
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-24 

Sida 

1 (68) 
TID OCH PLA TS 
Tisdagen den 24 september 2019, kl. 13:30 – 17.55, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 15.30 – 16.20, 16.55 – 17.00, 17.10 – 17.15, 17.20 - 17.30, 17.32 – 17.35 samt 17.40 – 17.42 
  
 
Omfattning 
§§ 241- 276 
  
Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Ordförande  
Per Månsson (M) Förste vice ordförande  
Sofia Bohlin (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) §§241 - 271  
Soroush Rezai (L)  
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Skånberg (SD)  
  
Tjänstgörande ersättare  
Jaana Ben Maaouia (S) för Cecilia Kochan (S) 

 

 

Närvarande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S) 
Alexander Andersson (C) §§241-248 
Sofia Sandänger (M) 
Jessica Bjurén (M) 
Lars Lyborg (KD)Lars-Erik Johansson (SD) §§241-271 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Cecilia Kochan (S) 
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Tomas Fernfelt (S) 
Matti Oinas (MP) 
 

 
  

 Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander* §§ 241 -276 Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink §§ 241 - 271 
Avdelningschef Niclas Björkström* §§ 245 -276 1a livsmedelsinspektör Annelie Gustafsson §§ 241 - 253 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 245 -248 Livsmedelsinspektör Christina Källberg §§ 245 - 253 
Avdelningschef Annelie Johansson* §§ 241 -276 Miljöutredare Mikael Lund §§ 245 - 247 
Ekonom Kristina Reinholdsson §§ 241 -248 Miljöinspektör Alexander Thorén* §§ 249 - 276 
Revisionschef Andreas Ekelund §§ 241 -244 Administratör Evelina Cras* §§ 241 - 276 
Kommunikatör Caroline Stenvall §§ 245 -246 Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 241 – 276 
Tillståndshandläggare Anna Karlsson §§ 245 - 271 Kommuninnevånare* §§ 247 – 270 
* deltog ej i §254, 255, 257  

Justering 
Katrine Andersson (M) utses att justera och Sofia Bohlin (S) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2019-09-26 på Miljöförvaltningens expedition.  
  

 

 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist   
 
 
 

 

Ordförande Karl-Eric Nilsson  
  

 
Justerande Katrine Andersson  

Justering tillkännages genom anslag den 2019-09-27 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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Föredragningslista 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

2. Närvaro  
 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
 

4. Initiativärenden 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
 

6.1 Nämndledamöters ansvar och revisionens roll, aktuella granskningar etc. 

6.2 Information – Facebook, inlägg mm 

6.3 Information – Kretsloppsveckan 

6.4 Information – Miljörapport T2 2019 

6.5 Information – Tertial 2  

6.6 Information – Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen  
 
7.1 Strandskyddsdispens Krakaviken 1:25 
 
8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

8.2 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

8.3 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

 
9.1  *Åtgärd mot serveringstillstånd  

9.2  *Åtgärd mot serveringstillstånd 

9.3    Fastställande av provsmakningsmängder  

9.4  *Yttrande till Förvaltningsrätten  
 
10.1 Miljörapport T2 2019. 
 
11.1 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Tränghult 2:2 

11.2 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Riddarebolet 1:5 

11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Räveskalla 1:256 

11.4 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Seglora-Ingelshult 2:1 

11.5 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Äskhult 1:7 

11.6 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Sölebo 6:4 

11.7 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Torpa-Sjöbo 2:2 
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11.8 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Vängtorp 1:10 

11.9 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Kobacka 1:21 

 
12.1 Tertialrapport 2 2019 

12.2 Intern kontrollplan och riskanalys 2020 

12.3 Uppdrag som inte ingår i budget T2 2019 

12.4 Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
 
13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut augusti 2019 

14.2 Inkomna skrivelser 
   
15.1 Personalärenden 

15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 241 
 
V
 

al av justerare 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Katrine Andersson (M) med Sofia Bohlin (S) som ersättare.      
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§ 242 
 
In
 

itiativärenden 
Per Månsson (M) anmäler initiativärende;  
Hur sköter Borås Stad sitt ägande av skog med hänsyn till granbarkborrangrepp 
Borås Stad är en stor skogsägare med mycket skog att sköta. Vid överflygning av bl.a. Rya Åsar visar 
det sig att stora områden är angripna av granbarkborre. 
Vad gör Borås Stad för att minska dessa som förutom den egna skogen även skadar omkringliggande 
skogsägares skog? 
Önskar en redovisning vilka åtgärder som vidtas för att minska skadorna enligt ovan och på andra 
delar av Borås skogsegendom. 
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§ 243 
 
G
 

odkännande av föredragningslista 
 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

7 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 244 
    

Information – Nämndledamöters ansvar och revisionens roll, 
aktuella granskningar etc. 
 

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

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens revisionschef Andreas Ekelund, samt ordförande Bill Johansson, 
vice ordförande Nils-Gunnar Blanc, ledamot Thomas Gustafsson och 
bevakningsansvarig Bo-Lennart Bäcklund från Första revisionsgruppen besöker 
nämnden. 
Syftet med mötet är i första hand att redogöra för revisionens roll och nämndledamöters 
ansvar. Även centrala frågor i årets granskning kommer gås igenom. 
Agenda 
Granskning av nämnder 
Oberoendet och kommunallagen 
Uppdraget – inte bara granskning 
Bevakningsansvariga 
Verksamhetsprocess 
Ansvarsprövning 
Grunder för anmärkning 
Nämndledamöters ansvar 
Granskningar som berör nämnden 
Intern kontroll 
Övrigt 
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§ 254 
 

Information – Facebook, inlägg m.m. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens kommunikatör Caroline Stenvall informerar nämnden angående 
Miljöförvaltningens Topp5-inlägg på Facebook senaste året, och förklarade vikten av att 
gilla, dela och vara aktiv på inläggen för att öka spridningen då Miljöförvaltningen inte 
lägger några marknadsföringspengar på Facebook. 
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§ 246 
              

Information – Kretsloppsveckan 
 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunikatör Caroline Stenvall informerar nämnden om några av 
alla aktiviteter som genomförts under kretsloppsveckan, såsom klädswopping, sashiko, 
plogging, cykelsafari, lansering av ”smarta kartan 7H” m.m. 
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§ 247 
 

Information – Miljörapport T2 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Mikael Lund presenterar Borås stads miljömål 2018-
2021 och hur miljöförvaltningen uppfyller av de respektive målen i dagsläget. 
 
 
 
 
 

  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

11 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 
§ 248      
              

Information – Tertial 2 2019 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens avdelningschef för budget och skuldrådgivning Annelie Johansson, 
Och ekonom/controller Kristina Reinholdsson förklarar och förtydligar poster och 
siffror i Tertial 2 2019.  
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§ 249   
  

Information – Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

 
Informationspunkten med frågor och funderingar angående taxan flyttas till punkten 
12.4 Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen  
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§ 250     Dnr: 2019-2765 
   

Strandskyddsdispens för garage, Krakaviken 1:25 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 6 x 6 meter, på fastigheten Krakaviken 1:25 vid Frisjön, Borås 
kommun.  
 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 

Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt allmänt tillgänglig naturmark, 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 bygga ett garage 

på fastigheten Krakaviken 1:25. Fastigheten är ca 1800 kvadratmeter. uppger att 
det redan idag finns ett staket runt hela fastigheten. Miljöförvaltningen bedömer att 
tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen tomtmark. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett garage 

på fastigheten Krakaviken 1:25. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 19 augusti 2019. Karta har bifogats ansökan. 
På flygbilder syns tydligt att hela fastigheten är ianspråktagen som tomtplats. Fastigheten 
är ca 1800 kvadratmeter.  uppger att det redan idag finns ett staket runt hela 
fastigheten.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för det planerade garaget 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  
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§ 250 forts.                    Dnr: 2019-2765 
 
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 är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 

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

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

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
garaget. 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.  
 

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 byggnation påbörjas. 
 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har  
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§ 250 forts.                    Dnr: 2019-2765 
 
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). 
 

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-05 
2. Översiktskarta 
3. Flygbildskarta med anvisning om villkor 
4. Hur man överklagar 

 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

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. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
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§ 221 forts.                    Dnr: 2019-2765 
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 251                    Dnr: 2019-2373
   

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Speed Logictics i Borås AB, , 
med verksamheten , ska betala livsmedelssanktions-avgift 
på 75 000 kr, vilket är 1 % av årsomsättningen med en maxgräns på 75 000 kr.  
 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen. 
 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

  
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 

Ärendet  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 
Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 mars 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit.   
 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.  
 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 27 juni 2019 där verksamheten 
fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning.  
 

Speed Logictics har lämnat ett yttrande, se bilaga.  
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§ 251 forts.                    Dnr: 2019-2373 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 mars 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit.  
 
En livsmedelsanläggning är knuten till en specifik fastighet/adress, byter man adress ska 
en ny anmälan om registrering göras. I registreringsbeslutet för Speed Logictics på 

 står det att ”En registrering är knuten till den livsmedelsföretagare 
och den anläggning som registreringsbeslutet avser. Registreringsbeslutet kan inte flyttas 
över till en annan anläggning.”  Det borde alltså inte varit okänt för verksamheten att en 
ny registrering krävdes när/om man byter adress. 
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Speed Logictics har inkommit med följande synpunkter att de har ett tillstånd och att  
de bara bytt adress på verksamheten. Miljö- och konsumentnämnden anser att de 
omständigheter som Speed Logictics angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte 
ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift 
enligt 39 c § livsmedelsförordningen.  
 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe fått fram företagets 
årsomsättning från närmast föregående år till 392 000tkr. Vilket ger en sanktionsavgift 
på 75 000 kr.    
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-30 
2. Skäl till beslut, anmälan om registrering sida 1 
3. Yttrande från Speed 

 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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§ 251 forts.                    Dnr: 2019-2373 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 

Beslutet skickas till  
Speed Logictics i Borås AB 

 
 

 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium   
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§ 252                    Dnr: 2019-2372
   

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Cedars i Borås AB, , med 
verksamheten , ska betala livsmedelssanktionsavgift på 5 000 kr. 
 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten uppges har påbörjats innan två veckor 
har gått från det att anmälan för registrering inkom till Miljöförvaltningen. 
 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
k
 

ammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att  en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 

Ärendet  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 
 

Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 18 juni 2019 anges att start för verksamheten var 18 juni 2019. En verksamhet får 
påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till 
kontrollmyndigheten.  
 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.  
 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 24 juni 2019 där verksamheten 
fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning.  
 

 har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller andra 
synpunkter.  
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§ 252 forts.                    Dnr: 2019-2372 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 18 juni 2019 framkom det att verksamheten påbörjats samma dag som anmälan  
inkom.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Cedar i Borås har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer nämnden 
att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  
 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har inte fått fram några uppgifter gällande företagets 
årsomsättning från Creditsafe. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift på 5 000 
kr. 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03 
2. Skäl till beslut, anmälan om registrering sida 1 

 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping, se bilaga. 
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§ 252 forts.                    Dnr: 2019-2372 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 

Beslutet skickas till  
Cedars i Borås AB 

 
 

 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium  
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§ 253                    Dnr: 2019-2230
   

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , organisationsnummer 
, med verksamheten Saeb Saeb, ska betala livsmedelssanktionsavgift på 

5 000 kr,  
 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen. 
 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att  en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 

Ärendet  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 
 

På grund av klagomål gjordes en kontroll på verksamhet Saeb Saeb den 10 april 2019. I 
och med klagomålet uppmärksammades det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
om registrering inkom till Miljöförvaltningen.  
 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 

vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § 
i livsmedelsförordningen.  
 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad den 7 juni 2019 där 
verksamheten fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om 
årsomsättning.  
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§ 253 forts.                    Dnr: 2019-2230 
 

 har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.  
 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid en kontroll på grund av klagomål på verksamhet Saeb Saeb den 10 april 2019 
uppmärksammades att verksamheten har öppnat utan att anmäla detta till 
Miljöförvaltningen.  
 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 

 har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  
 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har inte fått fram några uppgifter i Creditsafe gällande 
företagets årsomsättning. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift på 5 000 kr.   
 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03 
2. Skäl till beslut: Anmälan om registrering, kontrollrapport 2019-04-12  

 
 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping, se bilaga. 
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§ 253 forts.                    Dnr: 2019-2230 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 
 

Beslutet skickas till  
Itthikon Mowong/Saeb Saeb 

 
  

 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 256                      Dnr: 10-2019-00662 
 

Fastställande av provsmakningsmängder 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Provsmakningsmängderna för respektive alkoholdryck fastställs i enlighet med nedan, 
och införs i dokumentet Borås Stads riktlinjer för alkoholservering, under stycket 1.6 
Provsmakning, som får följande nya lydelse: 
 
1.6 Provsmakning 
 

Vid provsmakning gäller följande mängder per prov: 
 

1,5 cl .......... Spritdrycker 
5 cl ............ Vin/ andra jästa alkoholdrycker 
10 cl. .......... Starköl 
 

Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler 
kuponger samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i 
entréavgiften. 
 

Sammanfattning 
Dryckesmängderna vid provsmakning enligt alkohollagen fastställs enligt följande; 
Spritdryck 1,5 cl, Vin/andra jästa alkoholdrycker 5 cl, Starköl 10 cl. Mängden gäller per 
prov. Dokumentet Borås Stads riktlinjer för alkoholservering kompletteras med nyss 
sagda. 
 

Ärendet 
Borås Stad saknar idag riktlinjer vad gäller mängden alkoholdryck som får hällas upp vid 
provsmakning enligt alkohollagen. Ärendet gäller fastställande av sådana  
provsmakningsmängder, samt ett införande av dessa i dokumentet Borås Stads riktlinjer 
för alkoholservering.  
 

Utredning  
Idag saknas nationella riktlinjer vad gäller mängden alkoholdryck som får hällas upp vid 
provsmakning enligt alkohollagen. Tillämpning och ansvar ligger på de enskilda 
kommunerna.  
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

31 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 256 forts.                      Dnr: 72-2019-00662 
 
Frånvaron av nationella riktlinjer har resulterat i en diversifierad tillämpning i landets 
kommuner vad gäller mängden alkoholdryck vid provsmakning. De mängder som bland 
annat förarbeten ger stöd för har av många uppfattats som allt för ringa, i synnerhet vad 
gäller provsmakning av starköl.  
 

Förutom mängd-frågan skiljer sig kommunerna åt när det gäller inställningen till 
huruvida det bör finnas ett tak för antalet prov per person och provtillfälle eller inte. 
 
 

Miljöförvaltningen synpunkter 
Miljöförvaltningens bedömning  
Tillståndsenheten har efter omvärldsanalys gjort bedömningen att 1,5 cl är en rimlig 
mängd vid provsmakning av spritdryck per provtillfälle, samt att motsvarande mängd 
för vin/andra jästa alkoholdrycker och starköl bör ligga på 5 cl respektive 10 cl per 
provtillfälle.  
När det gäller frågan om huruvida det bör finnas ett tak för antalet prov per person och 
provtillfälle är Tillståndsenhetens bedömning att ett sådant tak ej bör införas. Dels skulle 
tillsynen av detta bli mycket svår, såväl för tillståndshavaren som för Tillståndsenheten, 
och dels finns redan lagstadgade krav på en tillståndshavare kring ordning och nykterhet 
på serveringsstället.  
Utifrån ovanstående föreslås att de nämnda provsmakningsmängderna fastställs, samt 
att stycke 1.6 i dokumentet Borås Stads 1iktlinjer för alkoholservering får följande nya 
lydelse: 
 
1.6 Provsmakning 
 

Vid provsmakning gäller följande mängder per prov: 
 

1,5 cl .......... Spritdrycker 
5 cl ............ Vin/ andra jästa alkoholdrycker 
10 cl. .......... Starköl 
 

Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler 
kuponger samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i 
entréavgiften. 
 
Nuvarande lydelse: 
1.6 Provsmakning  
Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ha rätt att anordna provsmakning 
av alkoholdrycker. Tillståndet för provsmakning kan också ges under vissa 
förutsättningar. Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna 
köpas. Att köpa fler kuponger samtidigt får inte bli billigare per kupong. 
Dryckeskuponger får inte ingå i entréavgiften. 
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§ 256 forts.                      Dnr: 72-2019-00662 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-06 
 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 258     Dnr: 2019-2680 
               

Miljörapport T2 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2019, Miljö- 
och konsumentnämnden.  
 
 

Ärendet 
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. 
Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och 
aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga 
nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2019, Miljö- och konsumentnämnden följer upp de 
aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för. Ytterligare uppföljning av mål och 
aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen. 
 
Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 

Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas sedan mars 2018. 
Godkänd i revision 2019. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. 

Minskningen beror till största delen av nyanställningar och ändrad sammansättning av 
förtroendevalda.  

Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. 

Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens 
planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i stadsplanering har 
Miljöförvaltningen hösten 2019 initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår.   

Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. 

Extern översvämningskartering har gjorts med stadens indata. Upphandling och 
framtagande av program/modeller för värmekartering och dricksvatten pågår och 
beräknad att slutföras 2020. Gällande ras och skred så görs inget övergripande för 
staden utan det ställs krav på geoteknisk undersökning vid behov i planarbetet.   

Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 
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§ 258 forts.     Dnr: 2019-2680 
 
Det planeras kring en klimatanpassad tillsynskampanj för 2021. Klimatarbetet har delvis 
etablerats i planarbetet från uppstart till samråd, även vid bygglov. Gällande 
skötselplaner används riktlinjer från Länsstyrelsen.  

Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 
korridorer. 

Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet 
detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Under hösten 2019 
pågår förvaltningsövergripande arbete i projektstudioform kring att skapa ett grönt och 
blått stråk genom staden. Miljöförvaltningen driver två olika LONA-projekt som har en 
del i detta och beräknas slutföras 2020. 

Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Naturvårdsfonden har gett bidrag till flera projekt med dammar för större 
vattensalamander, biodling, bete och slåtter med möjligheten för hävdgynnade arter att 
sprida sig till nya lokaler. I planarbete bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för 
spridningskorridorer av vilda djur och växter. Grodpassage finns med i en detaljplan i 
Tosseryd. Miljöförvaltningen arbetar med ett LONA-projekt om Ekologisk analys av 
grönstråk, beräknas vara klart 2020. I ärendehantering och bygglovsremisser får 
markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-09-09 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilagor 
1. Miljörapport Tertial 2 2019, Miljö- och konsumentnämnden 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 259     Dnr: 2018-1616 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Tränghult 2:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Sammanfattning  
 har sökt 15 000 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 10 

000 kronor för biodling på fastigheten Tränghult 2:2 och Uttersmad 1:2. Åtgärderna är 
nu genomförda och projektet avslutat.  
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Tränghult 2:2 och Uttersmad 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat.  
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019. 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 
 

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

Bisamhällen har köpts in, material för tillverkning av två bikupor och skyddsutrustning 
likaså. Iordningställande av uppställningsplats för kuporna. Svärmning har skett från en 
av kuporna men drottningen är nu tillbaks i kupan och det är hög aktivitet i båda 
kuporna vid fältbesöket. Produktionen verkar god i bägge kuporna och honung skall 
slungas om ca: 2 veckor.  har främst märkt att äppelträd runt om i området verkar 
pollineras bättre sedan biodlingen startat. Han har planer på att utöka verksamheten 
med fler kupor kommande år.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
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§ 259 forts.                    Dnr: 2018-1616 
 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

39 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 260     Dnr: 2018-3387 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Riddarebolet 1:5 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 2000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 5000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Riddarebolet 1:5. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 5000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Riddarebolet 1:5. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019. 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

Bisamhälle har köpts in, material för tillverkning av två bikupor och skyddsutrustning 
likaså. Iordningställande av uppställningsplats för kuporna. Delning av bisamhället gör 
att två bisamhällen var i full aktivitet vid besöket och sökanden skall slunga honung för 
första gången om någon vecka. Hon har också sedan tidigare arbetat med att öka den 
biologiska mångfalden i trädgården runtomkring med exempelvis bihotell för solitärbin 
samt har blommande trädgårdsland och fruktträd i närheten av kuporna.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

40 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 260 forts.                    Dnr: 2018-3387 
 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

41 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 261     Dnr: 2018-1934 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Räveskalla 1:256 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Sammanfattning  
 har sökt 20 000 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 10 000 

kronor för biodling på fastigheten Räveskalla 1:256. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat.  
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling på 

fastigheten Räveskalla 1:256. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019. 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

Bisamhällen har köpts in, material för tillverkning av två bikupor och skyddsutrustning 
likaså. Iordningställande av uppställningsplats för kuporna.  
Det är hög aktivitet i båda kuporna vid fältbesöket. Produktionen verkar god i bägge 
kuporna och honung skall slungas om ca: 2 veckor.  tycker att de flesta av bina 
som lämnar kuporna flyger bort från tomten då han observerat flera gånger att de flyger 
utom synhåll direkt när de lämnar kupan. Han har ramar och material i ett mindre förråd 
i anslutning till kuporna. Han har planer på att utöka verksamheten med fler kupor 
kommande år.  
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

42 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 261 forts.                    Dnr: 2018-1934 
 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

43 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 262     Dnr: 2018-337 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Seglora-Ingeshult 2:1 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och bidrag på 3750 kronor betalas ut på angivet konto.  
Den beskärda eken ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Sammanfattning  
 har sökt 4500 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 

3750 kronor för beskäring av en skyddsvärd ek fastigheten Seglora-Ingeshult 2:1. 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  
 

Ärendet  
 har sökt 4500 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 

3750 kronor för beskäring av en skyddsvärd ek fastigheten Seglora-Ingeshult 2:1. 
Åtgärderna är nu genomförda enligt uppställda villkor och projektet avslutat.  
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019. 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

följt de villkor som ställdes i beslut om godkännande av ansökan.    
Arborist har anlitats som beskurit kronan och reducerat dess omfång för att minska vikt 
och omfång, detta för att förlänga trädets livslängd.  

 tycker att åtgärden har gett önskad effekt och även risken för att trädet skall 
skada egendom har minskat. Han tycker även att beskuggningen från trädet har minskat 
vilket bidragit till att en mer utvecklad grässvål under trädet. Den döda veden efter 
beskärning har  liggande vid ett förråd vilket är gynnsamt för exempelvis vissa 
insekter.  Bevarandet av en skyddsvärd ek genom denna åtgärd gynnar organismer 
knutna till ek och då speciellt arter beroende av äldre och grövre ek. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-21 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

44 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 262 forts.                    Dnr: 2018-337 
 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

45 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 
§ 263     Dnr: 2019-2793 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Äskhult 1:7 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 13 050 kronor 
för anläggning av två dammar på fastigheterna Äskhult 1:7 och 1:8. 
 
Beslutet är förenat med följande villkor 

• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen. 
Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs 
enligt detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 7 050 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 6 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

anläggning av två dammar på fastigheterna Äskhult 1:7 och 1:8.  
ansöker om ett bidrag på 63 050 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 13 050 kronor. 
 

Ärendet  
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i 
huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I denna del av 
huvudstråket är avståndet långt mellan lämpliga dammar. Dammarna kommer att 
utformas för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter, 
oregelbunden form och vara fisk- och kräftfri. I närområdet återfinns stenmurar och 
stenrösen som utgör bra övervintringsmiljöer för arten. LONA-projektet kommer 
delfinansiera anläggandet med 50 000 kronor. Resterande belopp, 13 050 kronor 
söks ur naturvårdsfonden. 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

46 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 263 forts.                    Dnr: 2019-2793 
 
En av dammarna kommer att anläggas på Äskhult 1:7 och en i gränsen mellan Äskhult 
1:7 och 1:8. Dammarna kommer bli ca 700 m2 respektive 1200 m2. Placering och möjlig 
utformning framgår av kartan i bilaga 2. Dammen mellan Äskhult 1:7 och 1:8 har sin 
tillrinning från befintlig bäck. Marken där dammen planeras att anläggs utgörs idag av 
sankmark i en mindre ravin. Längre söderut blir bäcken åter mer tydlig. Syftet är att 
gräva ut den sanka delen och bygga upp en vall för att skapa en damm. Den mindre 
dammen på Äskhult 1:7 har sin tillrinning från ett kärr/mosse i skogen. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 13 050 kronor för anläggning av två dammar.  
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-30 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

47 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 
§ 264     Dnr: 2018-3518 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Sölebo 6:4 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 21 000 kronor betalas ut på angivet konto.  
 
Enligt tidigare beslut om bidrag är beslutet förenat med följande villkor 

• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
• En skyddszon på minst 6 meter ska lämnas runt dammen. Skyddszonen ska vara 

bevuxen. Så gärna in fröblandning som gynnar insekter. Skyddszonen får inte 
gödslas eller besprutas med växtskyddsmedel. 

 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 81 000 kronor ur 

naturvårdsfonden för anläggning av två dammar på fastigheten Sölebo 6:4. Dammarna 
är nu anlagda och projektet avslutat. 
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 81 000 kronor ur 

naturvårdsfonden för att anlägga två dammar på fastigheten Sölebo 6:4. Dammarna 
anlades i juni 2019 och en slutbesiktning genomfördes den 28 augusti 2019 av Karl-Erik 
Nilsson, Per Månsson, Börje Fritzon och Anna Ljunggren. Naturvårdsfondens 
arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag 

avsåg. Två dammar har anlagts, en på ca 1200 kvm och en på ca 200 kvm. Dammarna är 
anlagda för att gynna biologiska mångfald, men fokus på större vattensalamander. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-30 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

48 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 264 forts.                    Dnr: 2018-3518 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

49 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 
§ 265     Dnr: 2019-2595 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Torpa-Sjöbo 2:2 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  
ansökan med 52000 kronor för åtgärderna enligt ansökan.  
 

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.  
 

Av bidraget betalas 75 %, dvs. 39000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 13000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Vid projektstart ska 
Fiskevårdsområdesföreningen vara informerad och sagt ok till åtgärderna, så även 
berörda fastighetsägare. 
 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Sammanfattning  
, genom , har lämnat in en 

ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för elfiske inom Mölarp, biotopkartering i 
två biflöden till Öresjö samt förstudie av två vandringshinder. De söker även för att 
undersöka ett möjligt våtmarksläge på flera fastigheter, se kartbilagor.  

 ansöker om ett bidrag på 52000 kronor. 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 52000kronor för sökta åtgärder. 
 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur 

naturvårdsfonden för att inom Mölarps naturreservat elfiska 5 lokaler, samt elfiske i två 
biflöden till Öresjö. Ansökan gäller även biotopkartering av två biflöden till Öresjö samt 
förstudie av två vandringshinder.  på fastigheten Mjöshult 1:117. - 

 ansöker om ett bidrag på 52000 kronor.  
 
 

 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

50 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 265 forts.                    Dnr: 2019-2595 
 

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

Projektet bidrar till att uppfylla dt 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 52000 kronor för undersökningar av 
utförda och framtida fiskevårdsåtgärder.   
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06 
2. Karta 

 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

51 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 266     Dnr: 2019-2749 
 

Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Vängtorp 1:10 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 20000 kronor för 
stängsling och slåtter av ängsmark på fastigheten Vängtorp 1:10.  
 
Beslutet förenas med följande villkor: 

- Rådgivning med Länsstyrelsen angående slåtter och betesmark ska göras innan 
sommaren 2020.  

- Trädgårdskompost ska flyttas så att nytt trädgårdsavfall inte placeras i närheten 
av ängarna.  

Följande villkor gäller för skötseln: 
- Slåtter får inte börja före 15 juli. 
- Höet ska torkas på plats i slåttermarken och sedan tas ut från 

ängarna/betesmarkerna. 
- Djuren får släppas på 2-3 veckor efter att det torra höet bärgats. 
- Stöd- eller vinterutfodring får ej ske inom markerna enligt karta i ansökan.  
- Till en början de första åren kan bete med får tillåtas i den övre/södra fållan 

även före 15 juli om inte Länsstyrelsen har en annan uppfattning vid sin 
rådgivning.  

 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och villkoren i detta beslut. 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.  
 

Av bidraget betalas 75 %, dvs 15000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

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

restaurering av slåtter och betesmark fastigheten Vängtorp 1:10.  ansöker 
om ett bidrag på 35600 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 20000kronor 
för stängsling och arbete. 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

52 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 266 forts.                    Dnr: 2019-2749 
 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för restaurering 

av slåttermark, stängsling och slåtter på fastigheten Vängtorp 1:10.  söker 
bidrag på 35000 kronor.  
 

 avser att börja slå ängen och sedan ha efterföljande bete. Får kommer 
lånas in av en gård längre bort.  
 

Ängsmarken finns beskriven i Jordbruksverkets ängs- och betesinventering samt i 
Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
 

Från ängs- och betesinventeringen: 2016-06-29: Ohävdad och igenväxande äng. Hallon, björksly och 
lupin håller på att ta över. Jordkällare. Hassel, gran, rönn och äldre björk. Mycket fin svinrotäng 
närmast vägen. Stort inslag av jungfru Marie nycklar, darrgräs och prästkrage. Arterna sprider sig ut i 
vägkanten. I de sydöstra delarna är floran påverkad av tidigare odling men det finns mycket blodrot, 
prästkrage och enstaka jungfru Marie nycklar. Lupin, hundkex, älggräs. Objektet är i akut behov av 
hävd. 
 

Den 5 september var beredningsgruppen för naturvårdsfonden på plats och fick 
projektet beskrivet av  som också bor på fastigheten.  
Den nedre eller norra fållan är artrik och den har  slagit med lie under 2019. Den 
övre fållan är mer igenvuxen med små träd och högre gräs. En trädgårdstipp ligger i 
kanten där vägen svänger och infarten till de södra markerna är. Runt den syns tydlig 
näringspåverkan, där växer bland annat brännässlor. I den södra fållan behövs en del sly 
tas bort.  
 
 

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 som är på väg att sprida 
sig ut i ängsmarken. 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 slåttermarkerna.  
 

Det är positivt om det går att även få in bete med nötdjur ibland då de betar på ett annat 
sätt och även ger en större markstörning som gör att frön gror lättare.  
 

Projektet bidrar till att uppfylla det 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 20000 kronor för stängsling och slåtter.   
 

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 266 forts.                    Dnr: 2019-2749 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06 
2. Karta 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

54 (68) 
2019-09-24 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 267     Dnr: 2015-0050 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Kobacka 1:21 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Betesmarkerna ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Sammanfattning  
 har beviljat bidrag på 14500 kronor ur naturvårdsfonden för 

restaurering av betesmarker på fastigheten Kobacka 1:21. Åtgärderna är nu genomförda 
och projektet avslutat.  
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 14500 kronor ur naturvårdsfonden för att 

restaurera betesmarker på fastigheten Kobacka 1:21. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Kommunbiologen och 
beredningsgruppen för naturvårdsfonden den 23 augusti 2019. Naturvårdsfondens 
arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 
 

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

har etappvis, lite i sänder, röjt de gamla betesmarkerna och sparat lämpliga 
hagmarksträd. Genom att göra arbetet över många år har markerna långsamt kommit 
fram och rätt träd har kunnat väljas ut som hagmarksträd.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-17 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
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§ 267 forts.                    Dnr: 2015-0050 
 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 268                    Dnr: 2019-519 
 

Tertialrapport 2 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 2 2019 med helårsprognos och 
översänder den till Kommunstyrelsen.   
 

Miljö- och konsumentnämnden ger Miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan för Miljötillsynsavdelningen med syfte att åstadkomma en ekonomi och 
verksamhet i balans för 2020. 
 

Ärendet 
 
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari – augusti 2019 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
med helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys 
och följer den kommungemensamma strukturen.  
 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-09 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 269     Dnr: 2019-2261 
 

Intern kontrollplan + riskanalys 2020 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget till 
intern kontrollplan 2020. 
 

Ärendet 
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. 
 

Miljö- och konsumentnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet, och 
varje år anta en plan för denna uppföljning. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska 
nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I den interna kontrollplanen redovisas vilka rutiner och system som ska granskas. Från 
år till år görs några förändringar i kontrollplanen. Årets kontrollplan är framtagen med 
hänsyn tagen till nämndens respektive förvaltningens riskanalys. Varje år byts 
kontrollansvarig ut för respektive rutin/system. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-06 
Intern kontrollplan 2020.docx 
Riskanalys 2020.docx 
Regler och anvisningar för intern kontroll.docx 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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§ 269 forts.     Dnr: 2019-2261 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 270     Dnr: 2019-2264 
 

Uppdrag som inte ingår i budget T2 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag som 
inte ingår i budget för tertial 2 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. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-06 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget tertial 2 2019.docx 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 271     Dnr: 2019-2881 
 

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Nämnden beslutar att: 

1. anta reviderad Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, med 
Miljöförvaltningens förslag och att överlämna den till Kommunfullmäktige för 
beslut. 

2. behålla Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, gällande från och med 
1 juli 2019. Kommunfullmäktige beslut från 23 maj 2019. 
 

3. Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att göra en 
översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01. 

  
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa beslutsförslag. 
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att ta fram förslag till revidering av 
Borås Stads taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inför 2020. Den fasta 
tillsynsavgiften sänks från 5 000 kronor till 3 000 kronor. Samtliga ”tak” i taxan höjs 
med 2 000 kronor. 

Ärendet 
I samband med beslut om Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen från och med 
1 januari 2019 beslutade nämnden att utvärdera och revidera taxan igen inför 2020.  

Förslaget till revidering innebär att både ansökning- och tillsynsavgifter, fasta som 
rörliga, justeras. Den fasta tillsynsavgiften sänks med 2 000 kr, från 5 000 kronor till 
3 000 kronor. Samtliga nivåer i den rörliga tillsynsavgiften i taxan höjs med 
2 000 kronor.  
 

Alla avgifter för tillstånd och tillsyn inom de fyra taxeområdena knyts till Prisindex 
kommunal verksamhet (PKV) och omräknas varje år baserat på PKV som finns 
publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad. Dessa kommer att justeras först 
inför år 2021.  

Timavgiften justeras dock årligen. För år 2020 innebär det att timavgiften blir cirka    
1 180 kronor. 
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§ 271 forts.     Dnr: 2019-2881 
 
Utebliven restaurangrapport 

Vid ärenden där det inte finns underlag att beräkna tillsynsavgift på grund av utebliven 
rapport eller att delar i denna för beräkning saknas. Om en sådan rapport saknas senast 
30 juni debiteras föregående års rörliga tillsynsavgift, jämte fast tillsynsavgift samt extra 
förseningsavgift 5 000 kr. 

 
Konsekvenser 

Det blir något billigare för de minsta företagen med en sänkt grundavgift från 5 000 
kronor till 3 000 kronor. För mellanstora och stora företagen blir avgiften ungefär 
samma. Detta styrs dock av omsättningen under 2019.  
 

Övrigt 

Denna taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen bygger på fortsatt 
skattefinansiering á 750 000 kronor.  

 
Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning  13 500 

 

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten 7 500 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning 1 800 
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap 1 200 
Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 700 
Ändringar i serveringstillstånd 5 000 
Tillfällig ändring av serveringstillstånd 1 200 
Kunskapsprov per person och tillfälle 1 500 
Ny ansökan efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov  1 500 
(avgift för kunskapsprov tillkommer) 
Förseningsavgift restaurangrapport, efter 1 mars 5 000 
Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen 2 500 
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§ 271 forts.     Dnr: 2019-2881 
 
Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

Fast tillsynsavgift Avgift per år, 
kr 

Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd till allmänheten för 15 000 
servering/provsmakning, per tillstånd.  
 
Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 
3 % av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2. 
Årlig tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd till slutet sällskap samt till allmänheten. 3 000 
 
Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år 
Rörlig avgift baseras på föregående års omsättning av försäljning av alkoholdrycker och  
alkoholdrycksliknande preparat inkl. moms  3 % av 

upp till 800 000 kr/år årsomsättning 
  

därefter för omsättning mellan:                                     800 001 - 2 000 000 kr/år  27 000 kr/år 
2 000 001 - 5 000 000 kr/år  29 500 kr/år 
5 000 001 - 10 000 000 kr/år  32 000 kr/år 
10 000 01 – 15 000 000 kr/år  34 500 kr/år 
15 000 001 kr/år –  37 000 kr/år 

 

Tillsynsavgift vid utebliven restaurangrapport eller då delar i denna föregående års rörliga 
saknas eller inte inkommit senast 30 juni. tillsynsavgift,  

jämte fast tillsynsavgift samt  
extra förseningsavgift 5 000 kr  

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök  Timavgift 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  
 
 
Tilläggsyrkande från M och KD 
Godkänna förvaltningens förslag med tillägget:  Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt 
Miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas 
senast 2020-05-01.  
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§ 271 forts.     Dnr: 2019-2881 
 
 
 

Förslag till beslut från SD 
Återremissyrkande 
När taxan för prövning och tillsyn enligt tobakslagen mm skulle beslutas i Borås kommunfullmäktige 
önskade flertalet partier förtydligande om taxekonstruktionen. Vi konstaterar att dessa frågor inte 
kommer att bli besvarade med bifogat underlag och förslag till beslut. Vi vill även förtydliga det faktum 
att antalet återförsäljare av tobak i Borås har kraftigt minskat i och med den antagna taxan 23 maj 
2019. Detta borde ha föranletts av en risk- och konsekvensanalys då marknaden kraftigt påverkades 
av den förändrade prissättningen samt lagförändringen. 
 

Sverigedemokraterna anser att ärendet måste kompletteras med underlag som tydliggör vilka av 
förvaltningens kostnader (samt andelen overheadkostnader) som avses finansieras av taxekollektivet i 
och med förslaget till taxorna, samt att ärendet kompletteras med en risk- och konsekvensanalys för 
vidare beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 
 

För att liknande situationer inte uppstår igen anser vi att en återremiss till förvaltningen är det enda 
rimliga så att de förtroendevalda kan anse ha tillräcklig information inför beslut. Vi kan i dagsläget 
inte bilda oss en uppfattning i frågan med det presenterade underlaget. 
 

Till följd av ovanstående information yrkar Sverigedemokraterna nämnden besluta;  
Att ärendet återremitteras till förvaltningen för kompletterande underlag. 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att Miljö- och konsumentnämnden finner att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
-Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa beslutsförslag. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Moderaternas 
och Kristdemokraternas tilläggsförslag. 
 
-Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa beslutsförslag. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 272 
 

Kurser och konferenser 
 

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

Ärendet 
 
Miljöutbildning för nämnden är bokad den 5e november kl. 17.00 – 19.00 i 
nämndrummet på Nornan. 
Miljöförvaltningen kommer att även att skicka ut en lista med datum då utbildningen 
finns att gå under fredagar i höst som de nämndledamöter som ej kan deltaga den 5e 
november kan boka in sig på. 
Inbjudan till den 5e november kommer att skickas ut som kalenderbokning. 
 
Vad gäller strategidagar, workshop etc. för nämnden så är inget inplanerat för hösten, då 
det är svårt att hitta lediga dagar. Nämnden ombeds diskutera i sina grupper vad för typ 
av sammankomster dom är intresserade av och hur dom bäst fördelas (halvdagar, 
heldagar, 2dagars etc.) så att så många som möjligt kan deltaga. 
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§ 273    
 

Delegeringsbeslut augusti 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 augusti 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 274    
 

Inkomna skrivelser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Nämnden har fått ta del av ett utskick från Karlstads universitet angående:; 
”examensarbete om varför kommuner lägger ut verksamhet på entreprenad och sedan 
väljer att gå tillbaka till egen regi” 
Samt ett utskick från Utvecklingscentrum för vatten : 
”Världstoalettdagen2019”. 
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§ 275 
 

Personalärenden 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 
 

- Fastanställt två stycken miljöutredare, däremot inte hittat personer till de 
utannonserade vikariaten på miljötillsyn 

- Fastanställt två stycken miljöinspektörer  
- Omorganisation på avdelningen för miljötillsyn pågår 
- Ser fram emot att miljöjurist och avdelningschef för miljöstrategiska avdelningen 

snart ska tillträda sina tjänster  
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§ 276 
 

Övrig information från förvaltningen 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 
Miljöpresidiemöte för 7-häradskommunerna på onsdag 25e september i Ulricehamn 
Möte för presidiet och kommunalråd fredag 27e september angående energi-och 
klimatplan. 
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