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TID OCH PLA TS 
Tisdagen den 17 december 2019, kl. 15:00 – 17.00, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 16.12 – 16.31 

Omfattning 
§§ 337- 363

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Ordförande 
Per Månsson (M) 1a vice ordförande 
Sofia Bohlin (S) 2e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Robert Skånberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Sofia Sandänger (M) för Elvira Löwenadler (M) 

Närvarande ersättare 
Tobias Eng-Strömberg (S) 

)       Jaana Ben Maaouia (S
Matti Oinas (MP) 

Sofia Sandänger (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstemän och övriga 
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 337 -363
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 337 -347
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 337 -347
Avdelningschef Elin Johnsson §§ 337 -347
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 337 -347
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 337 -350

Förvaltningsjurist Johanna Bäckström §§ 337 - 363
Energisamordnare Peter Rydberg §§ 337 - 341
Administratör Kristin Adolfsson §§ 337 - 349
Administratör Vaida Petrosiute §§ 337 - 349
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 337 –363

Justering 
Cecilia Kochan (S) utses att justera och Jan-Åke Carlsson (S) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2019-12-19 på Miljöförvaltningens expedition.  

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Cecilia Kochan 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-12-20 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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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 – Revidering energi- och klimatstrategi och koldioxidbudget 
6.2  Information – Riktlinjer för resor, revidering 
6.3  Information – Initiativärende: Miljöförvaltningens inspektion av lokalvård på   
       skolor, fimpar mm. 
6.4  Information – Månadsuppföljning november 2019, Samt attesträtt   
6.5  Information – Verksamhetsplan Verksamhetsstöd 2020 
6.6  Information – Verksamhetsplan Miljöstrategiska 2020 
6.7  Information – Budgetförslag 2020:2  
6.8  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Strandskyddsdispens Halla 1:78 

8.1 *Yttrande till förvaltningsrätten 

9.1 *Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagande av beslut  
 

10.1 Revidering av riktlinjer för resor 

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Rydboholm 1:9 
11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Dreared 2:14 
11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Bogryd 1:23 

12.1 Månadsuppföljning november 2019 
12.2 Attesträtt 2020 
12.3 Ny delegeringsordning 
12.4 Gallring av information i Ecos1 
12.5 Gallring av pappershandlingar efter scanning till ärendehanteringssystemet Ecos2 
12.6 Remiss – Digital strategi 2020 

13.1 Kurser och konferenser etc. 
 

14.1 Delegeringsbeslut november 2019 
14.2 Inkomna skrivelser 
   

§ 337 
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Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Cecilia Kochan (S) med Jan-Åke Carlsson (S) som ersättare.      
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Initiativärenden 
Initiativärendet angående miljöförvaltningens inspektion av lokalvård på skolor 
redovisas under informationsärende. 

Robert Skånberg och Lars-Erik Johansson (SD) anmäler nytt initiativärende;  

Då miljön är en mycket viktig fråga, så ser vi att kommunens miljö nämnd skall i största möjliga mån 
föregå med gått exempel.  
Vid div Strategidagar / utbildningstillfällen och övriga gemensamma sammankomster som ordnas av 
förvaltning/nämnd på andra orter bör vi åka gemensamt i de el-bussar som nu rullar i bl.a. Borås.  
Alternativt att hyra in dessa när samåkning är möjlig.  
Det är viktigt att vi som förtroendevalda får erfarenhet hur dessa fungerar i praktiken/verkliga 
förhållanden så att vi vet vad vi har med att göra.  
Ett första exempel då detta kan tillämpas är vid strategidagarna 27/2-28/2-2020 

Miljöförvaltningen tar med sej frågan inför planering och bokning av strategidagarna 27-
28 februari 2020 . 
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Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 340 
    

Information – Revidering energi- och klimatstrategi och 
koldioxidbudget 
 

 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energisamordnare Peter Krahl Rydberg informerar angående syftet 
med koldioxidbudgeten och förslag på upplägg för reviderad strategi som beslutas i 
MKN-KS-KF. 

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid jordens befolkning kan 
släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning 
som överskrider en önskad gräns.  

Förslag på upplägg: 

– Anpassad framtidsbild och strategier 
– Inarbetad koldioxidbudget 
– Strategier för att minska växthusgasutsläpp och anpassa staden till ett förändrat 

klimat 
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Information – Riktlinjer för resor, revidering 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens energisamordnare Peter Krahl Rydberg redogör för de 
ändringar/uppdateringar som miljöförvaltningen gör i skrivelsen ”riktlinjerna för resor”. 
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Information – Initiativärende: Miljöförvaltningens inspektion 
av lokalvård på skolor, fimpar mm. 

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

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens avdelningschef Mirjam Keskifrantti informerar nämnden om 
delegeringsordning och tillvägagångssätt som leder till eventuella viten. 

Handläggningsrutin, förelägganden 

• Brist konstaterad på plats 
• Kommunicering (muntligt och sedan skriftligt) 
• Beslut (föreläggande om att korrigera brist) 
• Åtgärd vidtagen? (kontroll på plats) 
• Beslut (föreläggande med vite) 

Urklipp ur delegeringsordningen: 
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Information – Månadsuppföljning november 2019, samt 
attesträtt 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander förklarar och förtydligar poster och 
siffror i månadsuppföljningen för november 2019, samt svarar på frågor angående 
attesträtt.  
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Information – Verksamhetsplan Verksamhetsstöd 2020 

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

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens avdelningschef Niclas Björkström informerar nämnden om 
pågående och kommande fokusområden och projekt. 

Nytt ärendehanteringssystem 
Stort fokus under 2020 kommer att ligga på införandet av ett nytt 
ärendehanteringssystem inom miljöbalksområdet och livsmedelskontrollen. 

Digitalisering 
Digitalisering handlar dock framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är 
inte en isolerad IT-fråga. Borås Stad står inför stora utmaningar då det inom några år 
kommer vara färre personer på arbetsmarknaden. Ett av syftena med digitaliseringen är 
att frigöra personal till mer kvalificerade uppgifter. 

Kvalitet och verksamhetsutveckling 
Parallellt med driftsättning och uppstart av det nya ärendehanteringssystemet kommer 
en ny processorienterad klassificeringsstruktur tas fram, vilken kommer vara grunden 
inte bara i det nya ärendehanteringssystemet utan även i kvalitetsledningssystemet samt 
informationshanteringsplanen (dokumenthanteringsplanen). Detta för att underlätta och 
förbättra för medarbetarna och därmed effektivisera verksamheten. 
Ett nytt system kräver dock sin tid med upplärningar, anpassningar, nya rutiner och 
arbetssätt etc., så full effekt kommer inte att erhållas redan 2020. 

Övrigt under 2020 
- Kvalitetsarbetet – Canea – intranätet – K:\ 
- Informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) 
- HR-administration, utveckling tillsammans med HR-specialist 
- Ekonomiadministration, utveckling tillsammans med ekonom 
- Nämndadministration, utveckling och kvalitetssäkring 
- Mallar (Lag om tillgänglighet till digital offentlig service) 
- Ny klassificeringsstruktur (Canea, informationshanteringsplan, Ecos2, K:\) 
- Bostad Borås – bostadsportalen Borås Bo 
- Internutbildning Ecos2 (vid nyanställning och ”påminnelse”) 
- Administratör med på resp. avd. APT, verksamhetsmöten etc. 
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Information – Verksamhetsplan Miljöstrategiska avdelningen 
2020 

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

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens avdelningschef Elin Johnsson informerar nämnden om mål för år 
2020. 

Mål från reglementet 
Mål relaterade till Miljö- och konsumentnämnden 
Mål relaterade till Förvaltningen och Staden 
 

 

 

Specifika områden – Mål 2020: 

Energi- och klimatrådgivning 
• Rådgivning till företag, organisationer och privatpersoner enligt 

finansieringsavtal med Energimyndigheten 
Miljöövervakning 

• Genomföra kontinuerliga mätningar av luften vid Kungsgatan 
• Samordning av upphandlad luftutredning, med preliminär leverans vår/sommar 

2020 
• Starta upp arbetet med Borås Stads skyfallskartering 

Fysisk planering 
• Delta i stadens arbete med fysisk planering och effektivisera vårt arbete  
• Utbilda andra förvaltningar inom våra expertisområden och på så vis frigöra 

våra resurser för de miljöstrategiska frågorna 
• Fortsätta påbörjat arbete med Grönytefaktorn 

Naturvårdsarbete 
• Arbeta med beviljade LONA-projekten  
• Utföra prövning och tillsyn av strandskydd 
• Implementera ett arbetssätt över hur staden jobbar med ekosystemtjänster i 

detaljplaner 
• Delta i arbetet inför SM-veckan 2021 

Information vid nämndmöten 
• En kort informationspunkt om specifikt område 
• Fasta punkter för uppföljning av miljörapport och klimatkompensation 
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Information –Budgetförslag 2020:2 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander förklarar och förtydligar poster och 
siffror från Budgetförslag 2020:2.  
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Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om att 
miljötillsyn förhoppningsvis kan skriva kontrakt med två nya inspektörer inom kort. 
Man håller även på att ta fram annonser för miljöutredare och avdelningschef till 
Miljötillsyn, samt annons för person att arbeta med MIFO.  
Agneta Sander informerar även angående en aktion som har utförts av NMR under 
hösten, där man lämnades sopsäckar med sopor utanför några av Borås Stads 
byggnader.  
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Strandskyddsdispens för tillbyggnad på befintligt 
bostadshus samt för komplementbyggnad, Halla 1:78 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för tillbyggnad, med måtten ca 6 x 8 
meter, samt för den befintliga komplementbyggnaden med måtten ca 7,5 x 4,5 meter på 
fastigheten Halla 1:78 vid Frisjön, Borås Stad. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtsplats. 

Villkor 
1. Tomtplatsen ska åt sydväst och nordost, enligt bilaga 2, markeras med staket, 

häck, mur eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

Sammanfattning 
 har sökts dispens från strandskyddsbestämmelserna för en tillbyggnad på 

det befintliga bostadshuset samt för en befintlig komplementbyggnad på fastigheten 
Halla 1:73. Hela fastigheten bedöms utgöras av ianspråktagen tomtmark. 
Miljöförvaltningen bedömer därmed att både komplementbyggnaden och tillbyggnaden 
kommer vara placerade på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras enligt bilaga 2. 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för en befintlig 

komplementbyggnad med en area på ca 31 m2 som nyttjas för bland annat vedförråd, 
samt för en tillbyggnad med en area på ca 42 m2 på det befintliga bostadshuset på 
fastigheten Halla 1:78. Både tillbyggnaden och den befintliga komplementbyggnaden 
kommer vara placerade på gräsmatta och innanför tomtplatsavgränsning. 

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt situationsplan inkom 
2019-10-22. Ansökan kompletterades med information om att även inkludera det 
befintliga förrådet 2019-10-27. 
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Hela fastigheten ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 meter från 
strandskyddslinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras (7 kap 
15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurliv. 

Miljöförvaltningen bedömer att det särskilda skälet går att tillämpa för att bevilja 
dispens. Både tillbyggnaden och den befintliga komplementbyggnaden kommer att ligga 
helt inom ianspråktagen tomtplats där allmänheten inte har tillträde. På flygfoton kan 
man se att det funnits ett bostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten sedan 
tidigt 1970-tal. 

För att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet bedömer Miljöförvaltningen 
det skäligt att förena beslutet med villkor om att tomtplatsen ska markeras i sydväst och 
nordost i enlighet med bilaga 2. I och med markeringar kring tomtplatsen kommer 
varken tillbyggnaden eller den befintliga komplementbyggnaden utöka hemfridszonen. 
Miljöförvaltningen bedömer att tomtplatsen inte behöver markeras i nordväst eftersom 
den går parallellt med vägen som tydligt markerar var tomtplatsen går. I sydost markeras 
tomtplatsen av en nivåskillnad och enstaka träd, marken nedanför tomtplatsen är även 
väldigt sankt och allmänheten bedöms inte vistas där.  

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnationen. 

Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven på 
lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
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Upplysningar 

Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas. 

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
4. Fotobilaga 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2017. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagande av 
beslut om livsmedelssanktionsavgift 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att stå fast vid sitt beslut angående 
sanktionsavgift (§288 från 2019-10-22). 

Sammanfattning  
/Ugarvit Livs, org. nr,  har överklagat Miljö- och 

konsumentnämndens beslut från 2019-10-22, diarienummer 2019-2840, avseende beslut 
om livsmedelssanktionsavgift.  Överklagandet har kommit in i rätt tid. 

Överklagandet i original och kopia av samtliga handlingar i ärendet överlämnas till 
Förvaltningsrätten. 

Synpunkter 
Miljöförvaltningen vill tydliggöra att  har ändrat bolagsform på 
Ugarvit Livs, Norrby Tvärgata 14 utan att kontakta Miljöförvaltningen.  Det leder till en 
livsmedelssanktionsavgift på 0,5% av årsomsättningen och  enligt Livsmedelsverkets 
vägledning till kontrollmyndigheter om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen skall den 
beräknas på näringsidkarens totala omsättning och inte en enskild verksamhetsgren. 
Någon inkomstdeklaration inkom inte i samband med överklagan.  

 Bilagor 
Överklagande, datum 2019-12-08 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till miljö- 
och konsumentnämndens tidigare beslut, §288 från 2019-10-22. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se) 
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Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 5474- 19 gällande 
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd 

Sekretess
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Revidering av riktlinjer för resor 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden skickar förvaltningens förslag på revidering som sitt 
förslag till kommunstyrelsen för beslut.  
Ändringarna i dokumentet är av sådan karaktär att det reviderade dokumentet inte 
behöver skickas på remiss. 

Ärendet  
Bakgrund 
Styrdokumentet Riktlinjer för resor fastställdes av kommunfullmäktige år 2004 och har 
reviderats 2008, 2012 och 2016. I sin nuvarande version gäller dokumentet till och med 
året 2019. Riktlinjer är enligt stadens modell rekommenderande sätt att agera. Riktlinjer 
för resor har som mål att öka andelen hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva 
resor.  

Förslagna ändringar med motivering 
1. Definitionen för bonusbil är uppdaterad från:  
”I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av andra 
förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens definition. Om 
miljöfordon inte valts ska detta motiveras.”  
Till: 
” I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av andra 
hållbara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens senaste definition. 
Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.” 

Motivering: Just nu finns det ingen aktuell definition för miljöbilar men den är under 
framtagande. För att vara förberedd på nya definitioner eller tider då ingen aktuell 
definition finns, väljer vi att gå på den senaste definitionen. Alternativet är att vi tar fram 
en egen definition vilket t.ex. Göteborg och Stockholm har gjort vid olika tillfällen. Vi 
bedömer att vi inte behöver göra det eftersom prioriteringen i våra riktlinjer redan styr 
mot rätt sorts fordon. Miljöbilsdefinitionen är därmed inte ensamt styrande över våra 
val av fordon som det kan vara i andra kommuner. 

2. Under ”Kortare resor” har en del av meningen tagits bort: I närområdet ska vi välja 
kollektivtrafik, cykel eller gång när detta är rimligt. 

Motivering: Redan ordet ”närområde” tillåter tolkning, att lägga till en 
rimlighetsbedömning gör det ännu mer otydligt. Vem avgör rimligheten? Det kan ses 
som en klarspråksåtgärd. Risken att någon känner sig tvungen att transportera tunga 
föremål med cykel på grund av riktlinjerna bedöms vara liten i förhållande till risken att  
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många, som egentligen kan ta cykel eller gå, väljer bort det då riktlinjerna är för otydliga 
och tillåter för mycket tolkning. Staden har fortfarande en stor potential kvar att ersätta 
bilresor med gång och cykelresor. 

3.Under ”Längre resor” är andra meningen är ändrad från: 
”Flyg ska användas endast om annat av tids- och kostnadsskäl inte är rimligt.” 
Till: 
”Flyg ska användas endast om andra alternativ, efter noggrann avvägning, bedöms 
orimliga”. 

Motivering: Den gamla formuleringen kan tolkas till att så fort t.ex. en tågresa tar mer 
tid eller kostar mer så kan flygresan väljas. Avvägningen behöver vara mer individuell 
och noggrann än så. Kan man jobba under tågresan behöver inte tidsaspekten vara lika 
avgörande. Utöver det är det mycket osäkert att det alltid har gjorts riktiga jämförelser 
utan att många bara utgår ifrån att tågresor tar lång tid och kostar mer än flygresan. 
Staden behöver bli bättre på att välja resor mer medvetet. 

4. Under ”Längre resor” är en mening tillagd: 
För resor till Danmark och Tyskland samt grannländer ska alltid tåg undersökas som 
första alternativ. Vid upphandling av resebyråtjänster ska höga krav ställas på kunskap 
och tekniska förutsättningar för att kunna boka långväga tågresor. 

Motivering: I budget för 2020 står det att ”Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att resor med flyg minimeras.” Meningen ska leda 
till att fler börjar undersöka möjligheten att ersätta flygresor med tågresor och att den 
praktiska sidan vid resebokningen kan svara upp mot behovet. 

5. Under ”Parkering” har följande mening lagts till: 
”I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att ladda dessa vid 
strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås Stads plan för ladd-
infrastruktur för elfordon.” 

Motivering: En del förvaltningar upplever att ansvaret ligger enbart hos dem att ställa 
om till elbilar men de saknar möjlighet att ladda bilarna. Riktlinjerna förtydligar härmed 
att Staden har ett samlat ansvar att se till att förutsättningar finns för att kunna ställa om 
till eldrift. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-09 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

 
 

 

 
 
  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 7 000 kronor 
för uppstart av biodling.  

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat 
projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  

Av bidraget betalas 3 500 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 3 500 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart och projektslut 
till miljöförvaltningen. 

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Rydboholm 1:9.  ansöker om ett bidrag på 7 
000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 7 000 kronor eftersom bidraget ska ses 
som ett startbidrag och liknande ansökningar har fått motsvarande summa. 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Rydboholm 1:9.  söker bidrag på 7 000 kronor 
för inköp av material till bikupa, bin, skyddsutrustning, honungsslungare och andra 
tillbehör.  

Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  

Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-12-17 
 25 (43) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 352 forts.                    Dnr: 2019-2900 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp om 7 000 kronor för uppstart av biodling.  

Upplysningar 

Tänk på att du måste anmäla uppställningsplats av bisamhällen till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Draered 2:14  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om bidrag för uppstart av biodling. 
Enligt reglerna för Naturvårdsfonden kan bidrag inte lämnas till redan genomförda 
åtgärder.  

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling på 

fastigheten Draered 2:14. Projektet är redan påbörjat genom inköp av två bikupor och 
ett bisamhälle. Ansökan inkom 30 juli 2019. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan då bidrag inte kan 
lämnas för redan genomförda åtgärder. 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling på 

fastigheten Draered 2:14.  söker bidrag för inköp av två bikupor och ett 
bisamhälle. Ansökan inkom 30 juli 2019. 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Ansökan gäller uppstart av biodling med inköp av kupor och bisamhälle. Ansökan om 
bidrag inkom 30 juli 2019. Av ansökan och via telefonsamtal med sökande 18 november 
2019 framgick det att inköp av kupor och bisamhälle redan har utförts. 

Då åtgärderna redan är genomförda kan bidrag, enligt reglerna för Naturvårdsfonden, 
inte lämnas. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-17 
2. Översiktskarta 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-12-17 
 27 (43) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 353 forts.                    Dnr: 2019-2610 
 

 

 

  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningens diarium 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden 

för biodling på fastigheten Bogryd 1:23. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat.  

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden 

för biodling på fastigheten Bogryd 1:23. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Linnea Åsedahl den  
20 november 2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 

Miljöförvaltningens synpunkter  
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. 

Bisamhällen och två bikupor har köpts in, iordningställande av uppställningsplats för 
kuporna är klart. Sökande har redan kunnat ta honung i år. Den sena tiden på året 
medförde att det inte var någon hög aktivitet på bina vid besöket men vi kunde både se 
och höra bina i kuporna. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21 
2. Fotobilaga 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Månadsuppföljning november 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för november 2019 
med helårsprognos  

Ärendet 

Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och 
redovisar denna för nämnden.  

Beslutsunderlag 
 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Attesträtt 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var för 
sig utses till attestanter för samtliga ansvarsområden.  

Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt 
kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda 
attestanter. 

Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 

- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
- Förvaltningscontroller kan attestera för obegränsat belopp   

Ärendet 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av 
eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar 
över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef delegera rätten att 
utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden. 

Beslutsunderlag 
 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-29 
2. Attesträtt 2020 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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§ 356 forts.     Dnr: 2019-3625 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Revisionen 
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Förslag till revidering av Miljö- och konsumentnämndens 
delegeringsordning  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till revidering av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning som ska gälla från och med den 18 december 
2019. 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning med anledning av den nya EU-förordningen 
2017/625 som ersätter den tidigare kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig 
kontroll. Den nya förordningen träder i kraft 14 december 2019.  

Det föreslås också att Miljö- och konsumentnämnden delegerar möjligheten att besluta 
att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Föreslagna förändringar  

Ny lagstiftning  

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 
nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan 
offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 

De åtgärder som i dagsläget omfattas av extra offentlig kontroll kommer istället att 
omfattas av begreppet offentlig kontroll. 

Det nya begreppet annan offentlig verksamhet omfattar tillsynsmyndighetens övriga 
kontrollåtgärder, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, 
föreläggande med mera. 

Ordet livsmedel har också bytts ut, i ett flertal artiklar, mot ordet varor för att omfatta 
fler produkter än tidigare.   

Med anledning av den nya lagstiftningen har delegeringsordningen uppdaterats. 
Förvaltningen önskar att nämnden godkänner de ändringar som gjorts i 
delegeringsordningen för att anpassa den till den nya kontrollförordningen, se bilaga 1. 
Ändringarna är gulmarkerade i förslaget och närmare förklaringar har skrivits med rött.  
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Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas  

I samband med att Miljöförvaltningen fattar beslut finns möjligheten att förordna att ett 
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Sådana beslut ska inte fattas 
rutinartat utan det ska finnas skäl till varför det är viktigt att beslutet gäller direkt. I 
beslutet ska skälen framgå. Både vid ärenden gällande livsmedel och beträffande 
miljöbalken uppstår situationer där det är viktigt att kunna fatta beslut som gäller direkt 
för att kunna skydda både miljö och hälsa. Förvaltningen önskar därav att nämnden 
beslutar att ge förvaltningen delegation att fatta sådana beslut.   

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29 

Bilagor  
1. Förslag på reviderad delegeringsordning 2019-11-29 med markerade ändringar. 
2. Förslag på reviderad delegeringsordning 2019-11-29. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Miljöförvaltningens diarium  
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Gallring av information i Ecos1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna gallring och 
informationsöverföring ska ske enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Bakgrund 

2020 kommer Miljöförvaltningen att avveckla det diarie- och ärendehanteringssystemet 
Ecos1 och ersätta det med det nyligen upphandlade IT-systemet Ecos2. I samband med 
att Ecos2 implementeras kommer det inte längre finnas möjlighet att ha Ecos1 i drift 
och därför måste det fattas beslut om hur man ska hantera information som finns i IT-
systemet idag. Det är Miljö- och konsumentnämnden, i dess roll som ansvarig för IT-
systemet, som beslutar om bevarande och gallring i Ecos1. Miljöförvaltningen har 
genomfört en informationsvärdering av innehållet i IT-systemet som underlag för Miljö- 
och konsumentnämndens beslut. Förslaget till gallringsbeslut har lämnats för samråd till 
Stadsarkivet. 

Informationsvärdering 
Diarie- och ärendehanteringssystemet Ecos1 har utgjort miljöförvaltningens centrala 
ärende-hanteringssystem sedan det togs i drift 1992. För att effektivisera och underlätta 
handläggning har man sedan 2001 skannat in-kommande pappershandlingar i systemet 
som digitala filer. Avsaknaden av möjlighet för att arkivera information digitalt (e-arkiv) 
har medfört att den analoga pappershandlingen fortsatt fått utgöra arkivexemplar och 
den digitala filen i systemet betraktats som kopia. Samma förhållningssätt har använts 
för elektroniskt upprättade handlingar som, i samband med arkivering, därför skrivits ut 
ur IT-systemet och bifogats den analoga pappersakten. Även om motsvarande 
information som finns i Ecos1 också, i stor utsträckning, ska finnas bevarad i 
pappersform ger den digitala informationen helt andra möjligheter till detaljerade 
sökningar och snabb åtkomst. Något som, i kombination med att IT-systemet varit 
Miljöförvaltningens centrala ärendehanteringssystem och att det innehåller stora in-
formationstillgångar från lång tid tillbaka, borgar för att man ändå bör bevara stora delar 
av informationen också i digital form. Gallring i IT-systemet bör med andra ord ske 
mycket varsamt. 
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§ 358 forts.                             Dnr: 2019-3336 

Hantering av information 
Enligt nedanstående förslag hanteras informationen i Ecos1 på två olika sätt.  
Pågående samt avslutade ärenden som upprättats och inkommit från och med 2018-01-
01 och framåt, överförs till Ecos2. 
Avslutade ärenden från 1992-01-01 till och med 2017-12-31, överförs till stadens  
e-arkiv. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Om inte annat anges genomförs gallringen efter att den information som ska bevaras 
överförts och kvalitetsgranskats.  

Miljö- och konsumentnämndens 
diarium 

Innehåller ärenden och digitala bilagor 
från 1992-2019.  

Bevaras – överförs till e-arkivet  

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Stadsarkivet 
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Gallring av pappershandlingar efter scanning till 
ärendehanteringssystemet Ecos2 

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

Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet 
Ecos2, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska 
Miljöförvaltningen ha säkerställt att  

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar.  

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.  

− Gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.  

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till 
myndigheten från det att ärendehanteringssystemet Ecos2 gått i skarp drift. 

Ärendet 

Bakgrund 
2020 kommer Miljöförvaltningen att avveckla det diarie- och ärendehanteringssystemet 
Ecos1 och ersätta det med det nyligen upphandlade IT-systemet Ecos2. I samband med att 
Ecos2 implementeras kommer det inte längre finnas möjlighet att ha Ecos1 i drift och 
därför måste det fattas beslut om hur man ska hantera information som finns i IT-systemet 
idag. Det är Miljö- och konsumentnämnden, i dess roll som ansvarig för IT-systemet, som 
beslutar om bevarande och gallring i Ecos1. Miljöförvaltningen har genomfört en 
informationsvärdering av innehållet i IT-systemet som underlag för Miljö- och 
konsumentnämndens beslut. Förslaget till gallringsbeslut har lämnats för samråd till 
Stadsarkivet. 

För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att i det nya IT-
systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initierats till 
att det arkiveras. Även om Miljöförvaltningens handläggning till största del redan idag är 
digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i 
pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital 
kommer Miljö- och konsumentnämnden att skanna inkommande pappershandlingar och 
ersätta dem med en digital handling i Ecos2. 
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Förutsättningar 
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras 
och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar bevaras i 
pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till annat medium, 
där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av 
möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att fastställa 
handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett myndighets-beslut om att 
gallring får ske. 

Krav för att få gallra inkommande  handlingar  
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur 
informationen hanteras i källsystemet. Då Miljö- och konsumentnämnden avser att 
arkivera handlingarna i Ecos2 digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade 
informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna 
pappershandlingar.  

För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ecos2, 
ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda: 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det 
är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker föränd-ringar i 
vilka format som anses godkända för digitalt bevarande.  

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa  
autenticiteten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all informat-
ion i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer 
Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde.  
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande. 
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Beslutsunderlag  
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10 
2. Gallring av information i Ecos1, 2019-10-31 
3. Stadsarkivets anvisningar för ersättningsskanning, 2017-10-24 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Stadsarkivet 
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Remiss – Digital strategi 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen om digital strategi. 

Sammanfattning 
Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. 
Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. 
Utbyggt bredband och digitala lösningar inom offentlig förvaltning ger oss nya 
förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun. 

Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 
0–19 och 80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. I Borås 
ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för. 

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och 
är inte en isolerad IT-fråga. 

Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på förslag till digital strategi och anser att 
den är användbar för nämndens arbete kring digitalisering. Det hade varit önskvärt om 
strategin kunde konkretiseras i en handlingsplan. 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
Borås Stads digitala strategi 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen   
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Kurser och konferenser 

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

Ärendet 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att presidiet kommer att åka på SKR:s 
presidiedagar den 23-24 mars 2020.  

Presidiedagarna för 7Häradskommunerna kommer att hållas den 27e mars samt 25e 
september 2020. 

Inbjudningar angående bl.a. Viskans vattenråd har skickats ut till representanter för de 
olika råden.  
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Delegeringsbeslut november 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

Ärende 

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. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut november 2019. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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Inkomna skrivelser 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   

*Ökad förståelse om företagande 
-informationen lägg till handlingarna 

*Inbjudan Konsumentdagarna, 12-14 maj, Eskilstuna 
- nämnden inväntar program som ska komma i januari 2020 och diskuterar eventuellt 
deltagande på nästa nämndmöte. 

*På intranätet finns en sida om Korruption och oegentligheter, denna är nu   även 
publicerad på boras.se på sidan för förtroendevalda. CKS meddelar även att de gärna 
kommer ut till nämnderna och informerar om så önskas. 
Boras.se:  
https://www.boras.se/funktioner/forfortroendevalda.4.4f28fd2e158af84827ff21be.htm
l         
-Nämndadministratör Anette Bergqvist undersöker om möjligheten till information på  
nämndmöte, hur lång tid informationen beräknas ta samt vilket möte de eventuellt  
skulle kunna deltaga. 

https://www.boras.se/funktioner/forfortroendevalda.4.4f28fd2e158af84827ff21be.html
https://www.boras.se/funktioner/forfortroendevalda.4.4f28fd2e158af84827ff21be.html
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