
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Sida 

1 (54) 
TID OCH PLAT S 
Tisdagen den 23  april 2019, kl. 13:30 – 16.45, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 15.05 – 15.35 samt 15.45 -15.55 

Omfattning 
§§ 117- 145

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Ordförande 
Per Månsson (M) Förste vice ordförande 
Sofia Bohlin (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan  (S) 
Soroush Rezai (L)  
Katrine Andersson (M) 
Robert Skånberg (SD) 

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

Närvarande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S) 
Sofia Sandänger (M)  
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Matti Oinas (MP) 
Alexander Andersson (C) §§ 122 - 145
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Elvira Löwenadler (M) 
Jessica Bjurén (M) 
Tomas Fernfelt (S) 

Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander §§ 117 - 145 Budget- och skuldrådgivare Charlotta Movitz §§ 117 - 124
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 117 - 145 Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink §§ 117 - 132
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 117 - 131 Tillståndshandläggare  Katarina Andrén §§ 117 - 132
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 117 - 131 Kommunbiolog Anna Karlsson §§ 117 - 145
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 117 - 124 Kommunbiolog Anna Ljunggren §§ 117 - 126
Miljöinspektör Johannes Stolt §§ 117 - 121 Nämndadministratör Anette Bergqvist §§ 117 - 145
Miljöinspektör Anthoula Papakosta §§ 117 - 121 Nämndsekreterare Marlene Andersson §§ 117 - 145
Miljöinspektör Maria Steinmetz §§ 117 - 121

Justering
Robert Skånberg (SD) utses att justera och Jan-Åke Carlsson (S) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2019-04-25 på Miljöförvaltningens expedition. 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Robert Skånberg (SD) 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-04-26 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Föredragningslista 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

2. Närvaro  
 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
 

4. Initiativärenden 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
 

6.1 Tematillsyn 2018 
 

6.2 Verksamhetsplan Miljöstrategiska avdelningen 2018 
 

6.3  Sveriges Ekokommuners årsmöte 
 

6.4 Dom från förvaltningsrätten, Almenäs café 
   

6.5 Återkoppling från samverkansdag BUS 
 

6.6 Rutiner gällande hot, hat, trakasserier av förtroendevalda…. 
 

6.7 *Strandskyddsdispens för vasslåtter, Längjum 3:34 
 
7.1 *Strandskyddsdispens komplementbyggnad, Öd 1:34 
 

7.2 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad, Rya 1:15 
 
9.1  *Ändring i serveringstillstånd  
   

9.2  *Ändring i serveringstillstånd 
 

9.3  *Åtgärd mot serveringstillstånd   
 

9.4 *Översyn av riktlinjer för alkoholservering och fastställa provsmakningsmängder vid  
       mässor och arrangemang”                             
 
10.1 Detaljplan för Myrås 1:163, Myråsskolan 
 
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Komlösa 9:1 
 

11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Bogryd 1:23 
 

11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Häljared 3:15 
 

11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Boden 1:4 
 

11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Hunghult 1:22 
 
 

12.1 Månadsuppföljning mars 2019 
 

12.1 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
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13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut mars 2019 
 

14.2 Inkomna skrivelser 
   
15.1 Personalärenden 
 

15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 117 
 
V
 

al av justerare 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar Att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Robert Skånberg (SD) med Jan-Åke Carlsson (S) som ersättare.      
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§ 118 
 
Initiativärenden 
 

Ingen ledamot anmäler initiativärende till detta nämndsammanträde.  
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§ 119 
 
G
 

odkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
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§ 120 
 
 

Information –  Tematillsyn 2018 

   

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Maria Steinmetz, Johannes Stolt och Anthoula 
Papakosta informerar nämnden angående tematillsyn som genomfördes under 2018.  
Miljöskyddsobjekt med fokus på farligt avfall. 
Hälsoskydd med fokus städning på grundskolor. 
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§ 121 
              

Information – Verksamhetsplan 2018 Miljöstrategiska 
avdelningen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden flyttar informationsärendet till nästa ordinarie 
nämndmöte 2019-05-14.  
 

Sammanfattning 
Då handlingarna för verksamhetsplanen inte kommit ledamöterna tillhanda så flyttas 
informationspunkten till nästkommande möte. 
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§ 122 
 

Information – Sveriges Ekokommuners årsmöte 
 

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

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Ljunggren delger nämnden information från 
Sveriges Ekokommuners årsmöte i Helsingborg 3-4 april 2019.  
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§ 123

Information – Dom från förvaltningsrätten, Almenäs café 

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

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens avdelningschef för livsmedel och tillstånd Zygmunt Cieslak 
informerar nämnden att förvaltningsrätten har gett Miljö- och konsumentnämnden 
rätt i ärendet mot Almenäs café.  
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§ 124

Information – Återkoppling från verksamhetsdag BUS 

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

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens budget- och skuldrådgivare Charlotta Movitz informerar nämnden 
angående verksamhetsdagen som  genomfördes 27e mars i Borås.  
Det var många personer anmälda och dagen var väldigt uppskattat av deltagarna.   
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§ 125

Information – Rutiner gällande hot, hat, trakasserier av 
förtroendevalda i deras förtroendeuppdrag, samt checklista 
gällande säkerhet vid nämndmöten 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef för verksamhetsstöd Niclas Björkström delger 
nämnden information angående rutiner och checklista. 
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§ 126  Dnr: 2019-251 

Information - Ansökan om strandskyddsdispens för 
vasslåtter, Längjum 3:34 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden ger miljöförvaltningen i uppdrag att komplettera 
ärendet för att tas upp i nämnden vid senare tillfälle.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Ljunggren informerar nämnden angående 
ärendet. 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ta bort vass längs Asklanda stranden på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1 samt 
vid Sparsörs badplats.  
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§ 127 Dnr: 2019-866

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad, 
Öd 1:34 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad, med måtten 5,4 x 10,6 meter, på fastigheten Öd 1:34 vid 
Östersjön, Borås kommun.  

Enligt beslut från Kommunstyrelsen den 17 november 2014 (dnr 2014/KS0670), får 
hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats, se bilaga 3. 

Villkor 

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

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

komplementbyggnad på fastigheten Öd 1:34. Nybyggnaden kommer att dockas till 
befintligt bostadshus via gemensam entré/sluss. Kommunstyrelsen har den 17 
november 2014 (dnr 2014/KS0670) beslutat att hela fastigheten får tas i anspråk som 
tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden kommer att uppföras på en plats 
som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och 
minska risken att en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska 
markeras i nordväst, enligt bilaga 2. 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

komplementbyggnad på fastigheten Öd 1:34. Nybyggnaden kommer att dockas till 
befintligt bostadshus via entré/sluss. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 mars 2019. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 18 mars 2019 besökt platsen.  
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§ 127 forts. Dnr: 2019-866 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 
Platsen för den planerade komplementbyggnaden ligger inom Östersjöns 
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen. 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 (7 kap 18c § miljöbalken).  

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

strandskyddets syften.

Byggnaden kommer att uppföras nordost om befintligt bostadshus och dockas an till 
bostadshuset via gemensam entré/sluss. Den aktuella platsen utgörs idag av klippt 
gräsmatta. Kommunstyrelsen har den 17 november 2014 (dnr 2014/KS0670) beslutat 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer att 
byggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att 
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större byggnad 
utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i nordväst, enligt bilaga 2.  
Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden inte 
kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är 
allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den planerade 
tillbyggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör 
särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

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

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig 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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§ 127 forts. Dnr: 2019-866 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man 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. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
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. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-25
2. Översiktskarta
3. Situationsplan
4. Tomtplatsavgränsning enligt beslut från Kommunstyrelsen den 17 november

2014 (dnr 2014/KS0670)
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§ 127 forts. Dnr: 2019-866 

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 
Benny Nilsson, benny.nilsson@boras.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

mailto:benny.nilsson@boras.se
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§ 128 Dnr: 2019-1384

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad, 
Rya 1:15 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad på 74 kvm på fastigheten Rya 1:15 vid Viskan, Borås kommun.  

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

Villkor  

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

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till 

befintligt bostadshus på fastigheten Rya 1:15. Miljöförvaltningen bedömer att 
tillbyggnaden kommer att ske på redan ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större byggnad utökar den 
upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med 
villkor om att tomtplatsen ska markeras åt norr. 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till 

befintligt bostadshus på fastigheten Rya 1:15. Befintligt bostadshus är på ca 69 kvm och 
tillbyggnaden kommer bli ca 74 kvm. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 mars 2019. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 1 april 2019 besökt platsen.  
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§ 128 forts. Dnr: 2019-1384 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade byggnationen ligger inom Viskans strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader ändras 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt (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 (7 kap 18c § miljöbalken).  

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

strandskyddets syften.

Fastigheten Rya 1:15 ligger utmed Viskans västra strand. I syd och öst gränsar 
fastigheten till bebyggelse, i väst mot mindre väg och i nordost till naturmark och 
Viskan. På fastigheten finns ett bostadshus, ett garage och en komplementbyggnad. 
Fastigheten utgörs till största delen av ianspråktagen tomtmark och klippt gräsmatta, 
med undantag från den nordvästra delen av fastigheten som består av naturmark.  

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen 
tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att 
en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt norr,  
enligt bilaga 2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
tillbyggnaden inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk 
genom att den planerade tillbyggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

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

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden är förenlig 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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§ 128 forts. Dnr: 2019-1384 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man 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 tillbyggnaden påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs en tomtplatsavgränsning. 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. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förlag. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
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. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04
2. Översiktskarta
3. Situationsplan och tomtplatsavgränsning
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§ 128 forts. Dnr: 2019-1384 

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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§ 132

Översyn av riktlinjer för alkoholservering och fastställa 
provsmakningsmängder vid mässor och arrangemang. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att 

- Ge förvaltningen i uppdrag att göra efterforskning med andra kommuner och
statlig myndighet vilka mängder som tillåts vid provsmakning.

- Inbjuda till verksamhetsdialog runt alkoholservering
- Uppdatera Riktlinjer för alkoholservering och andra dokument så vi ligger i

paritet till andra kommuner.
- Återkomma med underlag till nämnden så vi i samband med beslut om ny taxa

för 2020 också kan fastställa nya riktlinjer alkoholservering och mängder för
provsmakning vid arrangemang.

Reservationer 
M och KD, reserverar sig till förmån för sitt eget förslag, vilket innebar att i fråga om 
provmängder vid provning av alkoholhaltiga drycker, skall deras förslag gälla fram till 
det att Folkhälsomyndigheten lägger fram direktiv i frågan. 

Ärendet 
Vi ser det som ett viktigt inslag i en levande stad med restauranger och miljöer där 
människor kan samlas för att äta, dricka och umgås. Vår ambition är inte att hindra 
mässor likt Smaka på Åhaga ska arrangeras i Borås stad, men de ska ske under lika 
villkor med ordning och nykterhet.  
Vi vill se över stadens provsmakningsmängder då vi nu uppmärksammats om att de kan 
vara för restriktiva för att möjliggöra den här sortens evenemang.  
Vi vill därför bjuda in restaurangbranschen och boråsarna till vidare dialog i samband 
med att vi ska uppdatera stadens riktlinjer för alkoholservering till hösten 2019.  
Vi vill: 

- Ge förvaltningen i uppdrag att göra efterforskning med andra kommuner och
statlig myndighet vilka mängder som tillåts vid provsmakning.

- Inbjuda till verksamhetsdialog runt alkoholservering
- Uppdatera Riktlinjer för alkoholservering och andra dokument så vi ligger i

paritet till andra kommuner.
- Återkomma med underlag till nämnden så vi i samband med beslut om ny taxa

för 2020 också kan fastställa nya riktlinjer alkoholservering och mängder för
provsmakning vid arrangemang.
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§ 132 forts.

Mitt-S-Samverkan 

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna 

Beslutsgång 

Två förslag till beslut finns 

Förslag enligt ordförande Karl-Eric Nilssons (C) beslutsunderlag. 

Per Månsson (M), Katrine Andersson (M) och Elvira Löwenadler (M) föreslår ett 
alternativt förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som redovisas nedan:  

Gällande tillämpningsbestämmelser i frågan om provmängder föreslår vi också att fram till att 
Folkhälsomyndigheten lägger fram direktiv i frågan skall följande bestämmelser gälla i Borås: 
En innehavare av ett stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten kan, efter anmälan, få arrangera 
provning av sådana drycker som serveringstillståndet omfattar, i den lokal där serveringstillståndet 
gäller.   
Anmälan ska innehålla uppgift om:  
• tid
• plats
• eventuella utställare
• vilka drycker samt
• information om hur försäljning av arrangemanget ska gå till

Partihandlare måste ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning.

Provsmakning är begränsat till så små mängder att lagstiftaren anser att något krav på 
tillhandahållande av mat inte finns. En provsmakning av alkoholdrycker som sker i enlighet med 
alkohollagens regler ska inte kunna leda till oordning och onykterhet. Provsmakningens syfte är att 
servera en liten mängd av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak.  

Här är Systembolagets modell för provning, som riktlinje för mängd alkohol vid provsmakning. 
Antal  prov Volym/   prov (cl) Maximal mängd  per person (cl) 

Öl och vin      4–8          4            32 
Starkvin      3–6          3            18 
Spritdryck      3–6        0,5            3  

Tillståndshavaren/Partihandlaren har ansvaret för att provsmakningen sker enligt alkohollagens regler. 
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Ordföranden ställer Mitt-S-Samverkans förslag mot förslaget från Moderaterna + 
Kristdemokraterna och finner att miljö- och konsumentnämnden bifaller Mitt-S-
Samverkans förslag  
Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 

Ordförande meddelar att Mitt-S-samverkans förslag är huvudförslag. 

Ja-röst för huvudförslaget 
Nej-röst för förslaget från Moderaterna + Kristdemokraterna 

Omröstningsresultat:  

Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M) X 
Sofia Bohlin (S) X 
Jan-Åke Carlsson (S) X 
Jaana Ben Maaouia (S) X 
Soroush Rezai (L) X 
Katrine Andersson (M) X 
Sofia Sandänger (M) X 
Robert Skånberg (SD) X 
Karl-Eric Nilsson (C) X 
Summa 5 4 

Miljö- och konsumentnämnden har med fem röster mot fyra beslutat att tillstyrka 
Mitt-S-samverkans förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mitt-S-samverkan 

Beslutet skickas till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 133 Dnr: 2019-1413 

Detaljplanplan för Myrås 1:163, Myråsskolan 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen med följande synpunkter: 

• Området norr om byggnaden som ska rivas i mitten av planen som idag är en
träddunge (bild på sidan 12 i planbeskrivningen) bör i plankartan vara prickmark
med marklov. Detta för att skydda den säregna miljön som är värdefull för
barnen på skolan.

• I plankartan under upplysningar står det hänvisat till Planbeskrivningen för
information om det biotopskyddade alléerna. Hänvisningen borde framförallt
vara till den dispensen som är sökt för nedtagning av de skyddade träden. Det är
endast dispensen som juridiskt reglerar vad som gäller för alléerna och
kompensationsåtgärderna.

• Angående texten om trädens stamomfång vid nyplanteringar så bör det stå en
miniminivå istället för ett spann som träden ska hålla sig inom.

• Miljöförvaltningen vill även uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden på att
inte planera för parkeringar direkt under de biotopskyddade alléerna som ska
planteras som kompensationsåtgärd för nedtagna träd. Det finns risk att direkt
skapa en konflikt mellan träden och bilarna då träden kan orsaka grenar och löv
som faller på bilarna, vissa träd kan även tappa sockerlösning vissa tider på året.
Fåglar som sitter i träden släpper sin spillning ner på bilarna vilket kan ge
lackskador på bilarna. Man bör också tänka på att träden ska ges tillräckligt
utrymme att kunna växa och bli gamla. Hårdgjord yta som inte släpper igenom
vatten och luft bör inom detaljplanen inte göras närmare träden än 10 meter.

Sammanfattning 
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av 
Myråsskolan samt byggnation av en ny fullstor idrottshall. Planens genomförande 
innebär att ett antal träd i en biotopskyddad allé behöver tas ner. För nedtagning av 
dessa träd krävs att dispens söks hos Länsstyrelsen. I planen kompenseras nedtagna träd 
i allén med att plantera nya träd och att då plantera fler nya träd än vad som tagits ned. 
Miljöförvaltningen har framförallt synpunkter på hur träd och natur hanteras inom 
planen. 
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Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har en detaljplan ute för samråd. Planens syfte är att utöka 
byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en 
ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 3-parallellig (ABC-klass) till 
4-parallellig (ABCD-klass) F-6 skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från 500 till
756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för nedtagning av träd i en
biotopskyddad ensidig allé. För nedtagning av dessa träd krävs att dispens söks hos
Länsstyrelsen. I planen kompenseras nedtagna träd i allén med att plantera nya träd och
att då plantera fler nya träd än vad som tagits ned.

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har framförallt synpunkter på hur träd och natur hanteras inom 
planen. I Miljöbalkens 7 kapitel finns regler om det generella biotopskyddet. Det 
generella biotopskyddet är en förbudslagstiftning som syftar till att skydda särskilt 
värdefulla naturelement. Det finns 7 olika sådana skyddade naturelement och träd i 
alléer är ett av dem. Dessa skydd i Miljöbalken finns av en anledning och vid planering i 
staden ska man så långt det är möjligt planera så att dessa skyddade naturmiljöer inte 
hamnar i konflikt med stadens utveckling. I det här fallet har Samhällsbyggnad bedömt 
att planen måste genomföras trots att den kommer i konflikt med alléerna och därför 
krävs att en dispens söks av Länsstyrelsen. Dispenser från det generella biotopskyddet 
brukar förenas med ett antal kompensationsåtgärder.  

Området som visas på bild och beskrivs som en dunge ger ett intryck av en naturlig 
miljö med stenar, gräs och stora träd att leka under. Det är viktigt att den här miljön 
bevaras och fortsätter vara så naturlig som den är. Den ger skugga och ro för barnen på 
rasterna.  

Följande synpunkter behöver tas med i beslutet. 

• Området norr om byggnaden som ska rivas i mitten av planen som idag är en
skogsdunge (bild på sidan 12 i planbeskrivningen) bör i plankartan vara
prickmark med marklov. Detta för att skydda den säregna miljön som är
värdefull för barnen på skolan.

• I plankartan under upplysningar står det hänvisat till Planbeskrivningen för
information om det biotopskyddade alléerna. Hänvisningen borde framförallt
vara till den dispensen som är sökt för nedtagning av de skyddade träden. Det är
endast dispensen som juridiskt reglerar vad som gäller för alléerna och
kompensationsåtgärderna.

• Angående texten om trädens stamomfång vid nyplanteringar så bör det stå en
miniminivå istället för ett spann som träden ska hålla sig inom.
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• Miljöförvaltningen vill även uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden på att 
inte planera för parkeringar direkt under de biotopskyddade alléerna som ska 
planteras som kompensationsåtgärd för nedtagna träd. Det finns risk att direkt 
skapa en konflikt mellan träden och bilarna då träden kan orsaka grenar och löv 
som faller på bilarna, vissa träd kan även tappa sockerlösning vissa tider på året. 
Fåglar som sitter i träden släpper sin spillning ner på bilarna vilket kan ge 
lackskador på bilarna. Man bör också tänka på att träden ska ges tillräckligt 
utrymme att kunna växa och bli gamla. Hårdgjord yta som inte släpper igenom 
vatten och luft bör inom detaljplanen inte göras närmare träden än 10 meter.  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-04-08 
Samrådshandlingar 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/myrasmyras1163mflmyrasskolan.5.5d9718e71640319574fe4aea.html
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Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Komlösa 9:1 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10000 
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 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

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

biodling på fastigheten Komlösa 9:1.  ansöker om ett bidrag på 
10000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan. 
 
 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Komlösa 9:1.  söker bidrag på 10000 
kronor.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.  
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Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10000 kronor för uppstart av biodling.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04 
2. Karta 

 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 135     Dnr: 2019-1409 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Bogryd 1:23 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10000 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 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

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

biodling på fastigheten Bogryd 1:23.  ansöker om ett bidrag på 23700 
kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10000 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 Bogryd 1:23.  söker bidrag på 23700 kronor för att köpa in 
3 samhällen och utrustning.  
 

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

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

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

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10000 kronor för uppstart av biodling.  
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04 
2. Karta 

 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 136     Dnr: 2019-808 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Häljared 3:15 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Miljöförvaltningens ansökan med upp         till  
100 000 kronor för inventering och framtagande av skötselplan för rikkärret på Häljared 
3:15.  
 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs 
enligt detta beslut.  
 

Av bidraget betalas 70 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 30 000 kronor efter slutredovisning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningen har lämnat in en ansökan om bidrag från naturvårdsfonden för 
inventering och framtagande av skötselplan på fastigheten Häljared 3:15. 
Miljöförvaltningen har i uppdrag från Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att 
bilda ett biotopskydd för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15 och ansöker därför om 
ett bidrag på upp till 100 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan. 
 
 

Ärendet  
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda ett biotopskydd 
för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15 och att ett eventuellt förslag till bildande sänds 
till Kommunfullmäktige för godkännande. Företrädare för Miljöförvaltningen har 
besökt platsen sommaren 2018 och varit i kontakt med markägaren på fastigheten. 
Markägaren ställer sig positiv till att området skyddas så länge det inte blir en kostnad 
eller något merarbete för henne.  
 

Rikkärret är med i Borås stads naturdatabas och är bedömt som klass 1 i naturvärde. 
Området är även utpekat som nyckelbiotop tillsammans med skogen runt om. Området 
är även inventerat inom ängs- och betesmarksinventeringen 2002 och 2016.  
Miljöförvaltningen har nu lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för att 
inventera och ta fram skötselplan för ett eventuellt biotopskydd. Bidraget kommer 
användas för att köpa in konsulttjänster. Vid en offertförfrågan som gick ut till ett antal  
välkända konsulter inom området fick vi in ungefärliga kostnader för arbetet.  
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Kostnaderna låg på mellan 60-80 tusen kronor och om ansökan beviljas kommer en 
upphandling gå ut till lämpliga företag. Vid offertförfrågan kom några bra tips in som 
behöver beaktas när upphandlingsunderlaget tas fram. Tipsen handlade om 
inventeringsupplägg för att få bästa resultat. Ändringen i upphandlingsunderlaget utifrån 
konsulternas tips kan göra att kostnaden blir något högre än vid första offertförfrågan. 
Miljöförvaltningen söker därför bidrag på 100 000 kronor.  
 

Förslag till skötselplan som konsulterna tar fram, kommer sedan att användas som 
underlag för att beräkna framtida skötselkostnader, vilket behöver finnas med i 
tjänsteskrivelsen till Kommunfullmäktige. Det behöver också utredas vilken förvaltning 
som ska ha i uppdrag att förvalta biotopskyddet.  
 
Processen om hur ett biotopskydd bildas finns reglerat i Miljöbalken.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till kommunen och omfattar framtagande av underlag för framtida skydd 
och skötsel för värdefull natur. 
 

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

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med upp till 100 000 kronor för inventering och framtagande av 
skötselplan för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04 
2. Karta 
3. Uppdraget från Kommunstyrelsen, dnr 2014/KS0256 
4. Flygfoto 

 
 

Beslut skickas till  
Miljöförvaltningen,  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 137     Dnr: 2019-307 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Boden 1:4 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 7 420 kronor betalas ut på angivet konto.  
 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 17 420 kronor ur naturvårdsfonden för anläggning 

av damm på fastigheten Boden 1:4. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 17 420 kronor ur naturvårdsfonden för anläggning 

av damm på fastigheten Boden 1:4. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Karl-Erik Nilsson, Börje Fritzon och 
Anna Karlsson den 3 april 2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt 
slutredovisningen. 
 

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

anlagts och utformats för att gynna biologisk mångfald, med huvudfokus på större 
vattensalamander. Dammen har bland annat oregelbunden form, flacka kanter och i 
vattenbrynet är stenar och död ved utplacerade. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04 
2. Fotodokumentation före och efter anläggning av damm 

 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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§ 138     Dnr: 2019-480 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Hunghult 1:22 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 15 000 kronor 
för anläggning av två dammar.  
 
Beslutet är förenat med följande villkor 

• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen ska 
erhållas innan arbetet påbörjas. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. 
Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet 
föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 10 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 

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

av två dammar på fastigheten Hunghult 1:22.  ansöker om ett bidrag på 
60 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 000 kronor. 
 

Ärendet  
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Hunghult 1:22 ingår i ett större område som 
finns upptagen i Borås Stads naturdatabas med högsta naturvärde. Upptröst beskrivs 
som ett av kommunens allra vackraste odlingslandskap med vällagda stenmurar som 
följer den kuperade terrängen. Den aktuella platsen ligger i utkanten av huvudstråket för 
större vattensalamanderns utbredning i kommunen. Syftet med dammarna är att gynna 
den biologiska mångfalden, med fokus på större vattensalamander. Dammarna kommer 
därför att utformas för att gynna arten t.ex. genom flacka kanter, grunda områden och 
vara fisk och kräftfria. I närområdet återfinns stenmurar och lövskog som utgör bra 
landmiljöer för arten.  
 
Dammarna kommer att bli ca 200 respektive 400 m2 och anläggas där det idag är sank 
skogsmark. Dammen anläggs genom schaktning och dämning. Massorna kommer  
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§ 138 forts.                    Dnr: 2019-480 
 
användas till dammvall och läggas upp/jämnas ut runt dammarna. Tillrinning och 
utflöde sker vis befintliga diken/bäckar.  
 
Arbetet kommer att utföras av Fristads Maskinschakt AB. Total kostnad är beräknad till 
48 750 kr exkl. moms. LONA-projektet kommer delfinansiera anläggandet med 33 750 
kronor. Resterande belopp, 15 000 kronor söks ur naturvårdsfonden. Bidrag beviljas ej 
för moms.  
 

 kommer själv lägga ca 80 timmar på att röja bort gran och friställa gamla alar och 
andra äldre lövträd i anslutning till dammarna. Dels för att gynna lövet med äldre samt 
döda träd och dels för att öka ljusinsläppet till dammarna. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 15 000 kronor för anläggning av två dammar.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04 
2. Karta 

 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 139     Dnr: 2019-519 

Månadsuppföljning mars 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för mars 2019 med 
helårsprognos. 
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-08 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 140     Dnr: 2019-759 
 

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser  

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås Stads Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse. 

Ärendet 
Vid samhällsstörningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet 
om exakt vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att 
fungera som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande 
fasen men även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska 
genomföras med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa 
avseenden måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre 
svarar mot speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt 
funktioner som ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser 
och hjälpmedel som behöver finnas vid krishanteringen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna 
kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av 
samhällsstörningar och extraordinär händelser. 
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad 
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner 
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en 
krisledningsnämnd, krisledningsstab samt andra stödfunktioner. 
 

Alla förvaltningar och bolag ska ha väl genomarbetade och aktuella planer för 
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med 
den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att 
behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion.  
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§ 140 forts.     Dnr: 2019-759 
 
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala 
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma 
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben. 
 
Miljöförvaltningen har för avsikt att inom en snar framtid gå igenom och uppdatera vår 
befintliga lokala plan enligt samma struktur som den centrala planen. 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11 
2. Borås Stads plan för extraordinära händelser – plan.pdf 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 141 
 

Kurser och konferenser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
M
 

iljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 

 
S
 

ammanfattning 
Sofia Bohlin delger nämnden information från presidiedagarna 1-2 april där Sofia 
Bohlin, (S), Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M) och förvaltningschef Agneta 
Sander deltog. 
 
Per Månsson (M) delger nämnden information från Luft i Västs möte 
som han medverkat i. 
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§ 142    
 

Delegeringsbeslut mars 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 mars 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 143    
 

Inkomna skrivelser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärende 
 
En skrivelse från Västergötlands Botaniska Förening har inkommit i ärendet Gåshult 
3:1. 
Ärendet har hanterats i nämnden 2019-02-26 (§ 62) då man framförde ett önskemål till 
kommunstyrelsen om att undersöka möjligheten till förvärv av två fastigheter med 
mycket höga naturvärden. 
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§ 144 
 

Personalärenden 
 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om att det inkommit 33 
ansökningar till tjänsten ekonom/controller, 27 ansökningar till tjänsten HR samt 9 
ansökningar till tjänsten förvaltningsjurist.  
Intervjuer kommer att påbörjas den 24e april förutom för tjänsten som förvaltningsjurist 
där man kommer att omformulera annonsen och försöka få fler, kompetenta sökande. 
 
På livsmedelstillsyn pågår intervjuer till tjänsterna livsmedelsinspektör. 
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§ 145 
 

Övrig information från förvaltningen 
 
Miljöförvaltningens avdelningschef för livsmedel och tillstånd Zygmunt Cieslak 
informerar nämnden om att miljöförvaltningen har fått rätt i Kammarrätten i ärendet 
som gäller Matkompaniet 
 
Miljö- och konsumentnämndens ledamöter är inbjudna att kunna deltaga på 
inspektioner, både med handläggare på miljötillsyn, livsmedel- och tillståndsavdelningen. 
Anmälningar görs till Anette Bergqvist som meddelar respektive avdelning om sort av 
ärende som är intressant samt alternativ på dagar och tider. 
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