillbyggnad av garage, trädäck, häck och staket på 
fastigheterna Viared 9:40, Viared 9:1 och Viared 5:1  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna i 
efterhand för två komplementbyggnader, med en byggnadsarea på 11 respektive 35 
m2 samt trädäck, med måtten 5 x 5 meter, på fastigheten Viared 9:40 vid Västersjön, 
Borås. 

Hela fastigheten Viared 9:40 får användas som tomt. 

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

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av garage på fastigheterna Viared 9:40 
och 9:1, staket och häck på fastigheten Viared 9:1 samt brygga på fastigheten Viared 
5:1, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, , 
och , att utföra följande åtgärder på 
fastigheten Viared 9:40 i Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation): 

1. Riva och forsla bort tillbyggnad av garage, staket och häck på fastigheterna 
     Viared 9:1 och 9:40 från strandskyddsområdet. 
2. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1 så att inte 
     betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar. 
3. Sluta klippa gräset utmed vägen på fastigheten Viared 9:1 och låta naturlig 
     vegetation få återetablera sig. 
4. Riva och forsla bort den yttre delen av brygga på fastigheten Viared 5:1 från 

strandskyddsområdet. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

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

5. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-4 ska vara färdiga, ska 
skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 7 506 
kronor för handläggning av ansökan. 
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§ 49 forts. Dnr: 2021-3899 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

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

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att en 

komplementbyggnad på 11 m2 på fastigheten Viared 9:40, Borås. Vid platsbesök på 
fastigheten noterades att bryggan förlängts, garaget byggts till, ett trädäck uppförts vid 
stranden samt att en häck och staket anlagts utmed vägen i norr. Samtliga åtgärder 
bedöms vara dispenspliktiga, varpå  har sökt dispens i efterhand. 
Miljöförvaltningen bedömer att ansökta komplementbyggnader och trädäck kommer 
att placeras inom ianspråktagen mark och att särskilt skäl för dispens därmed 
föreligger. Däremot saknas särskilt skäl för dispens för tillbyggnad av garage, häck 
och staket på grannfastigheten Viared 9:1. Miljöförvaltningen anser inte heller att det 
finns så starka skäl att dispens kan medges för utökning av brygga. Då dispens inte 
kan beviljas i efterhand anser Miljöförvaltningen det skäligt att förelägga  att ta 
bort anläggningarna.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag. 
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§ 49 forts. Dnr: 2021-3899 

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

Votering begärs.  

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

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

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
 

 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 50  Dnr: 2022-404 

Strandskyddsdispens för garage och carport på fastigheten 
Viared 9:5 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 10 x 7 meter, och carport, med måtten 9 x 3 meter, på fastigheten 
Viared 9:5 vid Västersjön, Borås. 

Hela fastigheten får användas som tomt. 

Villkor 
1. Tomtgränsen ska åt nord, öst och syd, enligt bilaga 2, markeras med staket, 
häck, mur eller motsvarande. 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 

7 506 kronor för handläggning av ansökan. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

garage, en carport samt för att renovera altanen till en balkong, gräva ut massor under 
befintlig altanen och skapa en nedre altan på fastigheten Viared 9:5, Borås. 
Miljöförvaltningen bedömer att garage och carport kommer att uppföras på en plats 
som redan har tagits i anspråk. För att förtydliga för allmänheten vilket område som får 
tas i anspråk som tomt och möjliggöra passage utmed stranden finner 

Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt nord, öst och syd. 
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§ 50 forts. Dnr: 2022-404 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, 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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§ 51  Dnr: 2022-482 

Strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten 
Hunghult 1:6 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan om dispens för bostadshus på 
fastigheten Hunghult 1:6 då platsen genom väg är väl avskilt från strandområdet och 
inte påverkar förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur och växtlivet.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska 
betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18 c § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i M + KDs skrivelse. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

ett enbostadshus på fastigheten Hunghult 1:6. Som särskilda skäl för dispens har 
sökande angett att platsen genom väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen.  
  

 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, med bilagor. 
Alternativt beslutsförslag från M+ KD 

Förslag och yrkanden  
Lena Sänd (S) och Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas alternativa beslutsförslag. 
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§ 51 forts. Dnr: 2022-482 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att nämnden bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 52  Dnr: 2022-441 

Strandskyddsdispens för gäststuga på fastigheten 
Rångedala 4:13 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
gäststuga, med en byggnadsarea på 20 kvm, på fastigheten Rångedala 4:13 vid 
Marsjön, Borås. 

Hela fastigheten får användas som tomt. 

Villkor  
1. Tomtgränsen ska åt norr och väst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 

mur eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala  
7 506 kronor för handläggning av ansökan. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
  Kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

gäststuga på fastigheten Rångedala 4:13, Borås. Miljöförvaltningen bedömer att 
gäststugan kommer att uppföras på en plats som redan har tagits i anspråk. Då 
fastigheten gränsar till naturmark i norr och väst finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras. Detta för att minska 
risken att en byggnad i utkanten av tomten utökar den upplevda hemfridszonen samt 
förtydliga för allmänheten var den privata tomten går. 
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§ 52 forts. Dnr: 2022-441 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, 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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§ 53  Dnr: 2022-50 

Strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten Malryd 
1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med en maximal byggnadsarea på 100 m2, på fastigheten Malryd 1:14 vid 
Malsjön, Borås. 

Hela fastigheten får användas som tomt. 

Villkor  
1. Det nya bostadshuset får inte placeras närmare stranden än befintligt bostadshus. 
2. Tomtgränsen ska åt sydost, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
    motsvarande. 
3. Tomtgränsen ska åt sydost, enligt bilaga 2, även fortsättningsvis vara markeras med 
    staket, häck, mur eller motsvarande. 

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

, att utföra följande åtgärder på fastigheten Malryd 1:14 i Borås (se 
även bifogad karta): 

4. Återplantera 10 stycken tallar (minst 1 meter höga) inom markerat område på kartan i 
    bilaga 2. Tallarna ska vara av motsvarande art/sort som de i närområdet. Tallarna ska 
    skyddas från viltangrepp. De återplanterade träden ska vara livskraftiga om 5 år 
    annars ska nya träd planteras på samma plats. 

Åtgärden ska vara utförd senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

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

5. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 4 ska vara färdig, ska skicka bilder  
    till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala  
7 506 kronor för handläggning av ansökan. 
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§ 53 forts. Dnr: 2022-50 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

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

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt bostadshus med ett nytt på fastigheten Malryd 1:14, Borås. 
Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten är ianspråktagen som tomt. För att 
den nya byggnaden inte ska utöka den upplevda hemfridszonen samt säkerställa 
passage utmed stranden, finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med 
villkor att byggnaden inte får placeras närmare strandlinjen än befintligt bostadshus 
samt att tomtgränsen ska markeras åt sydväst och sydost. 

Miljöförvaltningen uppmärksammade vid granskning av flygfoto att hela fastigheten 
avverkats och markberetts mellan 2012 och 2014. Miljöförvaltningen bedömer att 
åtgärden inneburit en väsentlig påverkan på djur- och växtlivet och att området därför 
ska återplanteras. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, med bilagor. 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag. 
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§ 53 forts. Dnr: 2022-50 

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

Votering begärs.  

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

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

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 54  Dnr: 2022-523 

Strandskyddsdispens för bostadshus och garage/förråd på 
fastigheten Sjögabo 1:6 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage/förråd, på fastigheten 
Sjögabo 1:6, Borås. 

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

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18c och 18f§§ 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning o tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

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

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

bostadshus och ett garage/förråd på fastigheten Sjögabo 1:6. Fastigheten är inte 
bebodd i dagsläget utan används som förråd uppger  som nu ansöker 
om dispens. Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har besökt platsen i samband 
med ansökan om dispens 2019. Fastigheten är uppvuxen med framförallt stora 
granar. Endast en liten yta runt stugan är öppen mark. Stugan och de övriga 
byggnaderna på fastigheten är i mycket dåligt skick och helt eller delvis förfallna. Det 
befintliga fritidshuset är i så dåligt skick att det inte ger intryck av att vara ett 
bostadshus och att det därmed saknar hemfridszon. Ett nytt hus på fastigheten skulle 
medföra en hemfridszon och därmed avhålla allmänheten från en palts de idag har 
tillgång till. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges för bostadshus och garage/förråd på fastigheten Sjögabo 1:6. 
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§ 54 forts. Dnr: 2022-523 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

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

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

Votering begärs.  

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

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

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
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§ 55  Dnr: 2022-199 

Strandskyddsdispens för tillbyggnader och två 
komplementbyggnader på fastigheten Vatunga 4:7 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

• tillbyggnader med 19 och 17 kvadratmeter byggnadsarea, 
• en ateljé/gäststuga med en byggnadsarea på 100 kvadratmeter enligt alternativ 

1 och 2, 
• och en carport/garage/orangeri med en byggnadsarea på 58 kvadratmeter, 

placerade enligt beslutskarta på fastigheten Vatunga 4:7 vid sjön Tolken, Borås. 

Endast det område som markerats med röd linje på bifogad karta (bilaga 2) och på 
förtydligande i foton bilaga 3 får användas som tomt (läs under upplysningar för mer 
info). 

Villkor  
1. Tomtgränsen ska åt nordost, enligt beslutskarta bilaga 2, markeras med staket, häck,  
    mur eller motsvarande. 
2. Den stora eken och de två askarna inklusive deras rötter ska skyddas mot skador i  
    enlighet med vad sökanden angett samt råden i broschyren ”Skydda träd vid arbete” 
3. En skyddszon på 2 meter utanför ekens och askarnas droppzon ska markeras ut med 
   pinnar, band eller liknande under byggtiden. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 7 506 
kronor för handläggning av ansökan. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-03-29 25 (50) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 55 forts. Dnr: 2022-199 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra två 

tillbyggnader på sitt bostadshus samt för att göra två komplementbyggnader på 
fastigheten Vatunga 4:7, Borås. 

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 9 februari besökt platsen. Fastigheten 
ligger vid några andra hus omgivna av ekhagar med många skyddsvärda träd. På 
fastigheten finns precis intill husets nordöstra gavel en stor ek men en diameter på 1 
meter. Trädet bedöms på grund av sin storlek vara ett skyddsvärt träd. På fastigheten 
finns även två stora askar. Det kommer inte vara möjligt att göra tillbyggnaderna utan 
att gräva innanför trädets skyddszon. Sökanden har därför angett hur de kommer gå 
tillväga för att minimera skada på trädets rötter. På fastigheten finns även en 
biotopskyddad bokallé. 

Särskilt skyddsvärda träd (stora gamla träd, eller träd med hål i stammen) och 
efterföljare är hem för många arter och är idag ovanliga i landskapet. Därför behöver 
de som finns skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som kan skada dem. 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som 
redan har tagits i anspråk. Under förutsättning att villkoren följs bedömer. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, 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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§ 56  Dnr: 2022-1005 

Överenskommelse om tillsynsansvar för miljöfarlig 
verksamhet på fastigheten Mollaryd 5:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslagen överenskommelse, enligt 
Bilaga 1, om tillsynsansvar för miljöfarlig verksamhet på fastighet Mollaryd 5:14. 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att överenskommelsen kan undertecknas av 
Förvaltningschef för Borås Stads räkning. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

2 kap. 2 § Miljötillsynförordningen: 

Om två eller flera myndigheter har tillsynsansvaret för ett tillsynsobjekt, får myndigheterna komma 
överens om hur ansvaret ska fördelas. 

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

Sammanfattning 
Bolaget AB Fristads Expressbyrå bedriver miljöfarlig verksamhet i form av krossning, 
flisning och avfallshantering på fastigheterna Borgstena 3:100 och Mollaryd 5:14. 
Fastigheterna är belägna i olika kommuner; Borgstena 3:100 är belägen i Borås Stad och 
Mollaryd 5:14 i Herrljunga kommun. Utgångspunkten är därmed att båda kommunerna 
har tillsynsansvar för verksamheten. 
I syfte att underlätta tillsyn och beslutsfattande samt skapa en tydlig ansvarsfördelning 
har Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad och Bygg- och miljönämnden i 
Herrljunga kommun ingått en överenskommelse som dokumenteras enligt Bilaga 1. 
I och med beslut i nämnd är överenskommelsen dokumenterad och fastställd och kan 
undertecknas av Miljöchef på respektive kommun. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17, med bilaga 

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

Beslutet skickas till 
Elaine Larsson, Miljöchef, Bygg- och miljönämnden i Herrljunga 
AB Fristads Expressbyrå, verksamhetsutövare 
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§ 57  Dnr: 2022-589 

Yttrande över remiss – Ansökan om förlängd 
igångsättningstid för vindkraftsverksamhet – Hedared 
Vindkraftpark 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta bilaga A ”Yttrande till förlängd 
igångsättningstid” och översänder det till Länsstyrelsen. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken: 2 kapitlet, 2, 6, 7 §§ 

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

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har inga synpunkter på ansökan om förlängd igångsättningstid för 
vindkraftsverksamhet från BayWa r.e. Nordic 1 AB (Hädanefter kallad ”BayWa”) 

BayWa har till sin ansökan angett flera bakomliggande anledningar till varför den 
ursprungliga etableringstiden inte nyttjas, samt en beskrivning av den tid som behövs 
vid en etablering av denna typ av verksamhet som underlag till nytt sista datum för 
igångsättningstid. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att BayWas grunder och resonemang till 
ansökan är rimliga. Att förlänga uppstartstiden anses inte förändra situationen för 
området som enligt tillstånd planeras tas i anspråk över en 35 års period. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17, med bilaga 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 
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§ 57 forts. Dnr: 2022-589 

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

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

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

Votering begärs.  

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

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

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  

, ansökan om att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
försäljningsställe Servicebutiken . 

Miljö- och konsumentnämnden förordnar att beslutet ska gälla omedelbart. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
 (hädanefter bolaget) ansöker om att 

tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe Servicebutiken 
 Bolaget har ombetts inkomma med 

handlingar som styrker finansieringen. Detta har bolaget inte inkommit med, vilket 
medför att bolaget inte kan anses uppfylla de högt ställda kraven om lämplighet i 5 
kap. 2 § LTLP. Bolagets ansökan om tobaksförsäljningstillstånd ska därför avslås. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden  

  
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten   
Folkhälsomyndigheten 
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§  59 Dnr: 01-2021-00160 

Ansökan om serveringstillstånd  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
) ansökan om tillstånd att året runt till allmänheten 

servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Pizzeria Cirkel,  
, avslås. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).  

Sammanfattning 
 har ansökt om tillstånd att året runt till allmänheten servera 

starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Pizzeria Cirkel,  
. 

Bolaget uppfyller inte kunskapskravet i 8 kapitel 12 § alkohollagen då ett godkänt 
kunskapsprov ej avlagts. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden ) 
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten   
Folkhälsomyndigheten   
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§ 60  Dnr: 02-2019-00142 
         02-2019-00143 
         02-2019-00144 

Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande av 
beslut om avslag för partihandelstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande och 
översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 1067- 22, 
1068-22 och 1072-22. 

Sammanfattning 
Yrkande  
Miljö- och konsumentnämnden (hädanefter nämnden) yrkar att Förvaltningsrätten 
avslår 3) 
och  överklaganden.  

Grunder  
Nämnden hänvisar till de handlingar som skickats in till Förvaltningsrätten 2022-03- 03 
och vill därutöver anföra följande.  

Frågan i målet är om nämnden haft skäl att avslå bolagens ansökningar om 
partihandelstillstånd i Borås. Vad bolagen anför förändrar på intet sätt den bedömning 
kring lämpligheten som nämnden gjort. PBI har inte visat insikt kring sitt ansvar och 
därmed förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen. Som tillståndshavare 
åvilas ett stort ansvar och ett agerande som uppfyller LTLP:s krav. Då PBI brustit i 
detta i flera närstående bolag kan någon annan bedömning inte göras än att inte heller 
nu sökande bolag är lämpliga att inneha partihandelstillstånd. Bolagets överklaganden 
ska därför avslås. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 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 
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se)  
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§ 61 Dnr: 2022-261 

Detaljplan för Viared, del av Viared 13:1 med flera.  

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

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

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

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

Sammanfattning 
Diket, som ska rena dagvattnet från en väg i avrinningsområde A3.b, måste tätas med  
t ex sand och jord för att få rening. Det kan inte endast bestå av sprängsten/makadam. 

Det är viktigt att höjdsättning och lutning blir rätt i projekterings- och byggstadiet så att 
pumpning av dagvatten inte behövs. Pumpning av dagvatten bör undvikas. 

Plankartan och genomförandebeskrivningen behöver kompletteras med ”damm 4” och 
grodpassager i stråket längs dike/bäck mellan dammen vid Boråstorpet och tjärnen som 
ligger i sydväst, objekt nr 9 på figur 9 på sid 18 i naturvärdesinventeringen. 

Grodpassager ska också ses som en skyddsåtgärd istället för en kompensationsåtgärd. 
Planhandlingarna behöver justera texterna kring detta enligt förslag i yttrandet. 
Handlingarna behöver också kompletteras med den naturvärdesinventering som togs 
fram för delen som gränsar till befintlig industrimark där tomterna nu planeras kallas 
Viared västra industriområde. 

Om torv eller andra schaktmassor behöver läggas utanför kvartersmarken är det viktigt 
att inte placera massor på naturmark som fått naturvärdesklassning i 
naturvärdesinventeringen.  
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§ 61 forts.   Dnr: 2022-261 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 62 Dnr: 2022-397 

Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla samtliga kriterier för användningen av fondens 
medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför 100 000 kr från klimat-
kompensationsfonden till avdelningen för koncerninköp på Stadsledningskontoret för 
att finansiera kostnaderna för att utveckla Spendverktyget i syfte att beräkna och 
analysera Borås Stads klimatpåverkan från inköp. 

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

Sammanfattning 
Borås Stad använder verktyget Spend i syfte att sammanställa och analysera 
kommunkoncernens inkomna fakturor. Avdelningen för koncerninköp på 
Stadsledningskansliet har tillsammans med verksamhetsutvecklare på Spend undersökt 
möjligheten att utveckla verktyget i syfte att kunna beräkna koldioxidutsläpp kopplat till 
Borås Stads inköp. Den utökade funktionen i Spend skulle förbättra och förfina 
uppföljningen av Borås Stads utsläpp från inköp. 
Dessutom skulle samtliga kommunala bolag och förvaltningar i Borås få möjlighet att 
analysera klimatpåverkan från de egna inköpen och på så sätt enklare kunna identifiera 
åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller samtliga bedömningskriterier och 
föreslår att bevilja 100 000 kr från Klimatkompensationsfonden till att finansiera 
kostnaderna för att utveckla Spend-verktyget i syfte att beräkna och analysera Borås 
Stads klimatpåverkan från inköp. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, 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 
Koncerninköp, Stadsledningskansliet 
Martin Perlstedt – Koncerninköpschef martin.perlstedt@boras.se 
Emma Andersson - Upphandlare emma.d.andersson@boras.se  

mailto:emma.d.andersson@boras.se
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§ 63 Dnr: 2022-202 

Ansökan naturvårdsfond Torpa-Sjöbo 2:5 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostads 
ansökan med upp till 15 000 kronor för anläggning av ängsmark på fastigheten 
Torpa-Sjöbo 2:5, inköp av liar, informationsskyltar och föredragshållare. 

Villkor 
1. Ängen ska årligen slås med lie eller annat skärande redskap efter den 15 juli. Det 

slagna höet ska ligga kvar och torka i cirka en vecka så frön hinner släppa, därefter 
ska höet tas bort. Om det inte finns möjlighet att låta höet ligga kvar och torka får 
slåtter som tidigast ske 1 augusti. 

2. Åtgärden ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd och redovisas i 
samband slutredovisningen. 

3. Faktiska kostnader ska redovisas i samband slutredovisningen. 
4. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. 
5. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

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

Sammanfattning 
Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad har lämnat in en ansökan om bidrag ur 
naturvårdsfonden för att anlägga äng på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:5 samt inköp av tre 
liar. De vill även sätta upp informationsskyltar och ha en föredragshållare för att 
informera om vikten av blommande ängsmarker och insekter. För detta ansöker 
Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad om ett bidrag på 15 000 kronor. 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 15 000 kronor. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, 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 
Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad,  
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§ 64 Dnr: 2022-352 

Ansökan naturvårdsfond Sölebo 2:2 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan om bidrag ur 
naturvårdsfonden för sandbank på fastigheten Sölebo 2:1.  

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

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för att 

anlägga en sandbank för bin och humlor på fastigheten Sölebo 2:2.  
ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11. 

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

Beslut skickas till 
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§ 65 Dnr: 2022-738 

Ansökan naturvårdsfond Hunghult 1:22 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 15 000 kronor 
för restaurering av betesmark, stängsling och fågelholkar på fastigheten Hunghult 1:22. 

Villkor 
1. Åtgärden ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd och redovisas i 

samband slutredovisningen 
2. Faktiska kostnader ska redovisas i samband slutredovisningen 
3. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 
4. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt 

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

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaurering av naturbetesmark, stängsling, faunadepåer, fågelholkar samt hamling på 
fastigheten Hunghult 1:22.  ansöker om ett bidrag på 57 000 kronor. 
Vidare har  ansökt om bidrag för ett naturvårdsavtal för att avsätta ett  
50-tal tallar som evighetsträd. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar 
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 000 kronor för restaurering 
av betesmark, stängsling och fågelholkar. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, 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 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 66 Dnr: 2022-770 

Ansökan naturvårdsfond Viared 5:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Borås Segelflygklubbs ansökan med upp till 
70 000 kronor för skapande av ängsmark och sandblottor på fastigheten Viared 5:1 
samt inköp av slåtteraggregat, ängsfrö, redskap och informationsskyltar. 

Villkor 
1. Ängen ska årligen slås med skärande redskap efter den 15 juli. Det slagna höet ska 

ligga kvar och torka i cirka en vecka så frön hinner släppa, därefter ska höet tas 
bort. Om det inte finns möjlighet att låta höet ligga kvar och torka får slåtter som 
tidigast ske 1 augusti. 

2. Åtgärden ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd och redovisas i 
samband slutredovisningen. 

3. Faktiska kostnader ska redovisas i samband slutredovisningen. 
4. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. 
5. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

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

Sammanfattning 
Borås Segelflygklubb har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 
biologisk anpassad skötsel/hävd av Borås flygplats på fastigheten Viared 5:1. Ansöker 
om ett bidrag på 70 000 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till  
70 000 kronor. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, 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 
Borås Segelflygklubb,  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-03-29 39 (50) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 67 Dnr: 2022-630 

Ansökan naturvårdsfond Ljushults-Kärra 1:43 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med upp 
till 3 390 kronor för inköp av ängsfrö på fastigheten Ljushults-Kärra 1:38. 

Villkor 
1. Ängen ska årligen slås med skärande redskap efter den 15 juli. Det slagna höet ska 

ligga kvar och torka i cirka en vecka så frön hinner släppa, därefter ska höet tas 
bort. Om det inte finns möjlighet att låta höet ligga kvar och torka får slåtter som 
tidigast ske 1 augusti. 

2. Åtgärden ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd och redovisas i 
samband slutredovisningen. 

3. Faktiska kostnader ska redovisas i samband slutredovisningen. 
4. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. 
5. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

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

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

inköp av ängsfrö på fastigheten Ljushults-Kärra 1:38.  ansöker 
om ett bidrag på 3390 kronor. Fröna kommer att sås i dikeskanter som grävts upp i 
samband med fiberdragning utmed Skansasjövägen i Aplared. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, 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 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 68 Dnr: 2022-363 

Ansökan naturvårdsfond Sölebo 2:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med upp till 7 000 
kronor för anläggning av äng på fastigheten Sölebo 2:1. 

Villkor 
1. Ängen ska årligen slås med skärande redskap efter den 15 juli. Det slagna höet ska 

ligga kvar och torka i cirka en vecka så frön hinner släppa, därefter ska höet tas 
bort. Om det inte finns möjlighet att låta höet ligga kvar och torka får slåtter som 
tidigast ske 1 augusti. 

2. Åtgärden ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd och redovisas i 
samband med slutredovisningen. 

3. Faktiska kostnader ska redovisas i samband slutredovisningen. 
4. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. 
5. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

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

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för inköp av 

ängsfrö och anläggning av äng på fastigheten Sölebo 2:1.  ansöker om 
ett bidrag på 12 650 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar 
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 7 000 kronor. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, 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 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 69 Dnr: 2020-3314 

Avslutsbidrag naturvårdsfond Kråkered 2:11 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 6 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

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

Sammanfattning 
Borås Golfklubb har beviljats bidrag på 11 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
restaurering och förbättring av tre dammar på fastigheten Kråkered 2:11. Åtgärderna är 
nu genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av 
handläggare den 10 februari 2022. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, 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 
Borås golfklubb,  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 70 Dnr: 2022-869 

Organisationsförändring – delning av Tillstånd och 
Livsmedelstillsyn 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att dela avdelningen för Tillstånd och 
livsmedelskontroll i två separata avdelningar med varsin avdelningschef från och med 1 
april 2022.  

Sammanfattning 
Omvärldsförändringar har varit stora de senaste åren och kommer att vara minst lika 
stora de närmaste åren inom berörda myndighetsområden livsmedel och tillstånd. För 
att klara av denna utmaning och skapa goda förutsättningar för en effektiv verksamhet 
samt god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer de närmaste åren föreslår därför 
miljöförvaltningen att avdelningen Tillstånd och livsmedelskontroll delas upp i två 
avdelningar med varsin avdelningschef.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25. 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 71 Dnr: 2022-0007 

Yttrande över remiss - Uppföljning på Program för ett 
integrerat samhälle 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att besvara Arbetslivsnämndens utskick 
avseende Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2021 med svar enligt bilaga 
Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2021. 

Sammanfattning 
I linje med Arbetslivsnämndens samordnande ansvar för stadens integrationsarbete, 
ingår det för samtliga nämnder och bolag att årligen följa upp Program för integrerat 
samhälle. I år kommer uppföljningen att fokusera på de integrationsinsatser som har 
gjorts de senaste tre åren. Det kan vara insatser inom ett eller flera områden i 
programmet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17, 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  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 72 Dnr: 2022-0243 

Yttrande över remiss – Borås stads Program för mänskliga 
rättigheter på lokal nivå 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissens förslag på Program för mänskliga 
rättigheter på lokal nivå med nedan angivna förslag på tillägg. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  
Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning 
Programmet konstaterar att det är på lokal nivå som många mänskliga rättigheter ska 
förverkligas och anger fyra övergripande inriktningar för programmet. Kommunen är 
skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet slår fast Borås Stads ambition i arbetet för en inkluderande 
stad. Miljö- och konsumentnämnden anser att Program för mänskliga rättigheter på 
lokal nivå bidrar till ökad förståelse för hur Borås Stad ska fortsätta sitt arbete med 
mänskliga rättighetsfrågor.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17 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 
Kommunstyrelsen  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 73 Dnr: 2021-3966 

Prisuppräkning timtaxa inom Miljö- och konsumentnämndens 
verksamhetsområde 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2022 års 

• Timtaxa för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till  
1 251 kr 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att den nya timtaxan träder i kraft den 1 april 
2022. 

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av 
respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. Den uppräknade timtaxan avser verksamhetsåret 2022. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 74 Dnr: 2022-1189 

10-dagars prognos för februari 2022 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen lämnar en 10-dagars prognos till Kommunstyrelsen med utfall mot 
budget samt en helårsprognos. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15, 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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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 75  

  

Byte av datum för Miljö- och konsumentnämndens 
nämndmöte i april 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att flytta nämndmötet från tisdag 19e april 2022 
till torsdag 21a april 2022 samt att boka ett strategimöte den 21a april kl. 12.00 – 17.00. 

Sammanfattning 
På Miljö- och konsumentnämndens möte 2022-02-21 föreslogs byte av dag för 
aprilmötet från den 19e april till den 21a april. Man föreslog även att boka ett 
strategimöte den 21a april kl. 12.00-17.00. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 76 

Kurser och konferenser 

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

 
  

Sammanfattning 
Påminnelse om att anmäla intresse för deltagande på Sveriges Miljökommuners vårmöte 
i Uppsala den 11-12 maj till nämndsekreterare snarast. 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 77 

Delegeringsbeslut februari 2022 

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 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 78 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:  
* Handlingar och yttrande över beredningsremiss och granskningshandlingar för ny 
stambana höghastighetståg Göteborg-Borås 2022   
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