
 
 

            
 

 

 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  

2019-06-18  

Sida  

1  (67)  
TID OCH  PLATS  
Tisdagen den 18   juni  2019, kl. 13:30  –  16.50,  Nornan konferensrum våning  2  
Ajour  14.55 –  15.05 , 15.25 - 15.30 samt 15.35 –  16.05  
  
Omfattning  
§§ 176- 209  
  
Beslutande  
Karl-Eric Nilsson (C)            Ordförande   
Per Månsson (M)  Förste vice ordförande   
Sofia Bohlin (S)   
Jan-Åke Carlsson (S)           
Soroush Rezai (L)                   §§ 176 - 195  
Katrine Andersson (M)  
Elvira Löwenadler (M)  
Robert Skånberg (SD)  
 
 
Tjänstgörande ersättare  

Jaana Ben Maaouia  (S) för  Cecilia Kochan  (S)  §§  176  - 183  
Tomas Fernfelt  (S) för  Cecilia Kochan  (S) §§  184 –  209  

Närvarande ersättare  
Jaana Ben Maaouia (S)  §§ 176 - 183  
Tomas Fernfelt (S)  
Sofia Sandänger (M)  
Jessica  Bjurén (M)              
Lars Lyborg (KD)  
Lars-Erik Johansson  (SD)  

Ledamöter som meddelat förhinder  
Cecilia Kochan (S)  
Tobias Eng-Strömberg (S)  
Matti Oinas  (MP)  
Alexander Andersson (C)    

 
Tjänstemän och övriga  
Miljöchef  Agneta Sander  §§ 176  - 209  Miljöinspektör Ilse Postma  §§ 176  - 182  
Avdelningschef  Zygmunt  Cieslak  §§ 178  - 209  Miljöinspektör Lina Löfqvist  §§ 176  - 182  
Avdelningschef Niclas Björkström*  §§ 176  - 193  Kommunbiolog Anna Karlsson**  §§ 176  - 209  
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti*  §§ 179  - 209  Miljöutredare Mikael Lund**  §§ 176 - 209  
Avdelningschef Annelie Johansson**  §§ 176  - 209  Kvalitets- och IT-samordnare  Andreas Zalewski**  §§ 179  - 209  
Energirådgivare Peter Rydberg*  §§ 176  - 188  Administratör Evelina Cras**  §§ 176  - 209  
Tillståndshandläggare Nicklas Selin  §§ 176  - 209  Nämndsekreterare  Anette Bergqvist  §§ 176 - 209  
*= ej med på  § 183   ** = ej med på §§ 183, 189-193   

 
 

Justering  
Elvira Löwenadler  (M) utses att justera  och Per Månsson (M)  utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2019-06-19  på Miljöförvaltningens expedition.  
  
 
 

    
 
 
 

 

      
  

      
 
 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson (C) 

Justerande Elvira Löwenadler (M) 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-06-20 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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Föredragningslista  
1.  Sammanträdets öppnande   

 
 

2. Närvaro   

3.  
 

Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering   

 
 

4. Initiativärenden  

 
 

5. Fastställande av föredragningslista  
 

6.1 Klimatkompensation  och tjänsteresor  
6.2 Koldioxidbudget  
6.3 Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem  
6.4 Inventering av förorenade områden  
6.5 Information om ärende med Dnr  72-2018-00503, åtgärd mot serveringstillstånd  
 

7.1  Strandskyddsdispens  Mjöshult 1:119  
7.2 Strandskyddsdispens Hunghult 2:21  
7.3 Strandskyddsdispens Halla  1:73  
7.4 Yttrande till mark- och miljödomstolen  
 

9.1   *Åtgärd mot  serveringstillstånd  
9.2 *Ändring i serveringstillstånd   
9.3  *Yttrande angående överklagan av  beslut   
9.4  *Åtgärd mot serveringstillstånd   
9.5   *Yttrande angående  överklagan av beslut   
 

10.1 Detaljplan för  del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4  m.fl.  
10.2 Detaljplan för Viared,  Vindbron  1, 2, 3 och del av Viared  5:1  
10.3 Detaljplan för  Räveskalla 1:36.  
10.4 Remiss –  Strategi för Borås Stads friluftsliv  
 

11.1  Ansökan bidrag naturvårdsfond,  Mjöshult:  1:107  
 

12.1  Månadsuppföljning maj  2019  
12 2  Intern kontrollplan + riskanalys 2020  
12.3 Riktlinjer för resor, revidering  
12.4 Personalekonomisk redovisning  
12.5 Uppdrag som inte ingår i budget  T1 2019  
12.6 Stöd till enskilda att  hantera sin egen ekonomi  
 

13.1 Kurser  och konferenser  etc.  
 

14.1 Delegeringsbeslut  maj  2019  
14.2  Inkomna skrivelser  
   

15.1 Personalärenden  
15.2 Övrig information från förvaltningen  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 176  
 

 
Val av justerare  

2019-06-18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte  ordföranden justera protokollet utses  
Elvira Löwenadler  (M)  med  Per Månsson (M)  som ersättare.       
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 177  
 
Initiativärenden  
 

Ingen ledamot  anmäler  initiativärende  till detta nämndsammanträde.   
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§ 178  
 

 
Godkännande av föredragningslista  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns  
med följande ändringar  
 
Ärende 6 5, Informationsärende  –  tillagt till föredragningslista 2019-06-17  
Ärende  7 5, Sommardelegation strandskyddsdispens –  tillagd på möte  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 179  
   
 

Information  –  Klimatkompensation och tjänsteresor  
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Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 

Sammanfattning  
 
Miljöförvaltningens energisamordnare  Peter Rydberg  informerar nämnden  angående  
utsläpp från tjänsteresor  2018 samt utveckling.  
 
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 180  
              

Information  –  Koldioxidbudget  

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

Sammanfattning  
Miljöförvaltningens energisamordnare  Peter Rydberg  informerar nämnden  angående  
förslag inför  fortsatt arbete  – k oldioxidbudget  
 

 

Bakgrund  
Uppdrag  
”För att minska koldioxidutsläppen krävs fördjupad kunskap. Borås Stad ska därför ta  
fram en lokal koldioxidbudget för kommunen, som ska ge säkrare underlag om vad 
Parisavtalet i praktiken innebär för vår kommun.”  
Vad är  en koldioxidbudget  
Mål för utsläppsminskning, baserat på IPCC metod 
Årlig nedbrytning (jämför ekonomisk budget)  
Syfte  
Sträva efter att uppfylla Parisavtalet  
Verkningsfull och korrekt målsättning  
Kommunicera nödvändiga utsläppsminskningar  
 
Förslag  –  Boråsvarianten  
Långsiktigt 0-utsläpp 2040  
Procentuell minskning varje år, trenden är målet  
Indelning i utsläppsområden utifrån rådighet  
Klimatråd som följer upp, föreslår åtgärder, tillför kunskap i investeringsbudgetar  
 
Fortsatt arbete –  konsekvenser  
Rapport ska tas fram under sommaren  
Statistiken har brister men en modell  kan tas fram  
Kombination med energi- och klimatstrategi samt  Stadens styrmodell undersöks  
Klimatråd kräver bemanning och resurser  
En tuff omställning väntar   
 Kommunikation  
 Åtgärder  och arbetssätt  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 181  
 

Information  –  Upphandling av diarie- och  
ärendehanteringssystem  
 

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

Sammanfattning  
 
Miljöförvaltningens  kvalitets- och IT-samordnare  Andreas Zalewski  informerar 
nämnden angående  arbetet med upphandling av nytt diarie- och 
ärendehanteringssystem.  
 
Bakgrund  
”Syftet med  att upphandla ett modernt IT-system är att Miljöförvaltningen kommer  
kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger med enkla och öppna  
dokumentflöden, som till exempel förbättrar ärendeprocessen,  minskar  
pappershantering och ökar åtkomlighet av digital information.   
Avsikten är att utveckla verksamheten, öka effektiviteten i förvaltningens interna arbete  
och höja servicenivån till kommuninvånare och näringsliv.”  
 
Den förväntade nyttan med ett modernt ärendehanterings är bland annat:  
•Effektivisering av arbetet  
•Ställa om till digitala processer   
•Dra nytta av digitaliseringens möjligheter med bland annat E-tjänster och  E-arkiv  
•Ge underlag till beslutstöd i form av  planering och uppföljning  
 
Tidsplan  
Annonsen publicerades 23/5 (35 dagar)  
-Sista svarsdag för Frågor och svar 24/6  
-Sista anbudsdag 1/7 (förlängd med 5 dagar)  
-Anbudsöppning 5/8  
-Utvärdering sker mellan vecka 32-34  
-Tilldelning  beräknas ske 20/8  
-Därefter inträder avtalsspärr i 10 dagar   
-Om ingen har överklagat tilldelningen kan avtal tecknas 3/9  
-Införandeprojekt kan sedan starta 4/9   
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 182       
              

Information  –  Inventering av förorenade områden  
 

    

 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningens  miljöinspektörer  Lina Löfqvist  och Ilse Postma  informerar 
nämnden angåendeden pågående inventeringen av förorenade områden  
 

Miljömål med avseende på Förorenade Områden  
Nationellt miljömål:  

•  Giftfri miljö  
Regionala miljömål:  

•  2025: 25%  riskklass 1 och 15% riskklass 2 områdena är åtgärdade   
•  2050 alla riskklass 1 och riskklass 2 har  blivit åtgärdade  

 

Förarbete  
Delade in i olika kategorier som branschklass, riskklass osv.  
Utredde de olika status som används i EBH-stödet.  
Undersökte vilka som är  pågående/nedlagda verksamheter.  
Förslag på vilka objekt som ska prioriteras vid inventeringen.  
Arbetade  med objekten i kartor (QGIS).  
Valde fokus för inventeringen  

•  Pågående verksamheter med årsavgift som ej är U-verksamheter   
•  Statusen ”Identifierad avslutad  –  inventering ej påbörjad” och ”Identifierad  

avslutad  –  ingen åtgärd”.   
 

Inventeringen  
Skapade broschyr och informationsbrev om MIFO.  
Inventering  - uppgiftsinsamling   

•   - 93 st.  brev  skickades till olika verksamhetsutövare.  
•   - Fastighetskoll.  
•   - Ringt till dem som inte inkom med  MIFO-blanketten  efter 3 veckor.  

 

Sammanfattning  
Identifierade   93 st.  Utskick brev   93 st.  
Branschklassade  53 st.  Inkomna   86%  
 Riskklass   2 st.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 183                    Dnr:  72-2018-00503 
   

Information  –  Åtgärd mot serveringstillstånd   
Dnr 72-2018-00503  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 

Sammanfattning  
 
Miljöförvaltningens  tillståndshandläggare Nicklas Selin  informerar nämnden  angående  
bakgrunden till beslutet i ärendet samt förklarar och förtydligar  tjänsteskrivelsen.  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 184                     Dnr: 2019-2098  

Strandskyddsdispens  för nybyggnation av hus med 
komplementbyggnader,  Mjöshult 1:119  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  
nybyggnation av bostadshus med måtten 17,4 x 7,7 meter och  
komplementbyggnad/gäststuga, med  måtten 9,0 x 7,7 meter,  och garage/bod, med  
måtten 6,5 x 7,9 meter enligt ansökan på fastigheten Mjöshult vid Säven, Borås 
kommun.   
 

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

Villkor   
 

1.  Arbete vid byggnation ska göras så att den stora eken skyddas. En markering ska 
göras i en radie på minst  5 meter, helst upp till 15 meter, runt trädets stam för  
att undvika skador på trädet och dess rötter under byggnation.   

 

2.  Ängen mellan tomtplatsen och sjön får ej skadas under byggnationen eller täckas  
med fyllnadsmassor. Den får inte heller skötas som gräsmatta eller privatiseras  
på annat sätt.  

Lagstöd  
Beslutet  har  fattats med följande lagstöd:  
- Miljöbalken  7 kap. 18b §.  Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §  

om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat  än det  som anges i  18 a § 1 och 2.  
 

Sammanfattning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att  bygga ett nytt  

hus samt två nya komplementbyggnader  på fastigheten  Mjöshult 1:119.  På fastigheten  
finns idag 4  byggnader.  Alla 4 ska rivas och 3 nya  ska byggas. Placeringen av de nya 
husen följer i princip placeringen av de gamla, stugan närmast sjön ska inte ersättas.  
Huvudbyggnaden är större än den gamla och kommer vara ett  modernt hus till skillnad  
från den enkla sommarstuga som står där idag. Den största delen av fastigheten är  
ianspråktagen som trädgård. I söder finns en liten remsa med mark av skogskaraktär, där  
växer hassel andra lövträd. I sluttningen framför huset ner mot sjön är markfloran artrik  
och där växer mycket liljekonvaljer. Ängen i sluttningen och stranden har idag betydelse  
för strandskyddets syften.  Den bevuxna kanten längs fastigheten i söder och norr är  
viktiga spridningskorridorer för djur.  Dessa ytor bör inte ingå i tomtplatsen, men de bör  
skötas på ett  liknande sätt som de gör idag.  
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Ärendet   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att  bygga ett nytt  

hus samt två nya komplementbyggnader  på fastigheten  Mjöshult 1:119. Ansökan om  
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 maj 2019. Ritning och karta har  
bifogats ansökan. På fastigheten finns idag 4 byggnader. Alla 4 ska rivas och 3 nya ska  
byggas. Placeringen av de nya husen följer i princip  placeringen av de gamla, stugan  
närmast sjön ska inte ersättas. Huvudbyggnaden är större än den gamla och kommer  
vara ett modernt hus till skillnad från  den enkla sommarstuga som står där idag.  
Sökanden beskriver att det är svårt att  ha trafiken utanför den stora ekens krona vid  
byggtransporter eftersom  det är enda vägen in. Grannen nedanför har sin passage  
genom sökandens trädgård, mellan huvudbyggnaden och gästhuset. På ängen finns en 
liten trall som det tidigare stått bikupor på, men som kan komma åter.   
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 21 maj 2019 besökt  platsen. Den största 
delen av fastigheten är ianspråktagen som trädgård. I söder finns en liten remsa med  
mark av skogskaraktär, där växer hassel andra lövträd. I sluttningen framför huset ner  
mot sjön är markfloran artrik och där växer mycket liljekonvaljer. Ett stort träd har  
nyligen tagits ned vilket gör att markfloran kan förändras framöver. Någon kortklippt  
stig går från huset och nere till sjön samt till grannfastigheten. Vid sjön finns en naturlig  
strand som bitvis har terrasserats med stenar och har en liten pirformation. Små träd  
eller sly hålls borta vid den lilla stranden. En stor ek växer snett bakom huset.   
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Bestämmelser  
Platsen för de planerade  husen ligger  inom Sävens strandskyddsområde som  är 200 
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 har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  

allemansrättslig tillgång till stranden och växt- och djurliv.  
 

PROTOKOLL 
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§ 184 forts. Dnr: 2019-2098 

Ängen i sluttningen och stranden har idag betydelse för strandskyddets syften. Den 
bevuxna kanten längs fastigheten i söder och norr är viktiga spridningskorridorer för  
djur. Dessa ytor får inte skadas vid byggnationen och bör inte ingå i tomtplatsen men de  
bör skötas på ett liknande sätt som de gör idag. Det finns heller inga hinder för att  
fortsätta ha bikupor placerade nere vid ängen.   
 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen.   
 

För att  förtydliga för allmänheten var tomtplatsen  slutar  brukar  Miljöförvaltningen finna  
det skäligt att förena dispensen med villkor om markering i tomtplatsgränsen med staket  
eller liknande, men i detta fall bedöms det inte passa in i landskapsbilden och skulle  
hindra passage till grannfastigheten, som inte har  annan  anslutningsväg.  Någon mark  
som är allemansrättsligt tillgänglig kommer inte att tas i anspråk genom de planerade  
byggnaderna. 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  
byggnationen.  Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  
 

Miljöförvaltningen  bedömer att  byggnaderna är förenliga  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.   
 

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

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

En karta hör till detta b eslut 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).  
 

Inom strandskyddat område får endast ett fåtal träd uppvuxna tas ner utan  dispens. 
Ängen får fortsatt skötas  som äng.   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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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 2019-06-04  
2.  Översiktskarta  
3.  Situationsplan  
4.  Karta med tomtplatsavgränsning  
5.  Fotodokumentation  

 

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  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 185                     Dnr: 2019-745 
   

Strandskyddsdispens för upprustning av strand,   
Hunghult  2:21  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  
flytbrygga, med måtten 2,5 x 4 meter, bänk, förvaringsbox, med måtten  (L) 2 x (B) 0,9 x  
(H) 1,2 meter, samt utläggning av sand, maximalt 25 kubik enligt bilaga 3, på fastigheten  
Hunghult 2:21 vid Hungern, Borås kommun.   
 

 Endast den yta som anläggningarna upptar får tas i anspråk för ändamålet.  
 

Villkor   
 

1.  En informationsskylt ska sättas upp intill  badplatsen med information om att  
allmänheten  är välkommen att ta del av anläggningarna.  
 

2.  Flytbryggan  får inte förankras på grundare område  än 2 meter för  att inte  
påverka botten och växt- och djurlivet negativt..  
 

3.  Flytbryggan  får inte vara konstruerad av  cellplast (t.ex. frigolit),  gamla 
kemtunnor eller annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten  
negativt.  
 

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

Sammanfattning   
Seglora byalag har, via  , sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att  rusta upp stranden på fastigheten  Hunghult 2:21.  
Miljöförvaltningen bedömer att ansökta åtgärder syftar till att förbättra och  
tillgängliggöra stranden för allmänheten och därmed kan ses som ett angeläget allmänt  
intresse. Under förutsättning att villkoren nedan följs bedömer  Miljöförvaltningen att  
åtgärderna inte kommer att  påverka livsvillkoren  för växt- och djurlivet eller  försämra 
allmänhetens tillgång till strandområdet.  
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Ärendet   
Seglora byalag har, via , sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att  rusta upp stranden på fastigheten  Hunghult 2:21.   
De uppger att stranden i  Hungern är en naturlig strandsand. På grund av att området  
genomgått ett generationsskifte är stranden kraftigt eftersatt. Kanten har numera  gräs  
och lågt uppvuxen vegetation. Byalaget vill fräscha upp stranden genom att ta bort gräs  
som numera ligger ovanpå sanden samt lägga på ny sand. Sand kommer endast läggas på 
stranden och inte i vattenområdet. Uppskattningsvis kommer ca 25 kubik sand spridas 
ut på en sträcka av ca 20 meter. Sandlagret kommer bli ca 15 cm längst in och sen  
minskas succesivt till ca 1 cm mot vattenbrynet. En bit ut i vattnet vill Seglora byalag  
uppföra en flytbrygga där större barn kan hoppa från. De vill även uppföra en träbänk  
och en förvaringslåda där allmänheten kan förvara strandleksaker. I området bor 25  
barn och tanken är att alla, både stora som små, ska kunna använda området och  
anordningarna.   
 

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 mars 2019. 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 1 april 2019 besökt platsen.   
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter   

Bestämmelser  
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Hungerns strandskyddsområde som är  
100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat  område får bland annat inte åtgärder  
vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller anläggningar  
eller anordningar utföras  om de 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  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid  vattnet och behovet kan inte  
tillgodoses utanför området  

 

Den aktuella stranden ligger i en liten vik i Hungerns nordöstra del. Viken är långgrund 
med sandig botten. På stranden har gräs och små  buskar etablerats. Här finns gott om  
stenblock och berg i dagen.   
 

Miljöförvaltningen bedömer att ansökta åtgärder syftar till att förbättra och  
tillgängliggöra stranden för allmänheten och därmed kan ses som ett angeläget allmänt  
intresse.  
 

För att anordningarna ska vara tillgängliga för allmänheten och  inte upplevas som 
privata och avhållande bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med  
villkor om att en skylt ska sättas upp i  anslutning till stranden med information om att  
platsen och anläggningarna är tillgängliga för allmänheten, samt  att förvaringsboxen inte  
får förses med lås.  
 

Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små 
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det  
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen  
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen eller  
andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas. För att inte påverka 
botten och växt- och djurlivet får flytbryggan inte förankras på grundare område än 2  
meter.  
 

Under förutsättning att villkoren ovan följs bedömer  Miljöförvaltningen att åtgärderna 
inte kommer att  påverka livsvillkoren för växt- och djurlivet eller försämra allmänhetens  
tillgång till strandområdet. Miljöförvaltningen anser att dispens är förenligt med  
strandskyddets syften och att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för  
dispens från strandskyddsbestämmelserna.   
 

Miljöförvaltningen  bedömer att  åtgärderna 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.   
 
 
 

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

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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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  för mer information.  
 

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap  
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är  anmälnings- eller tillståndspliktiga om  inte  
andra bestämmelser undantar verksamheten från  en sådan plikt.  I det fall åtgärderna 
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras med Länsstyrelsen.  
 
 

Beslutsgång  
Förslag till beslut presenterat av ordförande:  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag förutom villkor nr2. :  
Förvaringsboxen får inte förses med lås, utan  ska vara öppen och tillgänglig  för allmänheten.   
 
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 2019-05-27  
2.  Översiktskarta  
3.  Detaljkarta  
4.  Foton  

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Hur man  överklagar  
Detta b eslut  kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.  
 
 
Bilaga  
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till   
 

 
Länsstyrelsen,  vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

Kopia till   
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Strandskyddsdispens för komplementbyggnad, Halla 1:73  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  
komplementbyggnad, med måtten 3,9  x 3,9 meter,  på fastigheten Halla 1:73  vid Frisjön,  
Borås kommun.   
 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.  
 

Villkor   
 

1.  Tomtplatsen ska åt väst, nord och öst, enligt bilaga 2, markeras med staket,  häck,  
mur eller motsvarande.  

Lagstöd  
Beslutet  har  fattats med följande lagstöd:  
- Miljöbalken  7 kap. 18b §.  Kommunen får  i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §  

om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat  än det  som anges i 18 a § 1 och 2.  
 

Sammanfattning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

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

Ärendet   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

komplementbyggnad  i form av enkel friggebod på  14,7 kvm  på fastigheten  Halla 1:73. 
Byggnaden kommer uppföras på gräsmatta. Ingen utfyllning eller grävning  kommer att  
krävas. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 maj 2019. 
Situationsplan har bifogats ansökan.  
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Miljöförvaltningens synpunkter   

Bestämmelser  
Platsen för den planerade komplementbyggnaden ligger inom  Frisjöns 
strandskyddsområde som  är 200 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 genom väg, bebyggelse eller annan exploatering är väl avskild från  

strandlinjen.   
 

Fastigheten Halla 1:73 ligger i nordöstra delen av Frisjön och utgörs av ca 1119 kvm. I 
väst, nord och  öst gränsar fastigheten till naturmark och i syd mot en mindre väg,  
naturmark och Frisjön.  Hela fastigheten bedöms  utgöras av ianspråktagen tomtmark.  
Miljöförvaltningen bedömer därmed att komplementbyggnaden kommer att  uppföras  
på en plats som redan är ianspråktagen.   
 

För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en  
komplementbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det  
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i väst,  nord 
och öst, enligt bilaga 2. Under förutsättning att  villkoret följs bedömer  
Miljöförvaltningen  att komplementbyggnaden  inte kommer att  utöka det område som 
kan uppfattas som hemfridszon.  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.   
 

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

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

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

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

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

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

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.  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  
1.  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15  
2.  Översiktskarta  
3.  Situationsplan  

 
 
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  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående 
överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-12-04, dnr 505-
27786-2018, angående om att åtgärder inte kräver  
strandskyddsdispens på fastigheten Asklanda 1:14 i Borås 
kommun  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden har inga invändningar till att de tre vittnena hörs. Miljö- 
och konsumentnämnden  har inget ytterligare att anföra i sak utan hänvisar till tidigare  
utredning, tjänsteskrivelser och protokoll från Miljö- och konsumentnämnden.   
 

Ärendet   
 har, via sitt ombud Monika Vulin, åberopat kompletterande  muntlig  

bevisning i form av tre vittnesförhör till sin överklagan av Länsstyrelsens beslut 2018-
12-04, dnr 505-27786-2018. Personerna ska höras om sina iakttagelser rörande tomten  
och hur tomten varit inhägnad. Mark- och miljödomstolen har  förelagt Miljö- och 
konsumentnämnden att senast 19 juni 2019 yttra sig över inkommen komplettering.  
 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag  
1.  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28  

 

Bilaga  
Skrivelse från Mark- och miljödomstolen  M 5091-18 R10  
 

Beslutet skickas till   
Mark- och miljödomstolen,  med angivande av domstolens målnummer M 5091-18  
mmd.vanersborg@dom.se  
 

Kopia till   
Miljöförvaltningens diarium  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sommardelegation strandskyddsdispens   

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att, under perioden 18 juni till 30 augusti 2019  
ge  ordförande  för Miljö- och konsumentnämnden delegation att besluta i ärenden om 
strandskyddsdispens med villkor om den sökanden vill det.   
 
 

Sammanfattning   
Under sommaren har nämnden ett längre uppehåll mellan sina möten. De ärenden som 
inte hunnit handläggas klart eller som inkommer efter den 5 juni riskerar att få vänta på 
beslut tills i septembernämnden på grund av nämndens uppehåll och handläggarnas 
semestrar. Som en service till medborgarna kan förvaltningschefen ha delegation på 
strandskyddsdispenser med villkor till  de sökande som önskar att få ett snabbt beslut  
under sommaren.   
 

Ärendet   
Under sommaren har nämnden ett längre uppehåll mellan sina möten.   

Sista anmälan av ärenden till juninämnden är 5 juni och till augustinämnden är 8 augusti.  
De ärenden  som inte hunnit handläggas klart eller som inkommer efter den 5 juni  
riskerar att få vänta på beslut tills i septembernämnden på grund av nämndens uppehåll  
och handläggarnas semestrar.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter   

Bestämmelser  
En nämnd kan delegera beslutanderätten till förvaltningschefen. Den beslutanderätt  
som är delegerade till förvaltningschefen går att finna i delegeringsordningen. Tillfälliga 
delegationer  kan göras genom beslut av nämnden och gäller då den period som  
nämnden bestämt. Ärenden som rör enskilda och som är av principiell beskaffenhet  
eller av större vikt får ej delegeras 6 kap. 34§ kommunallagen. Skulle något ärende under  
sommaren bedömas vara ett sådant ärende som faller in under förbudet mot delegation  
så får sökanden vänta tills  nämnden kan besluta i ärendet.   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 188 forts. Dnr: 2019-2350 

Ordinarie delegation enligt delegationsordningen som gäller nu och den som gäller  -från  
och med 2019-07-01:  

Fatta gynnande beslut utan villkor i dispensärende avseende strandskydd.  
Delegationen omfattar ej ärenden som är av större vikt.   
 

Motivering för beslut 
Som en service till medborgarna kan förvaltningschefen ha delegation på 
strandskyddsdispenser med villkor till  de sökande som önskar att få ett snabbt beslut  
under sommaren. Många kanske kommer på projekt de vill göra när de kommer ut till  
sommarstugan på försommaren. Det kan också vara ärenden  där handläggarna begärt  
kompletteringar och som därför inte blivit klara i tid till juninämnden. För de personer  
som hellre vill vänta till ett nämndbeslut i ärendet så är det självklart den sökandes val.  
Enkla ärenden kan därför  få en kort handläggningstid och sökanden ges ett snabbt  
beslut  genom att förvaltningschefen ges beslutanderätt i dessa ärenden.   
 

Beslutsgång  
Förslag till beslut presenterat av ordförande:  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att under  perioden18 juni till 30 augusti 2019 ge  
ordförande för Miljö- och konsumentnämnden  delegation att besluta i ärenden om  
strandskyddsdispens med villkor, om den sökanden vill det.   
 
Förvaltningens  förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att,  utöver den redan beslutade  delegationsordningen, under  
perioden 18 juni till 30 augusti 2019 ge förvaltningschefen  för Miljöförvaltningen i delegation att  
besluta i ärenden om strandskyddsdispens med villkor om den  sökanden vill det.   
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förlag.  
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27  
 

Beslutet skickas till   
Handläggare av strandskyddsärenden  
 

Kopia till   
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 194      Dnr: 2019-2082  
               

Detaljplan  för  del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4  m.fl.  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
 

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

Sammanfattning  
Detaljplanens syfte är att  i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk  
uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och 
arkitektonisk utformning  som anpassar sig till  landskap och kulturvärden inom gamla 
Hestra by.   
 

Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Detta 
säkerställs genom att kommunen förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en  
eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  
 

Miljöförvaltningen har i planprogramsarbetet för Hestra arbetat för att naturvärdena ska 
värnas i detta område så långt som är möjligt. Rivning av ladan kan innebära att  
eventuella arter som huserar i den påverkas. Omfattas dessa av skydd kan tillstånd  
behöva sökas och rivning styras till tidpunkter som Länsstyrelsen meddelar lämpliga.   
 

Miljöförvaltningen förordar åtgärder för att gynna cykling om avsteg från  
parkeringsreglerna görs.  I vårt yttrande över planprogram för  Hestra yttrade vi oss över  
vikten av att  förlägga parkering under  mark istället för markparkeringar. Detta yttrande  
kvarstår då förslaget enbart redovisar  markparkeringar/carport.  
 

En bullerutredning behöver också tas fram.   
 

Ärendet  
Planområdet ligger  väster om Sonatgatan inom stadsdelen Hestra. Planområdets storlek  
är ca 5500 kvadratmeter  och består av ängsmark  med visst inslag av bebyggelse.   
 

Detaljplanens syfte är att  i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk  
uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och  
arkitektonisk utformning  som anpassar sig till  landskap och kulturvärden inom gamla  
Hestra by.   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Detta 
säkerställs genom att kommunen förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en  
eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer att tas i  
anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. Planen skall tydliggöra 
fastighetsrättsliga och ekonomiska  åtgärder som behövs för att åstadkomma ett  
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplan.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Natur  
Miljöförvaltningen har deltagit i tidigare planprogramsarbete för Hestra, som nu är  
pausat, och i  det yttrat sig över vikten av att på fastigheten Torpa-Hestra 4:4 bevara 
ängsmark och säkra de gröna stråken så att funktionen av dessa inte försämras.  
Miljöförvaltningen ser positivt på att planförslaget har dessa intentioner. Dock krävs 
kompensationsåtgärder eftersom område som omfattas av grönområdesplan 
exploateras.   
 

Rivning av ladan kan innebära att eventuella arter som huserar i den påverkas. Omfattas  
dessa av skydd kan tillstånd behöva sökas och rivning styras till tidpunkter som  
Länsstyrelsen meddelar lämpliga. Ytterligare kompensationsåtgärder kan bli aktuella.  
 

Underlaget för planprogrammet Hestra, som föregått detaljplanearbetet, finns här:  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/by 
ggprojekt/hestravaxer/planprogramforhestra.4.2eb8bcd11596bfb22a1ec7a2.html  
 
Trafik  
Miljöförvaltningen förordar åtgärder för att gynna cykling om avsteg från  
parkeringsreglerna görs.  Mot centrum tar du dig ungefär lika snabbt på cykel som med  
bil. Andra viktiga målpunkter (ex. Viared, SÄS) nås  under halvtimme med cykel,  
marginellt längre med buss. I vårt yttrande över planprogram för Hestra yttrade vi oss 
över vikten av att förlägga parkering under mark istället för markparkeringar. Detta 
yttrande kvarstår då förslaget enbart redovisar markparkeringar/carport.   
 
Buller  
En bullerutredning behöver tas fram för området då informationen som hänvisas till  är  
föråldrad.   
 
 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt  förvaltningens f örslag.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojekt/hestravaxer/planprogramforhestra.4.2eb8bcd11596bfb22a1ec7a2.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojekt/hestravaxer/planprogramforhestra.4.2eb8bcd11596bfb22a1ec7a2.html
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Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-05-20  
 

Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de 
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158d317 
6d4056909.html  
 

Beslut skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158d3176d4056909.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158d3176d4056909.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158d3176d4056909.html
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Detaljplan för  Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av  Viared  5:1  
 

    

 
 
 
 

 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
 

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

Sammanfattning  
Detaljplanens syfte är att  tydliggöra huvudmannaskapet på v ägarna samt att förbättra 
trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera 
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra parkmark  
av de ytor som blivit  över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett  
syfte  är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med  varandra. Ett annat syfte  
är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga 
delar av verksamhetsområdet  Viared.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på förtätning av redan exploaterad yta och våra tidigare  
synpunkter i planarbetet har arbetats in i handlingarna. Förvaltningen understryker  
vikten av att  fortsätta öka möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till platsen samt  
inte utvidga handel i området utan styra denna till centrum.   
 

Ärendet  
Detaljplanens syfte är att  tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra 
trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och  optimera 
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra parkmark  
av de ytor som blivit  över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett  
syfte  är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med  varandra. Ett annat syfte  
är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga 
delar av verksamhetsområdet Viared.  
 
Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som tidigare var infart från  
Viaredsmotet till hela Viared, inte längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de  
fastighetsägare som behöver använda gatan för att  komma till sina fastigheter i området  
tillsammans får bestämma hur den ska se ut och sköta om den, i en så  kallad  
gemensamhetsanläggning.  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Förslaget kan innebära att ytterligare yta blir asfalterad och befintliga träd kan tas ned.  
Om den biotopskyddade  allén påverkas krävs dock  tillstånd från Länsstyrelsen.   
 
Marken kan vara förorenad, men planförslaget medger  ingen känslig markanvändning så  
därför krävs  inga ytterligare utredningar i planeringsskedet. Hantering av massor ska 
anmälas till Miljöförvaltningen och asfalt som tas bort ska provtas och omhändertas i  
enlighet med gällande riktlinjer.  
 
En skyddszon på  tio meter till två 130  kV elledningar införs vilket innebär att det enda 
som tillåts är mindre teknik- och komplementbyggnader som förråd eller liknande samt  
markparkering inom den zonen. Marknivåerna får inte heller ändras hur som helst på  
grund av elledningarna.   
  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen ser positivt på förtätning av redan exploaterad yta och våra tidigare  
synpunkter i planarbetet har arbetats in i handlingarna. Förvaltningen understryker  
vikten av att  fortsätta öka möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till platsen samt  
inte utvidga handel i området utan styra denna till centrum.   
 
 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt  förvaltningens förslag.  
 
 

Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-05-22  
 

Planhandlingarna   
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de 
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavviared5 
1mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html   
 

Beslut skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavviared51mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavviared51mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavviared51mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html
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§ 196      Dnr: 2018-2820  
               

Detaljplan för  Räveskalla  1:36  

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att  
förvaltningens synpunkter beaktas avseende trottoaren, skyltning, naturanpassning av  
lekytor samt  oljeavskiljning. I frågan om utökat skyddsavstånd till järnvägen  delar  
nämnden riskutredningens bedömning att det inte  är motiverat  att överväga annan  
lokalisering men  att de nya planbestämmelserna med bullervall och skydd mot risk är  
avgörande. Vidare föreslår nämnden  att det  även i plankartan ska framgå att  
”förskolegården”  ska utformas på ett  sätt som uppmanar till vistelse så långt bort från  
järnvägen som möjligt”.  
 

Sammanfattning  
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar i  
stadsdelen Sjömarken.   
 

Sedan samråd har riskutredningen förtydligats och uppdaterats.  Miljöförvaltningen 
föreslår därför att ett skyddsavstånd om 50 meter till  järnvägen hålls från förskolegården 
(utemiljön) för att reducera riskbidraget för utemiljön ytterligare och öka känslan av  
trygghet. Den breddade trottoaren kommer troligen samnyttjas  av fotgängare och  
cyklister och  därför kan det vara lämpligt att avsätta  halva till cykelbana, redan från  
början, för att minska konflikter mellan cyklister och fotgängare.  Skyltning om tider för  
samnyttjande av eventuell  pulkabacke/andra ytor behöver finnas för att undvika 
framtida konflikter, då allmänheten  normalt sett inte  har tillgång till förskolors gårdar. 
Lekytorna bör naturanpassas och miljöanpassade  materialval användas. Oljeavskiljning  
ska finnas på parkeringsytor över 30 platser. Dagvattnet går rakt ut i badsjön efter  
fördröjning i ett befintligt dike.  
 
 

Ärendet  
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar i  
stadsdelen Sjömarken. Under planens genomförande kommer åtgärder att vidtas för att  
kompensera  för ianspråktagandet av grönytor inom planområdet.  
 

Badverksamheten, som bedrivs sommartid för barn och unga, använder idag den öppna  
gräsytan som planläggs, men det finns möjlighet att iordningsställa och att använda  
andra ytor söder om Badresors lokal. Planförslaget innebär att befintlig angöringsväg till   
Badresors lokal kommer samnyttjas med förskolan och behöver  breddas söderut, vilket  
detaljplanen möjliggör.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Kullen öster om skolområdet används idag som pulkabacke. Inhägnandet av  
förskolegården görs så att pulkabacken fortsatt kan användas. Det innebär att backen  
integreras i förskolegården och att den är tillgänglig för allmänheten på kvällar och  
helger.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Tidigare arbete  
Miljö- och konsumentnämnden har i samband med samrådet och planarbetsgrupp yttrat  
sig. Frågor som  varit extra viktiga att hantera är naturfrågor, buller  – oc h risk från 
järnväg. Att verksamheten samlokaliseras med idag förekommande sommarverksamhet  
har inneburit stort fokus på trafikfrågor, tillhandahålla cykelparkeringar och förbättra 
bilparkeringarna  som redan idag nyttjas av besökare.    
 
Dagvatten  
Det finns ett dike sydväst om parkeringen som har sitt utlopp i Viaredssjön, söder om  
planområdet. Diket kommer fortsatt  att användas  för avledning och fördröjning av  
dagvatten från planområdet. Oljeavskiljning krävs  vid över 30 parkeringsplatser. Det  
innebär att den idag, redan hårdgjorda parkeringsytan, behöver få någon form av  
oljeavskiljning. Bör den grusade ytan som nyttjas redan idag som extra parkeringsplats  
sommartid hårdgöras för  att kunna avskilja olja eller är det bättre för barn som nyttjar  
den som bollplan att den är grusad för att minska exponering av eventuella föroreningar  
vid lek?  Släckvatten ska också förhindras rinna ut i sjön.   
 
Trafik  
På Badstrandsvägen blandas cykeltrafik med annan  fordonstrafik.  En bred trottoar  
kommer att förlängas ner till planområdet. Miljöförvaltningen förmodar att denna 
trottoar kommer samnyttjas av gående  och cyklister, även om det inte är tänkt så från  
början, och därmed kan det vara lämpligt att avsätta halva till  cykelbana för att minska 
konflikter mellan cyklister och fotgängare.   
 
Riskutredning har förtydligats  
Sedan samrådet har riskutredningen förtydligats och planbestämmelser finns om att  
bullervall och skydd mot  risk ska införas. Riskutredningen angav att riskreduktionen var  
liten för utemiljön oavsett om skyddsåtgärder gjordes eller ej. Dock skulle ett ökat  
avstånd från järnvägen reducera risken för utemiljön ytterligare. För inomhusmiljön var  
skillnaden dock större, vilket motiverade föreslagna skyddsåtgärder.   
 
Skyddsavstånd förskolegård  
Enligt planhandlingarna finns mer utrymme för förskolegården än vad som ”krävs”. 
Miljöförvaltningen föreslår därför att förskolegårdens yta reduceras ytterligare, med  
staket, så att  den håller ett ”skyddsavstånd” om minst 50 meter  till järnvägen. Detta 
reducerar dock möjligheten att nyttja pulkabacken som idag. Den blir troligtvis inte lika  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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”lång”. Möjligen kan föreslagen förskoletomt då utökas i söder, om man fortfarande vill  
ha en stor förskolegård.  Det innebär  i sådana fall att man får flytta vägen söderut och  
tänka om lite kring badresors  ytor. Även om dessa ytor är viktiga, så används de en  
begränsad tid på året. Skyddsåtgärderna för att minimera risk från järnväg krävs  
fortfarande då huset lokaliseras inom 50 meter från järnväg; men då har riskbidraget för   
utemiljön reducerats så mycket  det går utan att byta lokalisering helt, vilket  kan öka 
känslan av trygghet ytterligare.    

 
I planhandlingen besvaras Räddningstjänstens tidigare yttrande  med att ”  I övrigt så  
kommer det i huvudsak vara en utformningsfråga, att gården utformas på ett sätt så att gården längst  
från spåren blir mest attraktiv för lek.” Detta anser vi inte är en tillräcklig åtgärd. Så länge det  
inte är staket som avgränsar kommer barn att röra sig på hela ytan.   
 
Pulkabacke  
För att tydliggöra att allmänheten får använda pulkabacken behöver skyltning ske med  
exempelvis tider eller liknande, när detta kan ske, för att undvika framtida konflikter då 
allmänheten  normalt sett  inte har tillgång till att använda förskolors gårdar. Ett scenario  
skulle kunna vara att äldre barn kommer  och vill använda backen efter skolan, eller  
under skollov på dagtid, när förskoleverksamheten fortfarande är igång.   
 
Utemiljö och lekutrustning  
Miljöförvaltningen ser helst att förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara  
naturanpassad med medvetna materialval. Även om detta inte  är möjligt att reglera i  
detaljplanen bör det omnämnas i planhandlingarna och diskuteras vidare. Att  
naturanpassa utemiljöer och lekutrustning är ett arbete som Borås Stad också behöver  
arbeta med på lång sikt, i  samverkan mellan flera olika kompetenser, för att hitta 
lösningar som både är tillgänglighets- och miljöanpassade.   
 

 

Beslutsgång  
Förslag till beslut presenterat av ordförande:  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att  
förvaltningens synpunkter beaktas avseende trottoaren, skyltning, naturanpassning av  
lekytor samt  oljeavskiljning. I frågan om utökat skyddsavstånd till järnvägen  delar  
nämnden riskutredningens bedömning att det inte  är motiverat  att överväga annan  
lokalisering  men att de nya planbestämmelserna med bullervall och skydd mot risk är  
avgörande. Vidare föreslår nämnden  att det  även i plankartan ska framgå att  
”förskolegården”  ska utformas på ett  sätt som uppmanar till vistelse så långt bort från  
järnvägen som möjligt”.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås  avstyrka planförslagets nuvarande  utformning.   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förlag.  
 

Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-05-21  
 
 

Planhandlingarna   
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de 
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrands 
vagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html  
 

Beslut skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html
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§ 197      Dnr: 2019-2184  
               

Remiss  –  Strategi för Borås Stads friluftsliv  

    

 
 
 
 

 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Strategin för Borås Stads friluftsliv.  
 
 

Sammanfattning  
Fritids- och  folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till strategi för Borås  Stads  
friluftsliv som Miljö- och konsumentnämnden har  fått möjlighet att yttra sig över.  
Strategin är i linje med det naturvårdsarbete som bedrivs på Miljöförvaltningen. Miljö- 
och konsumentnämnden tillstyrker Strategin för Borås Stads friluftsliv.  
 

Ärendet  
Fritids- och  folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till strategi för Borås Stads  
friluftsliv som Miljö- och konsumentnämnden har  möjlighet att yttra sig över.   
 
Borås är en växande kommun. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen  
för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya 
friluftsområden, för dagens och kommande generationer.  Strategin anger avgörande  
vägval för  friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det fortsatta konkreta 
arbetet.  
 
Strategin för  Borås Stads friluftsliv har  arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,  
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark  och 
exploatering  och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  
  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen är positiv till att en  strategi för Borås Stads friluftsliv tas fram.  
Strategin är i linje med det naturvårdsarbete som bedrivs på Miljöförvaltningen. Bland 
annat  vill strategin säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden  
vid framtagandet av detaljplaner, säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i  
planeringen av bebyggelse och av friluftsområden, vårda naturen och friluftsområden så 
att de är välskötta men utan att städa bort naturvärden samt sprida kunskap om 
allemansrätten, biologisk  mångfald och ekosystemtjänster.   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt  förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-05-27  
 

Beslut skickas till  
Fritids- och folkhälsonämnden,  FF.diarium@boras.se  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:FF.diarium@boras.se
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§ 198      Dnr: 2019-1986  
 

Ansökan  bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Mjöshult  1:107  

    

 
 
 
 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 40000 kronor  
för stängsling och restaurering av betesmark på fastigheten Mjöshult 1:107.   
 

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

Betesrådgivningens och hamlingsrådgivningens anvisningar ska följas.   
 

Av bidraget betalas 75%, dvs  30000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 10000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Bidraget avser kostnader  
exkl.  moms då moms regleras i sökandes näringsverksamhet.   
 

Om projektet blir mer omfattande finns möjligheten att komplettera med  en ny  
ansökan.  
 

Anmäl  projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.  
 

Sammanfattning   
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för  

restaurering av betesmark och bete  på fastigheten  Mjöshult 1:107.   
ansöker  om ett  bidrag på  85000  kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att  bevilja ansökan med 75000kronor  
för stängsling.  
 

Ärendet   
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för  

restaurering av betesmark, stängsling restaureringshamla askallé  samt för 5 får  på 
fastigheten Mjöshult 1:107.  söker bidrag på  85000  kronor.   
 

Den 27 maj var beredningsgruppen för naturvårdsfonden på plats och fick projektet  
beskrivet av  som också bor på fastigheten. Restaureringshamling  och  
restaurering av betesmarken med främst nedtagning av uppväxta träd samt slyröjning är  
de åtgärder som sökanden har som egen medfinansiering i projektet. Markerna på 
fastigheten har varit betesmarker och åkermarker i ett gammalt traditionellt jordbruk  
med kor fram till på 70-talet. Därefter har stora delar av främst betesmarkerna vuxit  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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igen. På fastigheten finns flera hamlade träd, främst askar som tyvärr drabbats av  
askskottsjukan. Det finns också två hamlade björkar som idag har vuxit ut till så kallade  
”kandelaberträd” på grund av att hamlingen avslutats.   
 
Markfloran i området är artrik och vissa trädbevuxna dungar av fastigheten finns rikligt  
med liljekonvalj. Där träden stått för tätt i de gamla betesmarkerna är markfloran fattig,  
men med ljusinsläpp så kommer där börja växa mer.  har påbörjat  
restaureringen av betesmarkerna genom att försiktigt avverka träden i området i enlighet  
med de råd de har fått av  Länsstyrelsen.   
 

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

På fastigheten hittades de främmande invasiva arterna lupiner och kanadensiskt gullris.  
Det är viktigt att nu i tidigt skede hålla efter  dessa  växtarter då de annars kan sprida sig  
väldigt fort och konkurrera ut den naturliga floran i  de värdefulla artrika betesmarkerna.   
 

 berättade  att det finns hasselmöss i området och därför viktigt att bevara 
låga täta bestånd med buskar i större grupperingar.  Gärna bärande buskar så som hallon,  
hassel, ek och bok med mera.   
 

Om möjligt ska en ny betesrådgivning  göras med Länsstyrelsen  när det går att se vilka 
växter som kommer upp. Det kan vara ytor som inte bör betas förrän efter blomning  
och frösättning. Det är också viktigt att känna till vilka ytor som skulle vara bra att sköta 
som äng, om ni skulle ha möjlighet att sköta ängsytor genom slåtter. Det är positivt om 
det går att även få in bete  med nötdjur då de betar på ett annat sätt och även ger en  
större markstörning som gör att frön  gror lättare.   
 

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

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 75000 kronor för stängsling.    
 

Beslutsgång  
Förslag till beslut presenterat av ordförande:  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 40000 kronor  
för stängsling och restaurering av betesmark på fastigheten Mjöshult 1:107.   
 

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

Betesrådgivningens och hamlingsrådgivningens anvisningar ska följas.   
Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Av bidraget betalas 75%, dvs  30000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 10000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Bidraget avser kostnader  
exkl.  moms då moms regleras i sökandes näringsverksamhet.   
 

 
Om projektet blir mer omfattande finns möjligheten att komplettera med  en ny  
ansökan.  
 

Anmäl  projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.  
 
 
Förvaltningens  förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar   ansökan med 75000 kronor för stängsling  
och restaurering av betesmark på fastigheten  Mjöshult 1:107.   
 

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

Betesrådgivningens och  hamlingsrådgivningens anvisningar  ska följas.   
 

Av bidraget betalas 75%, dvs 56250 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart och  
18750 kronor efter slutbesiktning av projektet. Bidraget avser kostnader exkl.  moms då moms regleras  
i sökandes näringsverksamhet.   
 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.  
 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förlag.  
 
 

Beslutsunderlag  
1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-28  
2.  Översiktskarta  
3.  Detaljkarta  

 

Beslut skickas till   
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 199                     Dnr: 2019-519  
 

Månadsuppföljning maj  2019  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för  maj  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  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10  
 
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Intern kontrollplan + riskanalys 2020  

Miljö- och  konsumentnämndens beslut    
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästa 
nämndsammanträde den  27  augusti  2019.  

Ärendet  
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar  
organisationen och ansvaret  för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att:  
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs  
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut  
• Minimera risker, säkra system och rutiner  
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster  
• Säkra en rättvisande redovisning  
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar  
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler  för intern kontroll (KF  
2017-10-19)  anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att  varje nämnd och bolag  
ska upprätta  en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för  
denna.   
 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det  
interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.  
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden  
och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen  ska verifiera 
att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika  
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att  
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder  som  
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.  Vid misstanke om brott ska nämnden  
utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband 
med att  årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.  
 

Miljö- och konsumentnämnden genomför riskanalys inför intern kontrollplan 2020 vid 
sammanträdet den 18 juni 2019.  
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  
Ordförande Karl-Eric Nilsson (C) föreslår att nämnden återremitterar ärendet till nästa 
sammanträde (27e  augusti 2019) då man behöver mer tid på sig att arbeta med  
riskanalysen.  
 
Ordförande finner att nämnden beslutar  ordförandes f örslag.  
 
 

Beslutsunderlag  
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31  
 
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 201      Dnr: 2019-2210  
 

Riktlinjer för resor, revidering  

Miljö- och konsumentnämndens beslut    
 

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

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

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

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

Motivering:  Redan ordet  ”närområde” tillåter tolkning, att lägga till en  
rimlighetsbedömning gör det ännu mer otydligt. Vem avgör rimligheten? Det kan ses  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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som en klarspråksåtgärd.  Risken att någon känner sig tvungen att transportera tunga 
föremål med cykel på grund av riktlinjerna bedöms vara liten i förhållande till risken att  
många, som egentligen kan ta cykel eller gå, väljer  bort det då riktlinjerna är för otydliga 
och tillåter för  mycket tolkning. Staden har fortfarande en stor  potential kvar att ersätta 
bilresor med gång och cykelresor.   
 
3.Under ”Längre resor” är andra meningen är ändrad från:  
”Flyg ska användas endast om annat  av tids- och kostnadsskäl inte är rimligt.”  
Till:  
”Flyg ska användas endast om andra alternativ, efter noggrann avvägning, bedöms  
orimliga”.  
 

Motivering:  Den gamla formuleringen kan tolkas till att så fort t.ex. en tågresa tar mer  
tid eller kostar mer så kan flygresan väljas. Avvägningen behöver vara mer  individuell 
och noggrann än så. Kan man jobba under tågresan behöver inte tidsaspekten vara lika  
avgörande. Utöver det är det mycket  osäkert att det alltid har gjorts riktiga jämförelser  
utan att  många bara utgår ifrån att tågresor tar lång tid och kostar  mer än flygresan.  
Staden behöver bli bättre på att välja resor mer medvetet  
 
4. Under ”Parkering” har  följande mening lagts till:  
”I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att ladda dessa vid  
strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås Stads plan för  
laddinfrastruktur för elfordon.”  
 

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

Beslutsgång  
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt  förvaltningens förslag.   
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens  tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31  

 

Beslut skickas till  
Miljöförvaltningens diarium   
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 202      Dnr: 2019-2058  
 

Personalekonomisk redovisning  

Miljö- och konsumentnämndens beslut    
Miljö- och konsumentnämnden fastställer den personalekonomiska redovisningen för  
2018.  
 

Sammanfattning  
Den personalekonomiska  redovisningen summerar det gångna årets personalförsörjning  
samtidigt som den beskriver kommande mål och ambitioner. Redovisningen är ett  
viktigt dokument då det  ska ligga till  grund för nämnders och styrelsers analys,  
uppföljning och åtgärder  i frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och  
kompetensutveckling samtidigt som det kan uppvisa trender och häls- och 
ohälsofaktorer.  
 

Ärendet  
Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor  vikt för  
frågor som jämställdhet,  hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling.  
 

Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning  har genomsyrat personalarbetet  
under året. Förvaltningarna har haft i uppgift att arbetat med de uppdrag som 
Kommunfullmäktige beslutade om i samband med föregående års personalekonomiska  
redovisning.  
 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en 
kommun, speciellt i tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet  med att  
attrahera, rekrytera, utveckla och  behålla medarbetare sker parallellt på flera nivåer och  
på olika sätt. Det handlar  till exempel om marknadsföring  lokalt, nationellt och  
internationellt.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Under 2019  är det fortsatt fokus på  
- motiverar äldre medarbetare att  vilja  vara kvar efter 65.  
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
- organiserar  verksamheten för att minska sjukfrånvaron.  
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid.  
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande.  
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Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 203      Dnr: 2019-2264  

Uppdrag som inte ingår i budget T1 2019  

Miljö- och konsumentnämndens beslut    
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag som  
inte ingår i budget för tertial 1 2019.  
 

Ärendet  
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga  
nämnder och bolag skulle rapportera  in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i  
budget som Kommunfullmäktige fattat.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget för  
tertial 1 2019. Uppdragen  som redovisas är hur nämnden:   
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.  
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
- organiserar  verksamheten för att minska sjukfrånvaron.  
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid.  
- kan öka  anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande.  
 
 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
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Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi  
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Miljö- och konsumentnämndens beslut    
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport.   
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens svar  och översänder det till  
Stadsrevisionen.   
 

Sammanfattning  
2016  granskade Stadsrevisionen Borås Stads arbete  med hemlöshet och sociala 
boendelösningar. I granskningen konstaterades bland annat  att biståndsinsatsen 
förmedling av egna medel minskat  kraftigt  sedan 2014. En uppföljande granskning har  
nu gjorts med syfte att belysa utvecklingen inom delar av området sedan den tidigare  
granskningen.   
 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads arbete med stöd till  
enskilda att  hantera den  egna ekonomin inte är ändamålsenligt och att målsättningen  
som anges i programmet mot hemlösa inte uppnås. Vidare är bedömningen att  
samordning av samverkan mellan kommunens nämnder är bristfällig och  måste  
säkerställas. Detta innebär risker att enskilda inte får sina behov tillgodosedda och/eller  
att arbetsuppgifter övervältras med negativa effekter för såväl den enskilde som Borås  
Stad. Mycket av det som granskningen påtalade 2016 kvarstår fortfarande.   
 

Miljöförvaltningen anser att stöd i att kunna hantera sin egen ekonomi är en viktig  
grund för att förebygga och motverka  såväl hemlöshet som överskuldsättning.  
Miljöförvaltningen anser att fler har behov av förmedling av egna medel än de personer  
som idag fått insatsen beviljad. Att få till stånd ett samarbete mellan förvaltningarna för  
att finna effektiva sätt att  arbeta på är  viktigt. Miljöförvaltningen är positiv till ett sådant  
samlararbete.  

Ärendet  
Bakgrund  
Stadsrevisionen granskade under 2016  Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala  
boendelösningar. I granskningen konstaterades bland annat  att biståndsinsatsen 
förmedling av egna medel minskat sedan 2014.  Vidare såg revisionen att det  fanns risk  
för övervältringseffekter och att  enskilda inte  får sina behov tillgodosedda  på grund av  
brister i samordning, samverkan och helhetssyn. Förhållandena bedömdes som ett  
avsteg gentemot Kommunfullmäktiges målsättning för området som anges i  
programmet mot hemlöshet. Stadsrevisionen har  nu gjort en uppföljande granskning   
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med syfte att belysa utvecklingen inom delar av området sedan  den tidigare  
granskningen.   
 

I programmet mot hemlöshet står det  bland annat  att läsa:….Ökade möjligheter att under en  
period ge förmedling av egna medel som ett stöd att hantera den egna ekonomin…Fler och ökade  
möjligheter till  att få stöd för att hantera sin ekonomi behöver även tas fram som komplement till  
förmedling….  
 

Individ- och  familjenämnden har det  primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i  
Borås Stad. Arbetslivsnämnden är den nämnd som har i uppdrag att tillhandahålla 
försörjningsstöd och som en del av denna verksamhet tillhandahålls även förmedling av  
egna medel. Det är Försörjningsenheten som beviljar förmedlingsbistånd. Verksamheter  
som arbetar  med personer inom målgruppen för förmedling är  Personliga ombud 
(Arbetslivsförvaltningen), Hyresvägledning (Individ- och familjeförvaltningen) och  
Budget- och skuldrådgivningen (Miljöförvaltningen). Medarbetare inom dessa  
verksamheter har blivit intervjuade av Stadsrevisionen i arbetet  med  
granskningsrapporten.   

 

Resultat och bedömning  

Revisionens granskning  visar att förmedlingsbiståndet varit föremål för ett förändrat  
arbetssätt sedan flera år. Från 2014 och fram till 2018 har antalet förmedlingsärenden  
minskat från 248 till 32 stycken. Dessförinnan har Arbetslivsförvaltningen arbetat med 
att minska ärendena från 450 till cirka 250 stycken under perioden 2008 till 2014. Den  
nya inriktningen för arbetet med förmedlingsärenden har inte initierats av eller  
behandlats i  Arbetslivsnämnden. Det  har heller inte samverkats med övriga 
förvaltningar eller nämnder. Revisionen bedömer att målsättningen som anges i  
Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte  återspeglas i rutiner eller arbetssätt  
hos Arbetslivsförvaltningen. Granskningen visar att möjligheterna till att ge förmedling  
snarare har minskat än ökat.  
 

I jämförelse med andra kommuner framkommer det att Borås  Stad ligger i  närheten av  
de kommuner som helt valt att ställa om biståndsinsatsen till förmån för andra 
stödformer eller att inte bevilja förmedlingsinsatsen alls. Jämfört med de kommuner  
som arbetar  aktivt med förmedlingsverksamhet har Borås Stad få ärenden. En annan  
jämförelse med liknande kommuner, om förekomsten av godmanskap, visar att Borås  
Stad har lägst antal personer med god man per 1000 invånare. Tillgången till budget- 
och skuldrådgivning mätt i tid per skuldsatt, är högre i Borås Stad än i jämförbara  
kommuner och även högre än medeltiden för riket  i snitt. Borås Stad hade kortast  
väntetid bland jämförelsekommunerna  
 

Revisionen gör bedömningen att utbudet av stöd till enskilda att hantera sin  egen  
ekonomi risker att vara väsentligt mindre i Borås Stad jämfört med liknande kommuner  
i övriga Sverige (undantaget för budget- och skuldrådgivning). Revisionen bedömer även  
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att det finns en risk för att en stor grupp personer inte får sina behov av stöd med att  
hantera den egna ekonomin tillgodosedda.   
 
Granskande förvaltningar (Arbetslivsnämnden, Individ- och familjenämnden,  
Överförmyndarnämnden  och Miljö- och konsumentnämnden)  har olika synsätt på  
godmanskap, förmedling  och vilka insatser inom området som  behövs (boendestöd och 
vräkningsförebyggande). Revisionen bedömer att behovet av samverkan och  
samordning mellan berörda nämnder  för att klara av Fullmäktiges intentioner, är stort.  
Individ- och  familjeomsorgsnämnden har ett särskilt uttryckt ansvar för att arbeta med  
samordning och samsyn inom ramen för Programmet mot hemlöshet.   
 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att arbetet med  stöd till enskilda att  
hantera den  egna ekonomin inte är ändamålsenlig. Arbetslivsnämnden behöver  
säkerställa att förmedling  av egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges  
målsättning och intentioner. Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till  
varför antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås  Stad än i andra 
jämförbara kommuner. Revisionen anser att Borås  Stad inte uppnår den målsättning  
som anges i programmet mot hemlösa. Bedömningen är att samordning av samverkan  
mellan kommunens nämnder är bristfällig och måste säkerställas. Det medför risker att  
enskilda inte får sina behov tillgodosedda och/eller  att arbetsuppgifter övervältras med  
negativa effekter för såväl den enskilde som Borås Stad. Den förnyade granskningen  
bekräftar i stort slutsatserna i 2016 års granskning.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen anser fortfarande att behovet av  förmedling av egna medel är större  
än det antal  ärenden som Borås Stad beviljat. I  samband med  sitt remissvar  (MKN 
2017-365) på Stadsrevisionens granskning av hemlösheten, framhöll förvaltningen att  
budget- och skuldrådgivarna har klienter som är i behov av att  få hjälp med att hantera 
sin dagliga ekonomi, så kallad förmedling av egna medel. En del klienter skulle klara av 
att hantera sin  ekonomi mycket bättre om budget- och skuldrådgivningen kunde  
samordnas med en förmedlingsinsats.    
 

Som revisionsrapporten tar upp så saknar budget- och skuldrådgivarna idag  möjligheten 
att hänvisa/hjälpa klienterna att ansöka om förmedlingsinsatsen hos  
Arbetslivsförvaltningen. I vissa fall som en tillfällig lösning för  att få kontroll över den  
ekonomiska situationen tillsammans med rådgivning och i andra fall som en lösning i  
väntan på god man. Miljöförvaltningen önskar Arbetslivsförvaltningen hade ett tydligt   
ansökningsförfarande så att rådgivarna enklare kan hänvisa/hjälpa klienterna att ansöka 
om insatsen.   
 

Vissa klienter hos budget- och skuldrådgivningen klarar inte av att betala sina räkningar  
själva och alla gånger är det inte så enkelt, som Arbetslivsförvaltningen menar (sid 8 i  
revisionsrapporten), att det går att lösa med tekniska lösningar  såsom autogiro. En del   
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har oregelbundna inkomster vilket försvårar betalningar med autogiro då det inte alltid  
finns täckning för alla räkningar, vilket gör att det kanske är den  viktigaste räkningen  
som inte blir betald.  I  dagsläget har budget- och skuldrådgivningen några klienter som  
får hjälp med att betala löpande räkningar, vilket är ett stöd som egentligen inte ingår i  
avdelningens uppdrag. På så vis har en viss övervältring av uppgifter skett mellan 
förvaltningarna. Miljöförvaltningen anser att denna typ av arbetsuppgifter bör  
handläggas av Arbetslivsförvaltningen.    
 

Miljöförvaltningen anser att förmedling kan vara en förebyggande insats för att  
motverka vräkning och skuldsättning. Vräkningar kostar mycket pengar för  kommunen 
och samhället samtidigt som det är uppslitande och jobbigt för den enskilde.   
 

Miljöförvaltningen anser att stöd i att kunna hantera sin egen ekonomi är en viktig  
grund för att förebygga och motverka såväl hemlöshet som överskuldsättning. Att  
utveckla det  förebyggande arbetet  är angeläget  –  att agera i god tid innan exempelvis en  
vräkning. Vidare är det viktigt att få till stånd ett samarbete mellan förvaltningarna för  
att finna effektiva sätt att  arbeta på. Miljöförvaltningen är positiv till ett sådant  
samarbete som revisionen tar upp i sin rapport.   
 

Avdelningen för Budget- och skuldrådgivningen hjälper till och är ett stöd för den 
enskilde att få kontroll på sin privatekonomi. Ett sådant arbete  måste dock  bygga på 
frivillighet från brukaren/klientens sida då det är  en frivillig verksamhet inom ramen för  
socialtjänstlagen. Rådgivningen skulle  kunna fungera som ett komplement till andra 
insatser i högre utsträckning än vad som görs idag.  
 
 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt  förvaltningens förslag.  
 

Beslut skickas till  
Stadsrevisionen  
Kommunstyrelsen  
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§ 205  
 

Kurser och konferenser  
 

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

Ärendet  
 
Ordförande  Karl-Eric Nilsson (C), vice ordförande Per Månsson (M) och 
förvaltningschef Agneta Sander  delgav  information från Miljösamverkan  Sjuhärad.   
Man arbetar  med att kartlägga hur de olika kommunerna arbetar. Man har bokat ett  
uppföljande möte i höst  och inför  dess skall  förvaltningarna  förbereda förslag om  nytt  
samverkansavtal.  
Man planerar även en gemensam utbildning för miljöpresidier i  Sjuhärad den 13e  
november 2019.  
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§ 206     
 

Delegeringsbeslut maj  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  maj  2019.  
 

Beslutet skickas till  
Miljö- och konsumentnämndens diarium  
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Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Inga inkomna skrivelser presenterades  från förvaltningen vid detta nämndsammanträde.  
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Personalärenden  
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Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden:  
 

- Referenstagning för posten avdelningschef på MSA pågår.  
- Referenstagning av miljöjurist pågår  (tyvärr har två av tre kandidater fallit bort  

p.g.a. att de  fått andra tjänster).  
- Vikarie till tjänsten  som  miljöbiolog,  intervjuer kommer att påbörjas under vecka 

26.  
- Miljötillsyn har anställt en ny handläggare på 5 månaders vikariat  
- Ny konsumentvägledare är anställd,  påbörjar sin anställning  i augusti  
- Konsumentvägledning kommer ha en extraanställd person på 20% under hösten 

för att  hinna med att  arbeta mer proaktivt.  
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Förvaltningschef  Agneta Sander  informerar nämnden  angående  skriverier  i tidningarna  
angående Kyllared. Man har tidigare haft önskemål om att bygga gymnasieskola på 
industriområdet, nu har man istället  önskemål om att bygga förskola på platsen. Då  
det finns massor med regler  angående  vad man får bygga på områden som är planlagda 
som industriområde så äger inte miljöförvaltningen frågan i dagsläget.  
 
 
Avdelningschef Annelie Johansson delger nämnden arbetsmaterial för Budget 2020 och 
förtydligar några av äskandena.  
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