
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Sida 

1 (61) 
TID OCH PLAT S 
Tisdagen den 14 m aj 2019, kl. 15:00 – 18.00, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 16.25 – 16 .35 samt 17.00 – 17.10 
  
Omfattning 
§§ 146- 175 
  
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) §§146-166 
Jessica Bjurén (M) för Elvira Löwenadler (M) §§167-175 

Närvarande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S)  
Sofia Sandänger (M)  
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Matti Oinas (MP) 
Tomas Fernfelt (S) 
Jessica Bjurén (M)             
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

 
 

 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Elvira Löwenadler (M) 
Alexander Andersson (C)   

 
 

Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander §§ 146 - 175 Kommunbiolog Anna Ljunggren §§ 150 - 166 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 146 - 175 Kommunbiolog Anna Karlsson §§ 146 - 175 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 146 - 175 Kommunbiolog  Matilda Chocron §§ 153 - 154 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 146 - 166 Administratör Evelina Cras §§ 146 - 175 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 146 - 175 Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 146 - 175 
Energirådgivare Peter Rydberg §§ 146 - 160 Nämndjurist Marlene Andersson §§ 146 - 175 
   

Justering 
Jan-Åke Carlsson (S)  utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2019-05-16 på Miljöförvaltningens expedition. 
  

 

 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist   
 
 
 

 

Ordförande Karl-Eric Nilsson (C)   
  

 
Justerande Jan-Åke Carlsson (S)   

 
 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-05-17 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på  
Miljöförvaltning 
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Föredragningslista 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

2. Närvaro  
 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
 

4. Initiativärenden 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
 

6.1 Överprövade strandskyddsdispenser 
6.2 Verksamhetsplan Miljöstrategiska avdelningen 2018 
6.3  Förslag till rutin för klimatkompensationsfonden 
6.4 Motion; överföra prövning av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till     
      samhällsbyggnadsnämnden 
 
7.1 Behovsutredning strandskydd 
7.2 Strandskyddsdispens för vasslåtter, Längjum 3:34. 
7.3 Överföra prövning av strandskydd från MKN till Samhällsbyggnadsnämnden.? 
 
9.1  *Ändring i serveringstillstånd  
 
10.1 Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl. 
10.2 Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl. 
10.3 Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl. 
10.4 Planprogram för Södra centrum, kvarteret Ulyssus m.fl. 
 
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Kerstinsgärde 1:134 
11.2 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Äspered 3:3 
11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Bäckabo 1:15 
11.4 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Bygd 1:24 
11.5 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Gräslid 1:3 
11.6 Ansökan naturvårdsfond, Råssered 1:5 
 
12.1 Tertialrapport 1 2019 
12 2 Förslag till rutin för klimatkompensationsfonden 
12.3 Revidering av delegeringsordningen 
12.4 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut april 2019 
14.2 Inkomna skrivelser 
   
15.1 Personalärenden 
15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 146 
 
Val av justerare 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Jan-Åke Carlsson (S) med Per Månsson (M) som ersättare.      
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§ 147 
 
Initiativärenden 
 

Ingen ledamot anmäler initiativärende till detta nämndsammanträde.  
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§ 148 
 
G
 

odkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 149 
    
 

Information –  Överprövade strandskyddsdispenser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson informerar nämnden angående 
strandskyddsärenden som nämnden fattat beslut om under perioden oktober 2018 till 
maj 2019 som har blivit överklagade eller överprövade. 
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§ 150 
              

Information – Verksamhetsplan 2018 Miljöstrategiska 
avdelningen 
 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson informerar nämnden angående den 
miljöstrategiska avdelningens verksamhetsplan. 
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§ 151 
 

Information – Förslag till rutin för 
klimatkompensationsfonden 
 

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

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens energirådgivare Peter Rydberg informerar nämnden angående det 
framtagna förslaget till rutin för klimatkompensationsfonden.  
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§ 152     Dnr: 2019-832 
              

Information – Motion, överför prövning av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till Samhälls-
byggnadsnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson informerar nämnden angående  
motionen från moderaterna och kristdemokraterna till kommunfullmäktige om att flytta 
strandskyddsärendena från miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
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§ 153                    Dnr: 2019-1909
   

Behovsutredning strandskydd 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden beslutar att fastställa ”Behovsutredning för tillsyn enligt 7 kapitlet miljöbalken 
2020-2022”. 
 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet för de områdesskydd som 
kommunen fattat beslut om samt strandskyddsområden enligt 7 kapitlet 18 b § 
miljöbalken. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ 
tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredning inom naturvård har tidigare saknats, 
varpå den nu kompletteras separat.  
 

I behovsutredningen har Miljöförvaltningen bedömt hur stor tillsynsinsats som behövs 
för att tillsynen på ett konstruktivt sätt ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen 
uppnås samt vilka personella resurser som behövs för att hantera inkommande ärenden, 
klagomål, uppföljning av domar, beslut och föreskrifter med mera.  
 

Ambitionen med genomförd utredning har varit att ge en samlad bild av behovet inför 
årets budgetarbete. 
 

Behovsutredningen visar att behovet av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete är 
avsevärt större än de resurser som finns tillgängliga. I nuläget har avdelningen ca 0,75 
årsarbetskrafter, fördelat på två anställda. En grov uppskattning är att det verkliga 
behovet för att ta igen den tillsynsskuld som byggts upp, påbörja det förebyggande 
arbetet med regelbundna tillsynskampanjer och tillsyn över kommunala naturreservat är 
2 årsarbetskrafter för 2020. 
 

Ärendet  
Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet för de områdesskydd som 
kommunen fattat beslut om samt strandskyddsområden enligt 7 kapitlet 18 b § 
miljöbalken.  
 

Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Behovsutredning inom naturvård har tidigare saknats, varpå den nu 
kompletteras separat.  
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§ 153 forts.                    Dnr: 2019-1909 
 
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov dock minst en 
gång per år. Behovsutredningen ska visa vilka resurser nämnden behöver för att kunna 
bedriva en ändamålsriktig tillsyn så att syftet med gällande lagstiftning kan uppnås. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Med rådande resurser kommer miljöstrategiska avdelningen inte att klara av sitt ansvar 
för tillsyn enligt miljöbalkens 7 kapitel. Om tillräckliga resurser inte tillsätts under 2020 
och framåt blir konsekvenserna att stor del av tillsynsarbetet tvingas prioriteras bort. 
Detta skulle göra det svårt att uppfylla kraven på likabehandling och upprätthålla 
legalitet för lagstiftningen. Vid handläggning av inkomna strandskyddsansökningar är 
det idag många som framhäver orättvisor. De som inte söker kan bygga fritt, medan de 
som söker riskerar att få inskränkande villkor eller avslag. Inte heller finns idag 
tillräckliga resurser för uppföljning av beslut och domar eller hantering av inkomna tips.  
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29 
 
 
Bilaga 
Behovsutredning för tillsyn enligt 7 kapitlet miljöbalken 2020-2022 
 

Beslutet skickas till  
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 154                    Dnr: 2019-251
   

Strandskyddsdispens för vasslåtter, Längjum 3:34 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
att klippa de områden med vass på bilaga 2 som är markerade med grön färg, på 
fastigheten Fristad Klockarbol 1:1, och Längjum 3:34 Borås kommun.  
 

Dispensen förenas med följande villkor: 
 

• Vasslåtter får göras under åren 2019-2021, därefter ska ny dispens sökas för att 
få fortsätta slåttern.  

• Vasslåtter får inte ske under fåglarnas häckningsperiod 1 mars till 15 juni.  
•

 

 Musslorna som lever på sjöns botten får inte skadas av vassklippningsmaskinen.  
• Föreskrifterna för vattenskyddsområdet ska följas.  

 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 13, 15 och 18c §§ 
- Artskyddsförordningen 4 § 
 

Sammanfattning  
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ta bort vass längs Asklandastranden på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1 samt 
vid Sparsörs badplats. Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att ta klippa det område på bilaga 2 som är markerat 
med grön färg, på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1 och Längjum 3:34, Borås kommun. 
Dispensen är förenad med villkor om tidpunkt för slåttern och skydd för musslor och 
vattenskyddsområdet. Det stora vassområdet vid Asklanda är både 
fortplantningsområde och viloplats för flera vilda fågelarter. I artskyddsförordningen 4§ 
anges att det är förbjudet att skada eller förstöra sådana områden för fåglar.  

Ärendet  
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ta bort vass längs Asklandastranden på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1 samt 
vid Sparsörs badplats, Längjum 3:34. Bakgrunden till ansökan om vassen är att flera 
föreningar i Fristad har bett kommunen sköta och klippa dessa vassområden för att 
återskapa det mer öppna landskap som fanns tidigare. Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
skriver att skälet till ansökan om dispens för att ta bort vassen, är att stoppa spridningen, 
och att låta badplatserna få de storlekar de hade för 10-15 år sedan.  
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§ 154 forts.                    Dnr: 2019-251 
 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 januari 2017. 
Karta har bifogats ansökan. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansöker om att klippa 
vassen med en amfibiegående klippmaskin. Fritids- och folkhälsoförvaltningen avser att 
vidmakthålla denna öppna vattenyta genom fortsatt vassklippning i framtiden.  
Sökanden har därefter ombetts att komplettera ansökan genom att svara på hur de 
klippta massorna kommer hanteras. Den klippta vassen kommer tas upp ur vattnet och 
lämnas till BEMAB.  
Miljöförvaltningen har skickat ansökan på remiss till Öresjös fiskevårdsområdesförening 
samt till Västergötlands ornitologiska förening som har lokalt fäste i Borås genom Borås 
fågelgrupp.  
 

Öresjö fiskevårdsområdesförening menar att det är inga problem att slå vassen vid 
badplatserna men att det är mindre lämpligt att slå den stora ytan mellan badplatserna.  
Västergötlands ornitologiska förening skriver att det stora vassområdet absolut inte får 
avverkas och inte heller buskområdet innanför denna (som delvis ligger i detaljplanen). 
De meddelar att denna vass utgör både viktigt häckningsområde och rastplats. Bland 
häckfåglarna noteras rörsångare, sävsparv, sothöna och skäggdopping. De arter som är 
beroende av vassen förutom dessa är till exempel brun kärrhök, vattenrall, olika 
andarter, kungsfiskare och skäggmes. Utanför häcktid utgör vassen en synnerligen viktig 
födosöksplats för arter så som blåmes, buskskvätta och sångare. Dessutom övernattar 
stora mängder (upp till 10000) ladusvalor i de stora vassområdena i norra Öresjö.  
 

Under handläggningen har områdets historik studerats för att få reda på hur området 
utvecklats. Framförallt är det flygfoton som studerats och där kan man se att det fanns 
vassområden på samma plats redan på 1960-talet, som är de äldsta flygfoton vi har. På 
70- talet var vassens utbredning på den aktuella platsen också stor men grundområdet 
som den primärt växte på låg en bit längre ut i sjön. Piren vid Asklanda byggdes på 
1970-talet och kan ha förändrat sjöns cirkulation. Man kan se att sjöns vattenlinje på 
vissa ställen dragits upp på land medan den på andra ställen har förskjutits längre ut i 
vattnet. Erosion och sedimentation är en ständigt pågående utveckling i ett 
vattenområde och som också kan påverkas av sjöars reglering. De öppna sandstränderna 
har använts som badplats sedan lång tid tillbaka. Vid jämförelse av flygbilder av vassen 
mellan 2006 och 2018 ser det ut som om det stora vassområdet är i princip lika stort.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 25 januari besökt platsen. Öresjös norra 
ände är en långgrund sandbotten. Längs med Öresjös norra ände finns ca 300 meter 
strand vid Asklanda och 100 meter strand som sköts av kommunen vid Skalle.  
Vass växer på flera ställen utmed stranden och det finns en stor vassrugge som sträcker 
sig cirka 60 meter ut i vattnet. På stranden bakom vassruggen växer små träd och 
buskar. I övrigt växer mycket tall längs stranden. Vid Munkåns utlopp växer lövträd. 
Längst i väster finns en pir och västra sidan om piren används som båtiläggsplats när det 
är möjligt.  
 

Flera föreningar har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen haft samråd 
och därefter kommit att ändra ansökan så att inte hela den stora vassen mellan 
badplatserna ska klippas. De söker även i kompletteringen om att få sköta 10 meter på  
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§ 154 forts.                    Dnr: 2019-251 
 
sidorna om stigen bakom det stora vassområdet så att sly inte kommer upp. Se 
kompletterad ansökan 8 maj 2019.  
 

Vid samtal med Kjell Johansson på tekniska förvaltningen har följande info lämnats: 
Enligt upphandlat avtal med entreprenör ska vassen klippas en gång per år i slutet på 
juni i tre år för att därefter utvärdera resultatet.  
 

Komplettering från Fritids- och folkhälsoförvaltningen 14 maj 2019 så meddelar de att 
de söker för att klippa 1 gång under 2019 och sedan 3 gånger per år framöver.  
 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen skriver att skälet till ansökan om dispens för att ta 
bort vassen är att stoppa spridningen och att låta badplatserna få de storlekar de hade 
för 10-15 år sedan.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  

Bestämmelser 
Platsen för den planerade vassklippningen ligger inom Öresjös strandskyddsområde som 
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som 
väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter. Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om 
det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b 
och 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.  
 

Det stora vassområdet vid Asklanda är både fortplantningsområde och viloplats för flera 
vilda fågelarter. I artskyddsförordningen 4§ anges att det är förbjudet att skada eller 
förstöra sådana områden för fåglar.  
 

Ett område som har skötts på ett visst sätt sedan innan strandskyddet infördes 1975 kan 
fortsätta skötas på det sättet. Om skötsel eller hävd upphör och ett nytt naturtillstånd 
inträder så krävs en strandskyddsdispens för att förändra naturmiljön om det innebär en 
väsentlig förändring för växt- och djurarter på platsen.  
 
 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de 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 
- Åtgärden måste för sin funktion ligga vid vatten. 
- Området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse.  
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
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§ 154 forts.                    Dnr: 2019-251 
 
Sökanden vill hålla borta vass från badplatsen. En sandstrand måste ligga vid vatten och 
det finns många som önskar att åtgärden ska bli av. Det får anses vara ett angeläget 
allmänt intresse att inte stränderna växer igen med vass. Och det får därför anses rimligt 
i detta fall att även klippa vassen en bit utanför badplatsen som buffert mot vassens 
utbredning. Miljöförvaltningen bedömer att det finns ett särskilt skäl.  
 

Även om man har ett särskilt skäl får inte åtgärden strida mot strandskyddets syften. 
Och det allmänna intresset av att skydda naturmiljöer som är viktiga för växt- och 
djurlivet väger tungt. Miljöförvaltningen bedömer att klippning av kanterna på den stora 
vassruggen samt de små ytorna längs stranden inte kommer motverka strandskyddets 
syfte att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten så länge inte 
musslorna som lever på sjöns botten skadas av klippmaskinen.  
 

Sökanden har även angett det särskilda skälet ” Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.” Det är inte beskrivet eller motiverat 
vilket detta mycket angelägna intresse i så fall är. Detta skäl kan bara användas vid 
väldigt ovanliga omständigheter.  
 

Vass har ökat i många sjöar vilket är en naturlig del av en sjös utveckling. Dock har 
mänskliga aktiviteter som minskad hävd, sjösänkningar och utsläpp av näringsämnen 
från avlopp och gödsel lett till att många sjöars naturliga succession går fortare än vad 
som skulle skett utan denna påverkan från människan. Det går också att se på flygfoton 
från 1960 talet att området för den stora vassruggen redan då hade vegetation på 
stranden och att det fanns vass ute i sjön. Bilaga 4.  
 

Skötseln av marken 10 meter kring stigen bakom det stora vassområdet, så att inte sly 
kommer upp, bedöms inte vara en dispenspliktig åtgärd eftersom det finns 
buskområden kvar mot vassen och det är en begränsad yta som berörs.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken.  
 
 
Motivering av villkor: 
 
Vasslåttern får inte göras under fåglarnas häckningsperiod enligt Artskyddsförordnigen 
4§ punkt 2.  
 

Dispensen för vassklippning gäller i tre år. Efter de tre åren kan metoden utvärderas 
avseende påverkan på sjöns biologi och om åtgärden uppfyller sitt syfte.  
 

I Öresjö finns äkta målarmussla som är nära hotad, men på gränsen till sårbar och 
spetsig målarmussla som bedöms som livskraftig. Det behöver säkerställas att maskinen 
inte skadar musslorna när den kör och klipper.  
 

Åtgärderna för vasslåtter ligger inom Öresjös vattenskyddsområde, 
vattenskyddsområdets föreskrifter ska följas.  
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Upplysningar 
I direkt anslutning till de vassområden som ansökan om strandskyddsdispens gäller 
finns detaljplaner där strandskyddet är utsläckt. Handläggningen av 
strandskyddsdispenserna har sett till den åtgärden som helhet när påverkan på 
naturmiljöerna bedömts. Samråd om försiktighetsmått för vasslåtter inom detaljplanerna 
görs genom egna ärenden.  
 
 
I Öresjö finns bestånd av äkta målarmussla (NT) och spetsig målarmussla (LC).  
 

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 2019-05-13 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 
4. Fotobilaga 
5. Flygfoton historiskt 
6. Hur man överklagar 

 
 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
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Beslutet skickas till  
Anna Karlsson, Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
Niklas Tellbe, niklas.tellbe@gmail.com 
Öresjö fiskevårdsområde, kjell.johansson@boras.se 
  

mailto:niklas.tellbe@gmail.com
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Motion, överför prövning av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden avslår motionen att prövning av strandskydd ska 
hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Sammanfattning  
2016 beslutade Kommunstyrelsen att flytta över prövningen av strandskydd till Miljö- 
och konsumentnämnden med motivering att hela den verksamhet som rör 
myndighetsutövning enligt Miljöbalken då samlas på en och samma nämnd. Idag 
hanteras strandskyddsprövningen enbart av Miljöförvaltningen. Om prövningen flyttas 
till Samhällsbyggnadsnämnden kan man inte återgå till samma remissförfarande som när 
prövningen låg på Kommunstyrelsen. En förutsättning för att flytta prövningen till 
Samhällsbyggnadsnämnden är de skaffar sig den kompetens som krävs för att 
självständigt kunna hantera inkomna ärenden. Om prövningen flyttas förutsätter vi att 
det inte leder till en neddragning av antalet kommunbiologer eller en flytt av personal 
mellan förvaltningarna. Under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig 
den kompetens som krävs bedömer Miljöförvaltningen att handläggningstiden kommer 
förbli densamma oavsett handläggande förvaltning. 
 

Ärendet  
Moderaterna och Kristdemokraterna har skickat in en motion till Kommunfullmäktige. 
De föreslår att prövning av strandskydd överförs från Miljö- och konsumentnämnden 
till Samhällsbyggnadsnämnden för att förenkla och förkorta beslutsprocessen gällande 
ansökningar om byggnation. Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsen 
blivit ombedd att yttra sig över inkommen motion.  
 

Lagstiftningen Miljöbalken 7 kap 13-18f §§ 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 
 

Det är därför förbjudet att inom strandskyddat område, uppföra nya byggnader eller 
ändra byggnaders användning eller utföra anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Det är  
även förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter på den specifika platsen. För att kunna få en dispens måste det finnas ett av de  
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sex särskilda skäl som finns beskrivna i lagtexten och åtgärden får heller inte motverka 
s
 

trandskyddets syften även om ett särskilt skäl finns.  
 
Fakta och bakgrund 
Under åren 1978 till 2009 delade Länsstyrelsen och Byggnadsnämnden på prövningen 
av strandskyddsdispenser. De ansvarade då för olika delar av lagstiftningen. Med 
Miljöbalken 1998 kom den nya strandskyddslagstiftning och därefter har lagen ändrats 
och skärpts flera gånger. I samband med att Länsstyrelsen 2009 delegerade all prövning 
och tillsyn inom strandskyddat område till kommunerna (förutom inom de statliga 
reservaten) flyttades prövningen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen hade sedan 
prövningen mellan åren 2009-2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016 att flytta över 
prövningen till Miljö- och konsumentnämnden med motivering att hela den verksamhet 
som rör myndighetsutövning enligt Miljöbalken då samlas på en och samma nämnd. 
Idag hanteras strandskyddsprövningen enbart av Miljöförvaltningen. Ingen remiss eller 
begäran om yttrande går till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljöförvaltningen hanterar 
även andra ärenden enligt Miljöbalken som kräver tillstånd i samband med byggnation, 
till exempel avlopp eller grävning inom vattenskyddsområde. En flytt av 
strandskyddsprövningen innebär därför inte att Samhällsbyggnadsavdelningen hanterar 
alla frågor som behöver hanteras i och med byggnation. 
 

När prövningen låg på Kommunstyrelsen skickades varje ärende på remiss till 
Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ledde till långa 
handläggningstider och genererade i princip lika mycket arbete för Miljöförvaltningen, i 
form av utredningar inför yttranden, som att hantera prövningen själv men utan 
möjlighet att ta ut handläggningsavgift. Flytten från Kommunstyrelsen till Miljö- och 
konsumentnämnden har inneburit betydligt kortare handläggningstider, speciellt i 
enklare ärenden.  
  

Miljöförvaltningens synpunkter  
Om prövningen flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden är det inte rimligt att återgå till 
samma remissförfarande som när prövningen låg på Kommunstyrelsen. En 
förutsättning för att flytta prövningen till Samhällsbyggnadsnämnden är att de skaffar sig 
den kompetens som krävs för att självständigt kunna hantera inkomna ärenden. Den 
kompetensen saknas idag. Handläggande förvaltning måste själv kunna avgöra om 
särskilda skäl föreligger, hur en plats är ianspråktagen och kunna göra en 
tomtplatsavgränsning. Det samma gäller frågor kring privatisering av naturmark och 
anläggningar som inte är bygglovspliktiga. Det krävs även en baskunskap gällande 
frilufts- och naturvärden. Det är inte heller rimligt att varje ärende remissas till 
Miljöförvaltningen för naturvärdesbedömning. Skulle det i enstaka ärenden krävas 
biologexpertis, och detta är avgörande för ärendets utgång, kan Miljöförvaltningen bistå 
med kunskap. Prövning av strandskydd berör dock sällan höga naturvärden utan är 
handläggning utifrån lagstiftning, prejudicerande domar och praxis. Det vanligaste är en 
bedömning av hur en plats är ianspråktagen som privat mark eller inte.  
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Vid tillsyn och rådgivning inom strandskyddat område rör frågorna ofta åtgärder som 
påverkar växt- och djurlivet, utan samband med ett bygglovsärende. Vid dessa tillfällen 
behöver handläggarna ha biologisk kompetens för att kunna bedöma om åtgärden är en 
förbjuden åtgärd genom att det blir en väsentlig förändring av naturmiljön på den 
s
 

pecifika platsen.  
Miljöförvaltningen har tidigare sett att bygglov beviljats och fastighetsägare förelagts att 
återställa byggnader till vårdat skick samt röja upp mark utan att 
strandskyddslagstiftningen tydligt beaktats. Detta leder till komplicerade prövnings- och 
tillsynsärenden vilket medför merarbete för handläggarna samt förvirring och oro hos 
fastighetsägarna. Om prövningen låg på Samhällsbyggnadsnämnden skulle en större 
förståelse och kunskap om strandskyddslagstiftningen erhållas. På andra kommuner är 
det inte ovanligt att samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande ansvarar för 
st
 

randskyddsprövningen.  
En flytt av prövningen skulle kunna innebära en ökad tydlighet gentemot boråsarna då 
man bara behöver vända sig till en förvaltning i det initiala skedet vid byggärenden. Men 
strandskyddsdispensen och bygglov kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda 
prövningar utifrån olika lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt 
med strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma om de vill 
ö
 

verpröva ärendet.  
Även om samhällsbyggnadsnämnden inte har myndighetsutövning utifrån miljöbalken 
så hanteras miljöbalken även i deras processer genom exempelvis de generella 
hänsynsreglerna, biotopskyddet, brukningsvärt jord- och skogsbruk. Då 
Miljöförvaltningen inte är insatta i Samhällsbyggnadsförvaltningens övriga rutiner har vi 
svårt att bedöma vilka andra samordningsvinster som eventuellt skulle kunna finnas. 
Om d
 

 
et är önskvärt med en förkortning av handläggningstiden föreslås att utöka 

tjänstepersonernas delegation till att även omfatta avslag och bifall med villkor. Idag 
beslutas avslag och bifall med villkor av Miljö- och konsumentnämnden, medan 
handläggarna har delegering på att fatta beslut om bifall. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för ett nämndärende är ca sex veckor, medan delegationsbesluten 
f
 

attas inom två veckor.  
Om prövningen flyttas behövs en översyn för vart ansvaret för tillsynen så som 
uppföljning av beslut, inkomna tips och klagomål, informations- och tillsynskampanjer 
etc. ska ligga. Knappa resurser finns idag tillgängliga för att bedriva tillsyn inom  
strandskyddat område. Bland annat har Länsstyrelsen i sin rapport 
”Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra Götalands län” (2019:13) 
konstaterat att Borås Stad är en av de kommuner som inte uppfyller kriterierna för en 
tillräcklig tillsyn. Tillsyn är en viktig del för att säkerställa likabehandling och 
upprätthålla legalitet för såväl lagstiftningen som fattade beslut. Idag straffas de som 
söker dispens då de riskerar att få avslag eller inskränkningar, medan de som inte söker  
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kan bygga fritt. Idag finns inte tillräckliga resurser för uppföljning av domar, vilket är ett 
slöseri av samhällets resurser. Inte heller hinner alla inkomna tips behandlas.  
 
Om prövningen flyttas förutsätter vi att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Kommunbiologerna 
är idag hårt belastade och tvingas prioritera bland sina uppdrag. En flytt av 
strandskyddet skulle innebära att vi får mer tid att stötta övriga förvaltningar och arbeta 
strategiskt med naturvårdsfrågor, något som idag sker på en lägstanivå då resurserna inte 
räcker till. Varje år ökar efterfrågan på biologkompetens i den fysiska planeringen och 
det totala antalet inkomna ärenden (bygglov, remisser med mera). Tid för egeninitierat 
naturvårdsarbete tvingas prioriteras ner och blir mindre och mindre för varje år. Om 
Borås Stad ska vara en miljöledande kommun behöver vi värna och utveckla våra 
naturvärden.  
 

Under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljöförvaltningen att handläggningstiden kommer förbli densamma 
oavsett handläggande förvaltning. På kort sikt kan det ta tid att bygga upp kompetensen, 
medan man på lång sikt får större kunskap om miljöbalken och en bättre helhetsbild. 
Precis som M och KD i Borås skriver i sin motion ska prövning även framöver ske 
utifrån lagstiftningen. Miljöförvaltningen förutsätter därför att utfallet i ärendena blir 
desamma oavsett vilken nämnd som har prövning av strandskydd. 
 
 

Beslutsgång 
 

Motion från M och KD till kommunfullmäktige om att överföra prövning av 
strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sofia Bohlin (S) föreslår avslag av motionen för socialdemokraterna, centerpartiet och 
liberalerna räkning 
 
 
Ordföranden ställer Sofia Bohlins (S)förslag mot motionen och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller förslaget från majoritetspartierna. 
 
Votering begärs.  
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
 
 
Ja-röst för förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och liberalerna 
Nej-röst för motionen från moderaterna och 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 
förslaget om avslag. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29 
 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
  

mailto:ks.diarium@boras.se
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Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  
 
 

Sammanfattning 
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt 
att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt 
att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare 
föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad 
bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park 
utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 
järnvägen i väster kan utökas. 
 

Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget och hur det hanterar och reglerar 
miljöaspekter och störningar i handlingarna och på plankartan. Miljöförvaltningen ser 
också positivt på att planförslaget inkluderar ett barnperspektiv och att dialog också 
förts med barn under arbetets gång. Vi har dock önskemål om ytterligare 
kompletteringar;   

• Fördjupande undersökningar och begränsning av utbredning av 
markföroreningar i området krävs. En av orsakerna är att i framtiden 
möjliggöra odling i mark.  

• Alternativa material till mjuk asfalt, konstgräs och plastmaterial på lekytor 
behöver användas.  

• Den biologiska mångfalden i området behöver bevaras och förstärkas 
genom att grövre lövträd bevaras, sly och buskvegetation som tas bort 
ersätts med planteringar med hög fokus på biologisk mångfald inom delar av 
parken. På några platser bör bihotell och fågelholkar sättas upp.  

• Önskemål om redaktionella ändringar under avsnittet om Mark på s. 23 i 
planhandlingarna bifogas också i tjänsteskrivelsen.  
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Ärendet 
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt 
att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt 
 
att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare 
föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad 
bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park 
utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 
järnvägen i väster kan utökas.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Övergripande synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och även yttrat sig i samråd 1. 
Förvaltningen ser positivt på en förtätning med närhet till service, centrum, viktiga 
knutpunkter och Rya Åsar. Planförslaget möjliggör en fortsatt inriktning på hållbar 
mobilitet med hög andel som går, cyklar och åker kollektivt till och från området. Det 
centrala läget innebär dock många miljöaspekter som behöver hanteras i exploateringen. 
 

Det nya planförslaget har planbestämmelser för buller, markföroreningar och 
störningsskydd med anledning av närhet till järnvägen. Området innehåller träd som 
omfattas av biotopskydd och intentionerna är att bevara dessa, men planbestämmelse 
finns om att dispens krävs från Länsstyrelsen om exploateringen påverkar dessa på  
något sätt. Miljöförvaltningen delar bedömningen att ökad kvalitet i Kronängsparken 
kan ersätta andra utpekade grönytor som exploateras.   
 

Miljöförvaltningen ser positivt på att planförslaget inkluderar ett barnperspektiv och att 
dialog också förts med barn under arbetets gång. Vi har dock önskemål om ytterligare 
kompletteringar.  
 

Föroreningar och materialval 
De fördjupade undersökningar som föreslås i planhandlingarna av markmiljön är viktiga. 
Det är även viktigt att avgränsa utbredningen av markföroreningarna även i parkmiljö så 
att framtida odling i mark blir möjlig. Mjuk asfalt och konstgräsytor och annat 
plastmaterial på lekytor behöver begränsas. Man behöver arbeta för att hitta alternativa 
ekologiska material. Detta för att skapa en hälsosam livs- och lekmiljö.  
 

Natur och parkmiljö 
Den biologiska mångfalden kommer att påverkas av förändringarna i området. Därför 
krävs kompensations-och bevarandeåtgärder. Texten om biologisk mångfald behöver 
därför justeras på s. 23. Planen behöver säkerställa att parken får en hög biologisk 
mångfald. Grövre lövträd måste bevaras, och sly- och buskvegetation som tas bort 
behöver ersättas med planteringar med fokus på hög biologisk mångfald inom del av  
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parken. På några platser bör bihotell och fågelholkar sättas upp. Fortsatt dialog kan 
föras om hur detta säkerställs under genomförandet.  
 

Miljöförvaltningen bedömer också att stora träd och buskar är värdefulla för djuren i 
området. Fåglar och fladdermöss är exempel på djur som bor och letar mat bland dessa. 
Detta bör framgå i anslutning till meningen på s. 23; ”I området finns idag mycket grönska i 
form av gräsmattor, buskar och framförallt träd”.  

 
 
Redaktionella ändringar önskas också enligt följande:  

• Rubrik ”Biologisk mångfald och klimatanpassning” på s. 23 bör ändras till 
”Ekosystemtjänster och klimatanpassning”.  

•  Under rubrik Natur och vegetation bör också syftet med att röja bort befintlig 
vegetation kompletteras enligt följande: ”..samt en parkmiljö med bättre fokus på 
människors behov och biologisk mångfald”  

• Texten om att ”Naturen på kullen är i sig inte värdefull att bevara och kullen används inte 
i någon stor utsträckning för rekreation” behöver justeras. Någon 
djupgåendeutredning om naturvärdet har inte gjorts. Miljöförvaltningen 
bedömer dock att andra värden väger tyngre än naturvärdet på denna plats.  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-04-26 
Planhandlingarna: 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af951
5ff422928a52b91.html 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html
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§ 158     Dnr: 2019-1729 
               

Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under förutsättning 
att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med cirka 60 
lägenheter och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5. Området ligger  i 
entrén till Trandared, bredvid vårdcentralen, i anslutning till det i översiktsplanen 
utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Byggnationen ska bidra till att 
knyta ihop Trandared med stadskärnan ytterligare.  
 

Marken har sanerats eftersom det fram till 1994 låg en bensinstation på fastigheten. 
Planbestämmelser avseende placering av ventilationsintag och bullerskyddsåtgärder 
finns då fastigheten ligger nära två trafikleder.  
 

Miljöförvaltningen ser positivt på god tillgänglighet till service, skola och grönområden i 
närheten vilket ger goda möjligheter att cykla, gå och åka kollektivt. Detta möjliggör 
också för exploatören att reducera parkeringstal om denne vill arbeta med åtgärder som 
möjliggör detta. I samband med detaljplanen kommer korsningen Trandaredsgatan-
Kindsgatan-Söderdalsgatan byggas om för att höja trafiksäkerheten. 
 

Det framgår inte av planhandlingarna om förslaget att ta bort kulverteringarna för 
dagvatten i stråket Åkermyntan ned till Lillån har utretts. Det bör framgå om det 
förslaget har utretts och valts bort.  
 

Ytterligare synpunkter av mer redaktionell karaktär bifogas också tjänsteskrivelsen.  
 

Ärendet 
Området 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med cirka 60 
lägenheter och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5. Området ligger  i 
entrén till Trandared, bredvid vårdcentralen, i anslutning till det i översiktsplanen 
utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Byggnationen ska bidra till att 
knyta ihop Trandared med stadskärnan ytterligare.  
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§ 158 forts.     Dnr: 2019-1729 
 
Markmiljö 
Området användes fram till 1994 av en bensinmack. En miljöteknisk markundersökning 
genomfördes under 2018. Utifrån resultaten i utförd undersökning konstateras att  
 
representativa föroreningshalter i mark och grundvatten är låga inom fastigheten, under 
riktvärdet för KM (bostadsmark). Hur fortsatt arbete ska ske vid rivning och eventuell 
pumpning ur schakt anges i planhandlingarna samt att Miljöförvaltningen ska kontaktas 
innan eventuell länspumpning.  
 
Störningsskydd 
Planbestämmelser har införts som innebär att balkonger ska utformas inglasade till 75 
procent på byggnadens västra fasad för att uppnå riktvärde för ljudnivå på uteplats. 
 
Planhandlingarna anger också att ventilationsintag bör placeras på taket på 
flerbostadshuset alternativt på motstående sida från farligt gods led eftersom 
planområdet ligger inom 150 meter från två olika leder där farligt gods transporteras.  
 
Trafik  
Det är 1,5 kilometer att cykla till Stora Torget och busshållplats (linje 2) finns i 
anslutning till planområdet. I samband med detaljplanen kommer korsningen 
Trandaredsgatan-Kindsgatan-Söderdalsgatan byggas om för att höja trafiksäkerheten. 
  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på förtätning i ett urbant utpekat stråk med närhet till 
service och goda möjligheter till att resa kollektivt, cykla och gå till service, skola och 
förskola. Möjlighet till reducering av parkeringstal finns, om exploatören vill arbeta med 
åtgärder som möjliggör detta. Området har närhet till rekreations- och grönområdet; 
Ollonstupet och 1,5 km till Kransmossen. Frågor som buller och risk har hanterats 
genom utredning och planbestämmelser på plankartan.  
 
Dagvatten 
Dagvattenlösningar har diskuterats i planarbetet med denna och även tidigare plan för 
Åkermyntan. Ett förslag har lyfts att hela stråket från Åkemyntan ner till Lillån skulle 
kunna utvecklas och kulverteringar tas bort i så stor utsträckning som möjligt i hela 
stråket. Om detta har utretts och valts bort bör det framgå i planhandlingarna. 
 
Borås Stad bör eventuellt bytas ut mot Borås Energi och miljö i texten om 
huvudmannaskap för dagvattnet på sid 10.  
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Släckvatten 
Under släckvattenrubriken på s. 14, byt ”Viskan” mot ”Lillån som mynnar i Viskan”. 
Lillån är ett känsligt öringförande vattendrag som har klass 3; vilket innebär att den har 
högt naturvärde. Mer upplysningar om Lillån kan fås av Miljöförvaltningen om 
planhandlingarna behöver kompletteras med text om detta.  

 
 

Plantering av träd 
Planbestämmelser har införts som innebär att träd ska planteras. En 
förvaltningsövergripande grupp har utvärderat några tidigare planer vi arbetat med. Då 
lyftes svårigheten att kontrollera att denna typ av krav efterlevs på kvartersmark och att 
allmänplatsmark istället skulle övervägas när vi vill säkerställa att träd verkligen 
återplanteras. Det bör framgå av planhandlingarna hur vi bäst säkerställer att syftet med 
planbestämmelsen efterlevs. Behöver kvartersmark ändras till allmän platsmark eller 
löser vi detta i något avtal?  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-04-23 
Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgata
n5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
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§ 159     Dnr: 2016-3176 
               

Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås avstyrka planförslaget i dess nuvarande 
utformning.  
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner 
på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planen ger möjlighet att uppföra 
bebyggelse i sex våningar. Totalt beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 
lägenheter. 
 
Miljöförvaltningen föreslår liksom vid tidigare yttrande en u-formerad bebyggelse för att 
säkerställa en god boendemiljö framför allt när det gäller buller och ljus. 
Miljöförvaltningens bedömning är att man inte säkerställer en god boendemiljö i de 
befintliga bostäderna, avseende ljusmiljön enligt Miljöbalkens generella hänsynsregler.  
Texten om luftkvalitet behöver uppdateras.  
 
Miljöförvaltningen efterlyser ytterligare redogörelse av planerade kompensationsåtgärder 
för borttagna träd om man trots allt går vidare med förslaget. Förvaltningen föreslår 
också en pocket-park eftersom närparksfunktion saknas i området.  
 
Planhandlingarna tydliggör inte om vårdcentralens parkeringsbehov påverkas negativt. 
Miljöförvaltningen föreslår bilpool i området om exploatören önskar reducerat 
parkeringstal.  
 
Planbestämmelse behövs om att Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark för 
känslig markanvändning ska uppnås.  
 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner 
på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planen ger möjlighet att uppföra 
bebyggelse i sex våningar. Totalt beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 
lägenheter. 
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§ 159 forts.     Dnr: 2016-3176 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen yttrade sig i samrådet över framför allt utformningen av förslaget och 
vidhåller dessa synpunkter. Miljöförvaltningen ser att en rad åtgärder krävs om befintlig 
bebyggelse och boende inte ska påverkas negativt av tillkommande bebyggelse. 
Miljöförvaltningen föreslår följande åtgärder:  
 

- En u-formerad bebyggelse istället för nuvarande förslag; som innebär en mindre 
exploateringsgrad än nuvarande förslag. Detta för att undvika;  

o En X meter lång vägg av nytillkommen bebyggelse som reducerar 
solljusinsläpp från 5 till 1,5 timmar för några av de befintliga 
lägenheterna. De bilder som finns i planhandlingarna visar på 
kortsidorna av hus. Det är inte riktigt samma upplevelse som att ”se 
in i ” en långsida med fönster. Gällande ljusmiljön är 
Miljöförvaltningens bedömning att man inte säkerställer en god 
boendemiljö i de befintliga bostäderna, enligt Miljöbalkens generella 
hänsynsregler.  

o Omfattande behov av bulleråtgärder 
o Brandtrappor på Hugin 11  

 
- En pocket-park i kvarteret med exempelvis växtväggar eftersom området saknar 

närparksfunktion och det är stora barriärer till närmaste parker. Ur ett 
barnperspektiv men också för den som har svårt att röra sig är det viktigt att det 
finns i närområdet och att boende inte behöver korsa flera stora vägar för att ta 
sig dit. Tillkommande uteplats på tak i ny bebyggelse är inte tillgänglig för de 
som bor i området idag. Med fördel är pocket-parken staketerad så att 
exempelvis barn inte riskerar bli påkörda. Eftersom Borås Stad har miljömål 
både gällande grönytefaktor och klimatanpassning och studie om värmeöar i 
staden saknas är det viktigt att redan nu i planerna arbeta proaktivt för en god 
livsmiljö. 

 
- Att vårdcentralens behov av parkeringsplatser redogörs för ytterligare. Påverkas 

deras behov idag? Parkeringsplatser på andra sidan Kungsleden kanske inte 
tillfredsställer vårdcentralens behov? Klarar de sig med sina egna parkeringar 
utifrån ex. dagens parkeringsregler? 
 

- Bilpoolsplatser i eller precis utanför tillkommande bebyggelse är önskvärt om ett 
sådant åtgärdspaket väljs av exploatören för att reducera parkeringstalet. 
Exempelvis Sunfleet finns på 400 meters avstånd; men sannolikheten att de 
boende nyttjar bilpool ökar om den finns på närmre avstånd; helst utanför 
dörren.   
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§ 159 forts.     Dnr: 2016-3176 
 

- Planbestämmelse behövs om att Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark 
för känslig markanvändning ska uppnås.  
 

- Att senare mätvärden än 2016 redogörs för i planhandlingarna avseende 
luftkvalitet. Ett resonemang angående om topografi och luftomblandning och 
förslag av utformning påverkar halterna på något annat sätt än för Vulkanus 
behöver finnas med.  
 

- Att planhandlingarna redogör för hur kompensationsåtgärderna för borttagna 
träd ska säkerställas och hur dessa kommer att se ut. Dispens har sökts hos 
Länsstyrelsen eftersom träden omfattas av biotopskydd.  

 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-04-12 
Planhandlingarna – samtliga och underliggande utredningar 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b59158
af501fdde06e8.html 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b59158af501fdde06e8.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b59158af501fdde06e8.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b59158af501fdde06e8.html
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Planprogram för Södra centrum, kvarteret Ulyssus m.fl. 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planprogrammet under förutsättning 
att förvaltningens synpunkter beaktas.  
 
 

Sammanfattning 
Ett förslag till planprogram för Södra Centrum har tagits fram som ska bidra till att 
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning 
av bostäder, kontor och handel. Syftet är också att stärka de urbana stråken 
Druveforsvägen och Bryggaregatan och att minska upplevelsen av att riksväg 40 är en 
barriär. Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet ska öka.  
 

Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget. Förvaltningen synpunkter har under arbetets 
gång tagits tillvara i planprogrammet. Dessa behöver kvarstå och förstärkas. 
Miljöförvaltningen menar att följande är en förutsättning för en god boendemiljö;  

• En bullerskärm utmed RV40.  
• Klimatanpassning genom bland annat ytor för genomsläpplighet och platser 

som kan översvämmas. 
• Grön infrastruktur för djur och växter i form av exempelvis träd som hänger ut 

över Viskan. 
 
Utöver dessa synpunkter som redan finns i förslaget så behöver: 

• Förslaget om en utomhuspool utredas och prövas innan vi vet om detta är 
lämpligt eftersom det räknas som vattenverksamhet.  

• Bilderna på s. 14 kompletteras med texter om att ekosystemtjänster behövs på 
båda sidor av Viskan.  

• Tillgänglighet och framkomlighet säkerställas i området. Trafikplanen behöver 
antas senast 2020. Den behöver innehålla mobility managementåtgärder som 
syftar till att påverka så att fler av de resor som är under fem kilometer med 
målpunkter i området görs till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Även 
Parkeringsstrategin som är under framtagande kommer att påverka området, 
liksom prissättning på parkering. Det strategiska arbetet är dock ett långsiktigt 
arbete och planprogrammet i sig kan bidra till en lösning av nuvarande 
problematik. En bilpool i området hade också varit önskvärt i området för att 
skapa förutsättningar för detta. Utvecklingsplan för stadstrafiken bör omnämnas i 
planhandlingarna utöver de andra styrdokumenten.   
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§ 160 forts.     Dnr: 2012-2218 

Ärendet 
Ett förslag till planprogram för Södra Centrum har tagits fram som ska bidra till att 
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning 
av bostäder, kontor och handel. Syftet är också att stärka det urbana stråken 
Druveforsvägen och Bryggaregatan och att minska upplevelsen av att riksväg 40 är en 
barriär. Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet ska öka.  
 

Planprogrammet innehåller många bilder och bra avsnitt om hur miljöfrågorna behöver 
hanteras och bör därför läsas;  
https://www.boras.se/download/18.42bf263b169d844a0eec6624/1556007320566/S%
C3%B6dra%20Centrum%20Planprogram.pdf  
 

Utöver detta hänvisas också till luftutredning och trafikutredning.  
  

Miljöförvaltningens synpunkter 
God boendemiljö 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och ser positivt på att synpunkterna under 
arbetets gång tagits tillvara i planprogrammet. Förvaltningen har tryckt på vikten av att 
det behövs en bullerskärm utmed RV40 för att skapa en god livsmiljö för nuvarande 
och kommande invånare i området. Klimatanpassning har lyfts i planprogrammet 
genom avsnitt om att det krävs ytor för genomsläpplighet och platser som kan 
översvämmas. Dessa skrivningar behöver kvarstå och möjligen lyftas fram ytterligare i  
fortsatt planarbete. Den gröna infrastrukturen för djur och växter kring Viskan 
omnämns. Förvaltningen har lyft vikten av att det finns träd som hänger ut över Viskan, 
för att skapa rätt sorts livsmiljö för livet i Viskan.  
 
Utomhuspool 
När det gäller förslag till utomhuspool ser vi att det är viktigt att det krävs en 
redaktionell ändring så det står ”utomhuspool” på alla ställen där detta omnämns. 
Miljöförvaltningen vill också att handlingarna kompletteras med en text om att förslaget 
kan räknas som en vattenverksamhet och därmed kräver prövning och tillstånd innan vi 
vet om en utomhuspool är möjlig/lämplig. En tidig kontakt krävs om staden önskar gå 
vidare med det förslaget för att reda ut förutsättningarna. 
 
Ekosystemtjänster 
På s. 14 finns på bilden en punkt som hänvisar till ”Ekosystemtjänster”. Denna punkt 
behöver finnas även på andra sidan Viskan.  
 
Trafik 
Tillgänglighet och framkomlighet behöver säkerställas i området. Trafikutredningen som 
bifogas planhandlingarna visar på att trafikåtgärder kommer krävas på närliggande 
trafikleder år 2040 om staden inte ökar takten för att få en större andel att åka cykel, gå  
och resa kollektivt. Eftersom en stor andel av resorna som görs i Borås är under fem 
kilometer finns en stor potential att göra detta; men det krävs åtgärder.  

https://www.boras.se/download/18.42bf263b169d844a0eec6624/1556007320566/S%C3%B6dra%20Centrum%20Planprogram.pdf
https://www.boras.se/download/18.42bf263b169d844a0eec6624/1556007320566/S%C3%B6dra%20Centrum%20Planprogram.pdf
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Planhandlingarna hänvisar till Trafikplanen som håller på att tas fram. I budget ligger 
också ett uppdrag på Kommunstyrelsen att utreda hur hållbar mobilitet främst ska 
uppnås. Viktiga mobility managementåtgärder bör utredas och ingå i denna trafikplan. 
Planen behöver antas under 2020 och resurserna för mobilitetsåtgärder säkerställas i 
budget. Detta för att skapa en god boendemiljö för de framtida boende i Södra Centrum 
och öka framkomligheten i området. Detta är dock ett långsiktigt arbete och 
planprogrammet i sig kan bidra till en lösning av nuvarande problematik. 
 

Föreslagen förtätning bidrar till att fler hamnar inom ett attraktivt gång- och 
cykelavstånd till service, arbetsplatser, bilpool och viktiga kollektivtrafikknutpunkter. 
Det är därför önskvärt att framtida exploateringar nyttjar möjligheten med sänkta 
parkeringstal och exempelvis möjliggör för de boende att nyttja bilpool som 
komplement till den goda tillgången till kollektivtrafik i området.  
Såväl tät kollektivtrafik som flera av stadens stora parkeringar hamnar i anslutning till 
området vilket kommer att påverka framkomligheten i området. Planhandlingarna 
omnämner kommande Parkeringsstrategi vars innehåll kommer påverka planområdet 
liksom prissättning av parkering. Även Utvecklingsplan för stadstrafiken, som revideras bör 
omnämnas.  
 
Sammanfattningsvis 
Fortsatt utveckling i det utpekade området kommer att kräva mycket arbete och att 
exploatörer, staden inklusive Borås Kommuns Parkerings AB, Trafikverket, Västtrafik 
och andra externa aktörer samverkar för att skapa en god boendemiljö. Det kommer att 
kräva resurser, långsiktigt tänkande, kreativitet och att vi utvecklar arbetet med att skapa 
och bevara grön infrastruktur och ekosystemtjänster, klimatanpassning, bullerskydd, 
hållbar mobilitet.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-04-26 
Planhandlingar 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/pl
anprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.7573
33ff166e48f9d60e5d29.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.757333ff166e48f9d60e5d29.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.757333ff166e48f9d60e5d29.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.757333ff166e48f9d60e5d29.html
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§ 161     Dnr: 2019-1804 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Kerstinsgärde 1:134 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med 10 000 kronor för utrustning för 
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 Kerstinsgärde 1:134.  ansöker om ett bidrag 
på 19902 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor. 
 
 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Kerstinsgärde 1:134.  söker bidrag på 19002 
kronor för redskap, utrustning och bärbuskar med mera. 
 
 

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.  
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§ 161 forts.                    Dnr: 2019-1804 
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10000 kronor för uppstart av biodling då liknande ansökningar 
beviljats med samma summa. 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-25 
2. Karta 

 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

39 (61) 
2019-05-14 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 

§ 162     Dnr: 2018-2028 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Äspered 3:3 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 3 200 kronor betalas ut på angivet konto.  
Dammen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 
 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 25 000 kronor ur naturvårdsfonden och 10 000 

kronor ur Borås Stads pågående LONA-projekt för restaurering av damm på fastigheten 
Äspered 3:3. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Då den faktiska 
kostnaden för restaureringen uppgår till 28 2000 kronor reduceras beviljat bidrag till 
detta belopp. 
 

 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 25 000 kronor ur naturvårdsfonden samt 10 000 

kronor ur Borås Stads pågående LONA-projekt för större vattensalamander för att 
restaurera befintlig damm på fastigheten Äspered 3:3. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Karl-Erik Nilsson, 
Katrine Andersson, Börje Fritzson och Anna Karlsson den 17 april 2019. 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. Då den faktiska 
kostnaden uppgår till 28 200 kronor reduceras beviljat bidrag till detta belopp.  
 

 

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

grävts ur, granar och enstaka alar vid inloppet har tagits ner för att öka ljusinsläppet och 
tillflödet till dammen samt minska förnaansamlingen och försurningen. En stenmur vid 
dammens nordvästra strand har även röjts fram. 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 162 forts.     Dnr: 2018-2028 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-18 
2. Fotodokumentation före och efter restaureringen 

 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 163     Dnr: 2018-1837 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Bäckabo 1:15 

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 beviljat bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Bäckabo 1:15. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för att starta 

upp biodling på fastigheten Bäckabo 1:15. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Ljunggren den 23 april 
2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

bisamhälle har köpts in, skyddsutrustning och material till för tillverkning av fler ramar 
till kupan likaså. Iordningställande av rum för slungning och hantering av honung är 
snart färdigställt. Bisamhället var i full aktivitet och sökanden arbetade också med att 
öka den biologiska mångfalden i trädgården runtomkring med blommande planteringar 
ängsytor och död ved. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-26 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 164     Dnr: 2019-1942 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Bygd 1:24 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10 000 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 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 5 000 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 Bygd 1:24.  ansöker om ett bidrag på 10 000 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 Bygd 1:24.  söker bidrag på 10 000 kronor för inköp av två 
bikupor och två bisamhällen.  
 
 

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.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för uppstart av biodling.  
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§ 164 forts.     Dnr: 2019-1942 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04- 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 

 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 165     Dnr: 2019-1989 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Gräslid 1:3 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10 000 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 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 5 000 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 Gräslid 1:3.  ansöker om ett bidrag på 22 500 kronor. 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10 000 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 Gräslid 1:3.  söker bidrag på 22 500 kronor för inköp av 
material till två bikupor, bin, skyddsutrustning, slunga 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.  
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§ 165 forts.     Dnr: 2019-1989 
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp om 10 000 kronor för uppstart av biodling.  
 
 
Upplysningar 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 

 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 166     Dnr: 2019-2065 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Råssered 1:5 

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 uppstart 

av biodling på fastigheten Råssered 1:5. Projektet är redan påbörjat och kommer 
slutföras under maj 2019. Ansökan inkom 9 maj 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 uppstart 

av biodling på fastigheten Råssered 1:5.  söker bidrag på 15 000 kronor 
för inköp av bikupor, bisamhällen och utrustning. Av ansökan framgår att åtgärderna 
kommer genomföras i maj 2019. Ansökan inkom 9 maj 2019. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Ansökan gäller uppstart av biodling med inköp av kupor, utrustning och bisamhälle. Av 
ansökan framgår att åtgärderna kommer att genomföras i maj 2019. Ansökan om bidrag 
inkom 9 maj 2019. Vid telefonkontakt den 13 och 14 maj 2019 meddelade  

 att bikupor och utrustning redan är inköpt och att bina kommer att flyttas 
under maj månad.  
 

Då åtgärderna redan är genomförda kan bidrag, enligt reglerna för Naturvårdsfonden, 
inte lämnas. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att avslå ansökan. 
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§ 166 forts.     Dnr: 2019-2065 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-14 
2. Översiktskarta 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 167     Dnr: 2019-519 
 

Tertialrapport 1 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Borås Stad Tertial 1 2019 och 
översänder denna till Kommunstyrelsen.  
 
 

Ärendet 
 
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari – april 2019 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och 
följer den kommungemensamma strukturen.  
 
Denna rapport ersätter den ordinarie månadsrapporten som förvaltningen lämnar till 
nämnden.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport T1 2019 Borås Stad 
2. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 

 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 168     Dnr: 2019-1778 
 

Förslag till rutin för klimatkompensationsfonden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till rutiner 
för klimatkompensationsfonden. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013, § 43, beslutat att kommunala 
nämnder/förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg från 
och med budget 2014. Bakgrunden är att Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 
organisation. 
Nämnder/förvaltningar och bolag ska genomföra miljöåtgärder för en kostnad som 
minst motsvarar klimatkompenseringsavgiften. I de fall avgiften inte har används 
eller har används till icke godkända åtgärder krävs avgiften in av Miljöförvaltningen. 
Medlen sätts in på ett centralt klimatkompensationskonto och används till åtgärder 
för att minska Borås Stads koldioxidutsläpp. Åtgärderna behöver då inte vara knutna 
till den förvaltning som klimatavgiftsberäkningen avser. 

 

Hanteringen av fonden har inte haft någon rutin hittills. För att förtydliga hur 
hanteringen sker och hur medlen används till miljöåtgärder föreslår förvaltningen en 
rutin. Genom den föreslagna rutinen blir systemet också tydligare och enklare för 
Stadens förvaltningar och bolag. 
 
 
Förslag på rutiner för klimatkompensationsfonden 

 
Definition klimatkompensationsfond1 

”Central klimatkompensationsfond 
Om en förvaltning inte lämnar in en redovisning av hur klimatavgiften ska användas 
skickar Miljöförvaltningen en faktura till berörd förvaltning på beräknad klimatavgift. 
Medlen sätts in på ett centralt klimatkompensationskonto och används till åtgärder 
för att minska Borås Stads koldioxidutsläpp. Åtgärderna behöver då inte vara knutna 
till den förvaltning som klimatavgiftsberäkningen avser.” 

 
 
 
 
 
                                                 
1 KS-beslut 2012-02-04, diarienummer KS2012-00620, Klimatkompensationssystem för Borås Stads resor 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

50 (61) 
2019-05-14 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 

§ 168     Dnr: 2019-1778 
 
Processbeskrivning 
År 1 (t.ex. 2018) 

 

Resor genomförs. Det åligger alla förvaltningar och bolag att följa Stadens riktlinjer för 
resor med syfte att orsaka så lite klimatpåverkan som möjligt. Flygresor och fossila 
fordonsbränslen är huvudorsaken till fossila koldioxidutsläpp. 
 
År 2 (t.ex. 2019) 
Miljöförvaltningen sammanställer energiåtgången och koldioxidutsläpp för resor under 
år 1. Alla förvaltningar och bolag meddelas den 15 april klimatkompensationsavgiften 
för år 1. Förvaltningar och bolag planerar för åtgärder motsvarande avgiften. 
Miljöförvaltningen ger stöd i att hitta lämpliga åtgärder. 
 
År 3 (t.ex. 2020) 
Åtgärder genomförs och samtliga åtgärder bokförs med fritt-koden 1931 inom 
förvaltningarna. Bolagen redovisar sina genomförande åtgärder och kostnader till 
samordnaren på Miljöförvaltningen. I början av november år 3 debiterar 
Miljöförvaltningen för inte använda avgifter. Dessa medel förs över till 
klimatkompensationsfonden 

 
Detta system gäller från och med att avgiften har meddelats april 2019. Tidigare har 
information om genomförda åtgärder samlats in efter årsskiftet. Det nya systemet ska 
förkorta cykeln med ett år och utgifter samt debitering sker samma år. År 2020 kan det 
därför leda till dubbla debiteringar, både för uteblivna åtgärder 2019 och 2020. 

 
Placering och varaktighet av fonden 
Fonden är placerad hos miljöförvaltningen, miljö och konsumentnämnden. Fondens 
medel är inte knutna till Miljöförvaltningens budget utan medlen ackumuleras och förs 
över från år till år. 

 
Vem får använda medel ur fonden 

Förslag på hur medlen i fonden ska användas kan lämnas av alla inom Borås Stad. 
Medlen får av juridiska skäl inte betalas ut till kommunala bolag. Förslag om användning 
skickas till Miljöförvaltningen som gör en bedömning och lämnar förslag om 
utbetalning till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Möjliga scenarier: 

• En förvaltning ansöker om medel för att genomföra en utsläppsminskande 
åtgärd i sin verksamhet. 
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§ 168     Dnr: 2019-1778 
 

• En förvaltning/bolag/tjänsteperson föreslår en åtgärd som hjälper alla eller flera 
förvaltningar att minska utsläpp. 

• Miljöförvaltningen uppmuntrar till att söka medel till riktade insatser hos flera 
förvaltningar. 

 
Vad får fondens medel användas till 

Så som för de förvaltningsspecifika avgifterna får fondens medel användas till: 
 

Från den ursprungliga tjänsteskrivelsen: 
”Generellt gäller att åtgärden ska minska klimatutsläppen, men inte nödvändigtvis inom 
transportområdet. Minskningen kan vara direkt genom exempelvis inköp och 
användning av el-cyklar istället för bilar. Minskningen kan också vara indirekt genom att 
sprida kunskap om hur människor kan minska sin klimatpåverkan i vardagen och på 
jobbet. Att införa miljöledningssystem är ett annat exempel på en åtgärd som 
indirekt minskar klimatutsläppen. Borås Stads Miljömål ger vägledning till vilka åtgärder 
som [förvaltningarna] kan genomföra. 
Det kan läggas till att fonden och avgifterna inte är tänkta att finansiera åtgärder som 
förvaltningarna redan får medel för genom sin ordinarie budget. Åtgärderna ska helst 
vara av karaktären att de inte hade genomförts eller vid en senare tidpunkt om inte 
klimatkompensationssystemet hade funnits. Bedömningen av hur det förhåller sig för en 
åtgärd görs från fall till fall. 

 
Beslutsprocess 

Åtgärdsförslag skickas in sista juli respektive år. Miljöförvaltningen, med hjälp av och i 
samråd med andra experter inom Staden, gör en bedömning av föreslagna åtgärder. 
Bedömer miljöförvaltningen att åtgärden ligger i linje med Stadens klimatarbete och 
miljömålen, har rimlig kostnadseffektivitet och uppfyller kriterierna i detta dokument, 
formulerar miljöförvaltningen ett beslutsunderlag till Miljö- och konsumentnämnden. 
Nämnden tar senast november varje år beslut om vilka förvaltningar som får 
åtgärdsbidrag ur fonden. Överskrider beloppet för en enskild åtgärd 500 tkr informeras 
kommunstyrelsen om beslutet. Åtgärdsbidrag måste förbrukas samma kalenderår som 
utbetalningen sker. Medel som inte hunnit förbrukas under kalenderåret återförs till 
fonden i samband med årsbokslutet. 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 168     Dnr: 2019-1778 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-12 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Revidering av delegeringsordningen 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av nämndens delegeringsordning, förutom den del som avser strandskydd.  
 

Delegeringsordningen börjar gälla 1 juli 2019.  
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning med anledning av den nya tobakslagen som 
träder i kraft 1 juli 2019. Förvaltningen förslår även en förändring i 
strandskyddsdelegationen. I samband med revideringen har redaktionella och språkliga 
förändringar gjorts för att tydliggöra dokumentet.  
 

Föreslagna förändringar  
 
Ny lagstiftning  
 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
 
Från och med 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att 
gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).  
 

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, 
utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus 
till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för 
idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar 
även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som 
motsvarar rökning men inte innehåller tobak. Den som äger eller förfogar över lokalen 
ansvarar för att bestämmelserna följs genom att informera om rökförbudet (6 kap. 8 och 
9 §§). 

Från och med den 1 juli 2019 måste även den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd 
hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater. 

Med anledning av den nya lagstiftningen har delegeringsordningen uppdaterats med ett 
särskilt avsnitt för tobak, se avsnitt 3.8 sid 17 bilaga 1 (gul markering).   
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§ 169 forts.     Dnr: 2019-2024 

Förvaltningen föreslår bland annat att förvaltningschefen får delegation på att bifalla 
tobakstillstånd, besluta om varning samt återkalla tillstånd som inte längre utnyttjas. 
Däremot föreslår förvaltningen att avslagsbeslut samt tillstånd som återkallas på grund 
av misskötsel eller att tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren, ska beslutas av 
nämnden i nuläget.   

Strandskydd  
 
Enligt nuvarande delegeringsordning har förvaltningen endast delegation på att fatta 
gynnande beslut i strandskyddsärenden. Alla avslag samt gynnande beslut med villkor 
ska beslutas av nämnden. Det är viktigt för förvaltningen att alla ärenden handläggs så 
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 
Förvaltningen föreslår därav att delegeringsordningen ändras så att förvaltningschefen 
får delegation på att fatta gynnande beslut som även innefattar villkorsbestämmelser, se 
avsnitt 3.4.3 sid 10 (gul markering) bilaga 1.  

 

Att ge förvaltningen delegation att fatta gynnande beslut med villkor skulle leda till en 
mer effektiv handläggning av ärendet där sökanden inte behöver vänta lika länge på 
beslut. Det skulle även innebära ett mer kostnadseffektivt sätt för förvaltningen då 
handläggare inte behöver lägga tid på att bereda ärendet till nämnden. Alla 
strandskyddsdispenser som beviljas granskas av länsstyrelsen som också kan välja att 
överpröva kommunens beslut, det finns därför redan ett kontrollsystem vad gäller dessa 
frågor. Vidare har en sökande som fått ett gynnande beslut med villkor möjlighet att 
överklaga förvaltningens beslut. Slutligen får nämnden via nämndhandlingarna en 
månadsvis uppföljning av alla delegeringsbeslut som tas på förvaltningsnivå. 
Förvaltningen önskar därav att nämnden beslutar att ge förvaltningen delegation på 
gynnande beslut som även innefattar villkorsbestämmelser.  
 
Övrig information  
 
Den 1 januari 2019 bytte Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen enligt 
ett riksdagsbeslut från 2018, med anledning av att beslutet huvudsakligen behandlade en 
ny spellag som innebar utökat ansvar för myndigheten. Avsnitt 3.8 i 
delegeringsordningen har därför uppdaterats med myndighetens nya namn.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag förutom den del 
som gäller strandskydd. Ordförande föreslår att nämnden fortsätter att fatta gynnande 
beslut med villkor samt avslagsbeslut i strandskyddsärenden.  
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://sv.wikipedia.org/wiki/2019
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Riksdagsbeslut&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/2018
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§ 169 forts.     Dnr: 2019-2024 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14 
2. Förslag på reviderad delegeringsordning 2019-05-14 

 
 

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium  
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§ 170     Dnr: 2019-2022 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att förvaltningen fortsätter att redovisa 
delegeringsbeslut via en förteckning inför varje nämndsammanträde.  
 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) framgår det att en nämnd får uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta gäller även för anställda men regleras i 7 
kap. 5-8 §§ KL.  
 

Enligt 6 kap. 40 § KL samt 7 kap. 8 § KL ska nämnden besluta i vilken utsträckning 
som delegeringsbeslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § samt 7 
kap. 5-7 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls till nämnden ska protokollföras 
särskilt om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning (13 kap KL). 
 

De ärenden där ordförande eller annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskade att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas, ska dock alltid anmälas vid nämndens nästa sammanträde enligt 6 kap. 39 § 
KL.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
I nuläget redovisar förvaltningen delegeringsbeslut till nämnden varje månad genom en 
förteckning över de tagna besluten som bifogas till nämndhandlingarna. Förvaltningen 
anser det vore bra om detta redovisas varje månad då nämnden får insyn i 
förvaltningens arbete samt får möjlighet att ställa frågor om de olika besluten. 
Miljöförvaltningen föreslår därav att förvaltningen fortsätter att redovisa 
delegeringsbesluten via en förteckning inför varje nämndsammanträde.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 171 
 

Kurser och konferenser 
 

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

Ärendet 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson (C) delger information från Sv. Miljökommuners 
Årskonferens 8-9 maj, dagordningen bestod bl.a. av 
*En tillbakablick på kommunernas arbete för hållbar utveckling - Gunnar Wetterberg, 
Svensk historiker 
*Utmaningarna för kommunernas arbete för hållbar utveckling - Johan Kuylenstierna, 
vice ordförande klimatpolitiska rådet, Adjungerad professor vid Stockholms universitet 
*Paneldiskussion, vad är viktigast att göra och hur ska vi jobba för hälsa, miljö och 
hållbar utveckling? - Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket  
Gunnar Söderholm, tidigare Miljödirektör Stockholm  
Rebecka Persson, Miljödirektör Malmö  
* Vad är nyckeln till framgångsrikt miljöarbete - Helsingborgs Sveriges miljökommun 
2018, Uppsala Världens bästa stad för klimatet 2018 
* Dricksvattenarbete, vad är utmaningarna för Sverige - Annica Solström, GD 
Livsmedelsverket   
* Aktuellt från SKL - Ann-Sofie Eriksson 
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§ 172    
 

Delegeringsbeslut april 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 april 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 173    
 

Inkomna skrivelser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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§ 174 
 

Personalärenden 
 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 
 

- Konsumentrådgivning ligger nu under avdelningen Budget – och 
skuldrådgivning. 

- Avdelningen för livsmedelskontroll har tillsatt två tjänster. 
- HR och controller-tjänster är i slutfasen av rekrytering. 
- Miljöjuristtjänsten, första intervjuer påbörjas denna vecka. 
- Annons för vikariat som biolog på miljöstrategiska avdelningen kommer snart 

publiceras. 
- Annonsen för chef till miljöstrategiska avdelningen ska granskas av presidiet och 

sedan vakansprövas innan publicering. 
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§ 175 
 

Övrig information från förvaltningen 
 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden angående Tillitsresan, 
13 utvecklingsområden ligger i fokus, de 6 viktigaste är 

- grundläggande styrprinciper 
- roller och ansvar 
- koncernledningens roll 
- värdegrund och kultur 
- budgetprocessen 
- långsiktiga planer 

 
 
Agneta Sander informerade även om att det i slutet av denna månad kommer att hållas 
en dialog angående den nya tobakslagen och vad den får för konsekvenser för rökning 
utomhus. 
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