
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-22 

Sida 

1 (56) 
TID OCH PLA TS 
Tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 17:00 – 20.55, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 19.15 – 19.40 

Omfattning 
§§ 277- 305

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Ordförande 
Sofia Bohlin (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Robert Skånberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Sofia Sandänger (M) för Per Månsson (M) 
Jaana Ben Maaouia (S) för Jan-Åke Carlsson (S) 
Matti Oinas (MP) för Cecilia Kochan (S)  
Lars Lyborg (KD) för Elvira Löwenadler (M) 

Närvarande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S)      
Alexander Andersson (C)  §§ 281 - 305 
Sofia Sandänger (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Matti Oinas (MP) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Per Månsson (M) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S)  
Elvira Löwenadler (M) 
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Tomas Fernfelt (S) 
Jessica Bjurén (M) 

Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander §§ 277 -305 Förvaltningsjurist Johanna Bäckström** §§ 277 - 305
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 277 -284 Kommunbiolog Anna Ljunggren §§ 277 - 284
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 277 -286 Kommunbiolog Matilda Chocron §§ 281 - 282
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 277 -284 Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink § 285
Avdelningschef Annelie Johansson* §§ 277 -286 1a livsmedelsinspektör Annelie Gustafsson §§ 283 - 284
Avdelningschef Elin Johnsson*** §§ 277 -305 Livsmedelsinspektör Christina Källberg §§ 283 - 284
Kommunikatör Caroline Stenvall §§ 277 -282 Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 277 - 305
Ekonom Kristina Reinholdsson §§ 277 -280 * deltog ej i §285, ** deltog ej i §§289-291

*** deltog ej i §285, §§289-291

Justering 
Sofia Bohlin (S) utses att justera och Robert Skånberg (SD) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2019-10-24 på Miljöförvaltningens expedition.  

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Sofia Bohlin 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-10-25 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande  

 
2. Närvaro  

 
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  

 
4. Initiativärenden 

 
5. Fastställande av föredragningslista 

 
6.1  Information – Tillitsresan, pågående och kommande arbete 

6.2  Information – Granbarkborren i allmänhet, och hur den bekämpas i Borås Stads                        
       skogar och naturreservat 

6.3  Information – Projekt invasiva arter  

6.4 *Information – Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  

6.5 *Information – Yttrande till förvaltningsrätten  

6.6  Ordförandebeslut – Taxa dec 2018 för offentlig kontroll inom livsmedelslagen 

6.7  Information – Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2018 
 
8.1 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

8.2 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 
9.1 *Yttrande till Förvaltningsrätten  

9.2 *Yttrande till Förvaltningsrätten  

9.3 *Yttrande till Förvaltningsrätten 
  
10.1 Samråd för planprogram Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m.fl. 

10.2 Detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 

10.3 Samråd för planprogram för Viskafors, Rydboholm 1:342 

10.4 Detaljplan för Hulta 4:36 m.fl. 

10.5 Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl. 

10.6 Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl. 
 
12.1 Månadsuppföljning september 2019 

12.2 Yttrande – Borås Stads ungdomspolitiska program 2020-2023 

12.3 Beslut om nämndens taxor 2020 (uppräkning av PKV) 
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13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut september 2019 

14.2 Inkomna skrivelser 
   
15.1 Personalärenden 

15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 277 
 
V
 

al av justerare 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Sofia Bohlin (S) med Robert Skånberg (SD)som ersättare.      
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§ 278 
 
In
 

itiativärenden 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Ingen ledamot anmäler initiativärende till detta nämndsammanträde.  
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§ 279 
 
G
 

odkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns, 
med ändringen att informationsärende 6.5 och 6.6 byter plats enligt nedan: 
 
 
6.5 Ordförandebeslut – Taxa dec 2018 för offentlig kontroll inom livsmedelslagen 

6.6  *Information – Yttrande till förvaltningsrätten  
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§ 280 
    

Information – Tillitsresan, pågående och kommande arbete. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Kvalitetsstrateg Jan Olausson från Stadsledningskansliet- Kvalitet och utveckling, Borås 
Stad, informerar angående utvecklingsresan som ska föra Borås Stad mot en 
tillitsbaserad styrning  
 

Vägledande principer för att styra och leda med tillit 
Tillit. Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med 
och ha positiva förväntningar. 
 

Medborgarfokus. Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök 
förstå vad medborgaren sätter värde på. 
 

Helhetssyn. Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för 
helheten och samverka över gränser. 
 

Handlingsutrymme. Delegera handlingsutrymme och välkomna 
medbestämmande, men var också tydlig kring vem som har mandat att göra vad, 
och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag. 
 

Stöd. Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 
psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 
 

Kunskap. Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 

Öppenhet. Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande 
och respektera kritik. 
 
 
”Gå från att styra med trafikljus till att styra med cirkulationsplats” 
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§ 281 
 

Information – Granbarkborren i allmänhet, och hur den 
bekämpas i Borås Stads skogar 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Olof Svensson och Anders Hägerström från Tekniska förvaltningen - Park- och 
Skogsavdelningen, Borås Stad, informerar nämnden om bekämpningsinsatser mot 
granbarkborre i Stadens skogar. 
 
Skogsskadebekämpning 2018/19 i Borås Stads Naturreservat: 

• Skötselplanerna följs: 
• LF – Lövskog med fri utveckling 
• LS – Lövskog med skötsel 
• LR – Områden som restaureras till lövskog 
• BF – Barr- och blandskog med fri utveckling 
• BÖ – Barr- och blandskog med skötsel under en övergångsperiod 
• BS – Barr- och blandskog med skötsel 

• Styrgrupp/Naturvårdsgrupp beslutar om insatser 
• Avverkning av riskträd/farliga för motionsleder 2018 
• ”Sök & Plock” (Pågående) 

 
Vårt uppdrag 

• Markinnehavet ska hanteras långsiktigt och flexibelt för att uppnå ett hållbart 
markutnyttjande över tiden 

• Tekniska förvaltningens Park & Skogsavdelning har till uppdrag att sköta Borås Stads 
parker, skogar och naturområden samt bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder 

• Borås Stads skogar ska förvaltas utifrån gällande målklassning 
 
“K-klassen” getts följande definition: 
“Tätortsnära områden som sköts med längre omloppstider än som är ekonomiskt motiverat. I vissa fall 
kan en trädslagssammansättning gynnas som från ekonomisk synpunkt inte är motiverat. 
Rekreationsskogarna skall vara attraktiva för det rörliga friluftslivet. Skogsområden med ett 
produktionsintresse men där naturvårdshänsynen vida överstiger generell hänsyn.” (Borås Stad skogar - 
mål och riktlinjer) 
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§ 282 
              

Information – Projekt invasiva arter 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden om det 
pågående arbetet med invasiva främmande arter. 
 
Förvaltningen har fått LONA bidrag under perioden april 2018 tom december 2021 för 
bl.a. 

• Insamling av fakta om arterna 
• Informationsspridning via media och Skördefesten och riktat till föreningar 
• Arbetsgrupp på kommunen bildas 
• Inventering 
• Utredning av testarter och provytor 
• GIS-skikt med arterna- inrapporteringsfunktion 
• Ta fram informationsmaterial internt, entreprenörer och allmänhet 

 
En arbetsgrupp inom Kommunen påbörjades 2019-10-22. 
En app ”invasiva arter” har varit i funktion sedan våren 2019. 
Mer information finns på: 
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/naturvard/invasivaarteriboras.
4.3e24bbdf165023e475270d98.html 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/naturvard/invasivaarteriboras.4.3e24bbdf165023e475270d98.html
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/naturvard/invasivaarteriboras.4.3e24bbdf165023e475270d98.html
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§ 283        Dnr: 2019-2840 
              

Information – Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens 1a livsmedelsinspektör Annelie Gustafsson och livsmedelsinspektör 
Christina Källberg förklarar och förtydligar händelser i ärendet med Dnr: 2019-2840. 
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§ 284                       
              

Ordförandebeslut – Taxa dec 2019 för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagen 
 

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson informerar nämnden om 
Ordförandebeslutet angående ”taxa dec 2019 för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagen” 
 
Den 14 december 2019 träder den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan (EU) 2017 / 625 i kraft. Den gällande taxan inom livsmedelsområdet 
bygger på den gamla kontrollförordningen (EG) 882/2004 vilket gör att Miljö- och 
Konsumentnämnden nu reviderar denna taxa för att anpassa den till kommande 
lagstiftning.  
Man gör ändringen för att säkerställa att Miljö- och konsumentnämnden fortsättningsvis 
kan ta betalt för livsmedelskontrollen. Efter årsskiftet behöver en revidering av taxan 
göras för att anpassas till den nya kontrollförordningen som träder i kraft den 14 
december 2019. 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska, ekonomiska eller sociala konsekvenser 
för Borås Stad.  
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§ 285                     Dnr: 16-2019-00376 
              

Information – Yttrande till Förvaltningsrätten 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Marlene Tenbrink och förvaltningsjurist 
Johanna Bäckström förtydligar i ärendet med Dnr: 16-2019-00376 om vad den erinran 
företaget erhållit avser.  
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Information – Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om 
Stadsrevisionens ”revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Miljö- och 
konsumentnämnden 2018”. 
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§ 287        Dnr: 2019-2838 
  

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Orientgross i Borås AB, 
organisationsnummer , med verksamheten , ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr.  
 

Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att en ny fysisk eller 
juridisk person tagit över verksamheten 
 

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. 
Miljöförvaltningen har den 26 mars 2019 skickat en skrivelse till Orientgross om att vi 
fått uppgifter om ägarbyte och en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
vidarebefordrades. Miljöförvaltningen hörde ingenting från Orientgross och den 4 juli  
var Miljöförvaltningen på butiken  för att kontrollera ägarförhållandena. 
 

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet fylldes i på plats. Enligt anmälan togs 
verksamheten över den 1 februari 2019.   
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.  
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§ 287 forts.     Dnr: 2019-2838 
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad den 12 september 2019 om 
sanktionsavgift där Orientgross fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med 
uppgifter om årsomsättning.  
Orientgross har lämnat ett yttrande, se bilaga.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 4 juli 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit. 
Enligt anmälan skedde ägarbytet den 1 februari 2019.  
 

Miljöförvaltningen har skickat brev till Orientgross om att förvaltningen fått kännedom 
om ägarbyte den 26 mars 2019. Miljöförvaltningen har inte fått någon respons på brevet 
vilket gör att förvaltningens bedömning är att någon anmälan inte skickats in tidigare för 
då borde Orientgross hört av sig. Någon anmälan om registrering inkom inte heller efter 
brevet och Miljöförvaltningen var ute på plats i butiken den 4 juli 2019 för att 
kontrollera ägarförhållandena.   
 

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.  
 

Orientgross har inkommit med följande synpunkter att de har postat anmälan i tid men 
att av någon anledning har den inte inkommit till Miljöförvaltningen. Miljö- och 
konsumentnämnden anser att de omständigheter som Orientgross 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 Creditsafe inte fått fram några uppgifter 
gällande företagets årsomsättning. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift 2 500 
kr.   
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-04 
2. Yttrande från företaget 
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§ 287 forts.                    Dnr: 2019-2838 
 

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. 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 

Beslutet skickas till  
 

 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 288     Dnr: 2019-2840 
  

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Ugarvit Livs, 
organisationsnummer , med verksamheten Ugarvit Livs, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 12 240 kr, vilket är 0,5% av företagets årsomsättning. 
 

Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att en ny fysisk eller 
juridisk person tagit över verksamheten 
 

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. 
 

Vid kontroll på verksamheten den 15 augusti 2019 uppmärksammades att verksamheten 
startat upp på nytt och bytt bolagsform utan att anmäla detta till Miljöförvaltningen. En 
anmälan om registrering av livsmedelsanläggning lämnades på plats vid tillfället. Den 29 
augusti 2019 fattade Miljöförvaltningen ett beslut om 

förbud då ingen anmälan om registrering inkommit till förvaltningen. Samma dag inkom 
en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet 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.  
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§ 288 forts.                    Dnr: 2019-2840 
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 13 september 2019 om 
sanktionsavgift där Ugarvit Livs fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning.  

Ugarvit Livs har inkommit med uppgifter om företagets 
årsomsättning vilket är 2 448 151 kr och lämnat ett yttrande, se bilaga.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid kontroll på verksamheten den 15 augusti 2019 uppmärksammades att verksamheten 
startat upp på nytt och bytt bolagsform utan att anmäla detta till Miljöförvaltningen. I 
yttrandet från Ugarvit Livs betonar de att verksamheten aldrig 
upphört utan bara haft tillfälligt uppehåll. Då ingen formell handling har skickats från 
Miljöförvaltningen till företaget om att verksamheten avregistrerats ändras avgiften från 
1% av omsättningen till 0,5 % av omsättningen.   
 

 tycker inte att företaget i Alingsås skall ligga till grund för 
sanktionsavgiften utan omsättningen skall baseras på företaget i Borås tros att det är 
samma organisationsnummer. Årsomsättningen skall enligt Livsmedelsverkets 
vägledning till kontrollmyndigheter om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen beräknas 
på näringsidkarens totala omsättning och inte en enskild verksamhetsgren. 
Miljöförvaltningens bedömning är att omsättningen skall beräknas på den totala 
omsättningen för den enskilda firman Ugarvit Livs med 
organisationsnummer      
 

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.  
 

De synpunkter som  har inkommit med till Miljöförvaltningen 
anser inte Miljö- och konsumentnämnden är tillräckliga för att en sanktionsavgift inte 
ska tas ut.  Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39 c § 
livsmedelsförordningen.  
 

Beloppets storlek 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom Creditsafe fått fram företagets 
omsättningensintervall till mellan 1 000 000 – 2 499 000 kr och uppskattar därför enligt 
39 b § livsmedelsförordningen den totala årsomsättningen till 2 499 000 kr. Ugarvit Livs 
har inkommit med justerad omsättning från skatteverket på 2 448 151 kr vilket ger en 
sanktionsavgift på 12 240 kr.  
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

19 (56) 
2019-10-22 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-04 
2. Yttrande från företaget 

 

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. 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 

Beslutet skickas till  
Ugarvit Livs 
 

 
 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium   
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§ 289 Dnr: 16-2019-00376

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2652- 19 gällande 
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd 

Sekretess
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§ 290 Dnr: 16-2019-00708

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 5474- 19 gällande 
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd 

Sekretess
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§ 291 Dnr: 16-2019-00691

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 5419- 19 gällande 
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd – 

Sekretess
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§ 292    Dnr: 2018-3142 

Samråd för planprogram Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m.fl 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden översänder förvaltningen tjänsteskrivelse som sitt 
yttrande förutom punkt 
- Avstyckning av enskilda tomter på den brukningsvärda jordbruksmarken tillåts inte då
det inte räknas som ett väsentligt samhällsintresse, men det framgår inte av
planprogramstexten. Därmed behöver texten på s. 22 om att enstaka nya bostäder tillåts
strykas.
Nämnden anser att skrivningen i planprogrammet är tillräcklig avgränsande för att
förhindra att jordbruksmark tas i anspråk för byggnation och tillstyrka fortsatt
planprogramsarbete.

Sverigedemokraterna reserverar sig till fördel för sitt eget alternativa beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults värdefulla natur- och 
kultur- och rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarande av dessa. 
Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och nya områden där 
möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation. Sedan tidigare 
samråd har följande tillkommit;  

• Ett nytt bostadsområde föreslås i slutet/norr om Dammkullevägen
• Föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster.
• Kyrkvägen föreslås stängas av för genomfartstrafik i korsningen med Sörbovägen. En
trafikutredning har tagits fram som visar hur planprogrammet påverkar trafiken.

Miljöförvaltningen önskar med anledning av planförslagets förändringar 
- En bullerutredning
- En begränsning av höjd på planerad bebyggelse vid Flädergatan samt att

byggnation styrs till de platta ytorna.
- Avstyckning av enskilda tomter på den brukningsvärda jordbruksmarken tillåts

inte då det inte räknas som ett väsentligt samhällsintresse, men det framgår inte
av planprogramstexten. Därmed behöver texten på s. 22 om att enstaka nya
bostäder tillåts strykas.

- Redogörelse för eventuella behov av utökning av cykelinfrastruktur som
redogörs för på s. 16 eller motivering varför dessa inte behövs.

Miljöförvaltningen ser också att våra synpunkter i planarbetet har arbetets in. 
Nuvarande avgränsning av områdena Dammkullevägen Främgärde 1:20 m.fl. och 
verksamhetsområdet Kyllared som finns inritad i förslaget, samt föreslagen avstängning 
av Kyrkvägen innebär att hänsyn tas till naturvärdena i området. Nu ritade områden får 
inte utökas.  
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Ärendet 
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults värdefulla natur- och 
kultur- och rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarande av dessa.  
Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och nya områden där 
möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation. 
 

Planprogrammet var på samråd under nov-dec 2018. Samtliga inkomna synpunkter, 
bemötande och ändringar finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Samrådet har 
föranlett några större ändringar och därför görs ett förnyat samråd av planprogrammet: 
 

• Ett nytt bostadsområde föreslås i slutet/norr om Dammkullevägen  
• Föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster.  
• Kyrkvägen föreslås stängas av för genomfartstrafik i korsningen med Sörbovägen. En 
trafikutredning har tagits fram som visar hur planprogrammet påverkar trafiken.  
 

Därutöver har mindre ändringar och förtydliganden gjorts av planprogrammet. 
Planprogrammets innehåll vad avser riktlinjer för bevarande av värdefulla rekreation- 
natur kulturmiljöer är i allt väsentligt bibehållet. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planprogramsarbetet och fört en dialog med 
Samhällsbyggnadsnämnden om föreslagna ändringar i planprogrammet för att 
säkerställa att syftet med planprogrammet uppfylls. 
 

Vi har dock några synpunkter gällande förslaget.  
 
Buller 
Den trafikökning som trafikutredningen visar; med anledning av planerad ny 
bebyggelse, samt omledning av trafik, kommer att medföra ökade bullernivåer och 
störning kan uppstå. Därför behöver en bullerberäkning göras. Miljöförvaltningen 
tillstyrker samtidigt avstängning av genomfartstrafik vid Kyrkvägen efter infarten mot 
Brämhults kyrka, eftersom det kan minska behovet av breddning förbi befintlig allé 
vilket är ett naturvärde som vi vill bevara.  
 

Generellt brukar man säga att en fördubbling av trafik innebär ungefär en ökning med 3 
dBA. Längs Dammkullevägen kommer ökningen vara mer än fördubblad. Då vi inte har 
en aktuell bullerkartläggning att utgå från vet vi inte vad det innebär i beräknade siffror.  
 

Även om inte vi tror att vi kommer överskrida riktvärden för befintlig bebyggelse, då 
den ligger en bit från vägen, så kan det ändå finnas en risk för en upplevd bullerstörning. 
Det är därför relevant att titta på bullerfrågan redan i planprogramsskedet och inte för  
respektive detaljplan, eftersom det inte är de enskilda planerna som medför ökningen 
utan alla förslagen tillsammans.  
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En breddning av Hybergsvägen planeras också. Det är oklart vilka målpunkter eventuell 
ökning av vägtrafiken på den sträckan har och om den kan medföra ytterligare ett 
tillskott av trafik även inom planprogramsområdet. Troligen har inte breddningen av 
vägen ingått som en förutsättning för framtagen trafikutredning. 
 

Även om tillskottet är marginellt kan det tillsammans med planprogramförslaget 
innebära en upplevd förändring för de boende utmed exempelvis Dammkullevägen.  
 
Vatten 
Texten bör kompletteras med information om att ökat vattenuttag planeras från 
Källedalsbäcken för produktion av konstsnö vid Ymer. Texten kan också kompletteras 
med upplysningen om att vandringshinder finns i Myråsbäcken vid bl.a. Bastudammen.  
 
Jordbruksmark 
Avstyckning av enskilda tomter på den brukningsvärda jordbruksmarken tillåts inte då 
det inte räknas som ett väsentligt samhällsintresse, men det framgår inte av 
planprogramstexten. Därmed behöver texten på s. 22 om att enstaka nya bostäder tillåts 
strykas.   
 
Trafikstrukturen 
Ett barnperspektiv på planförslaget saknas delvis när det gäller exempelvis trygga 
skolvägar. Planförslaget skulle behöva en redogörelse för eventuella behov av utökning 
av cykelinfrastruktur på s. 16.  
 

Behövs några tvärförbindelser mellan nuvarande nät på Dammkullevägen och 
Kyrkvägen för en säker skolväg från det nya området Främgärde 1:20 m.fl.? Eller en 
utökning av cykelvägen upp mot Kyrkvägen efter rondellen mot exploateringsområde 
A/Brämhultshöjd?  
 

Även om avvägningar har gjorts mot naturmiljön för att kunna bevara exempelvis allén 
längre upp på Kyrkvägen och trafiken minskar jämfört med idag så räknar man med 600 
fordon per dygn 2040. Detta är dubbelt så mycket som på den sträcka där det idag finns 
cykelväg och 2040 beräknas gå 300 fordon per dygn. Vilka är kriterierna för var en 
separat cykelväg behövs från nya planområden?  
 
Verksamhetsområde Kyllared 
Bredden på området har justerats efter våra önskemål vilket innebär en tillräcklig bredd 
på det gröna och en anpassning efter topografi och kulturlämningar.  
 
Dammkullevägen Främgärde 1:20 m.fl.  
Avgränsningen mot jordbruksmarken är bra i det ritade förslaget på s. 20 och området 
får inte vidgas ytterligare. Gränsdragningen mot bäcken är bra i nuvarande förslag vilket 
gynnar bland annat groddjur.  
 
Flädergatan del av Myrås 1:1, 1:93 m.fl.  
Våningshöjden behöver begränsas till max 2 våningar för att inte påverka 
landskapsbilden inifrån skogen sett. Huskropparna behöver också placeras på den platta 
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ytan för att bevara kvaliteterna i nuvarande skog. Det innebär att föreslaget område för 
exploatering antingen behöver smalna av något eller att man genom senare 
detaljplanebestämmelser behåller det gröna som naturmark.  
 
 
Redaktionella fel 
s. 18 Brämjhultshöjd behöver ändras till Brämhultshöjd.  
 

 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-09-20 
 

Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/pl
anprogram/planprogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff166e48
f9d60e556d.html 
 

 

Förslag och yrkanden 
Förslag till beslut från Mitt-S samverkan 
Miljö- och konsumentnämnden översänder förvaltningen tjänsteskrivelse som sitt yttrande förutom 
punkt 
- Avstyckning av enskilda tomter på den brukningsvärda jordbruksmarken tillåts inte då det inte 
räknas som ett väsentligt samhällsintresse, men det framgår inte av planprogramstexten. Därmed 
behöver texten på s. 22 om att enstaka nya bostäder tillåts strykas. 
Nämnden anser att skrivningen i planprogrammet är tillräcklig avgränsande för att förhindra att 
jordbruksmark tas i anspråk för byggnation och tillstyrka fortsatt planprogramsarbete.  
 
Förslag till beslut från SD 
 Planprogrammet för Östra Brämhult fråntar området ett naturområde samt är direkt avvikande från 
rådande byggnadsnorm och områdets karaktär. De boendes synpunkter bör ges betydligt större utrymme 
innan detta arbete fortsätter. Den nya bebyggelsen skala och utformning har inte anpassats tillräckligt 
till omgivningen och riskerar att få en negativ påverkan på både landskapet och områdets kulturvärde. 
Utöver detta finns det en risk att detta kommer att påverka områdets verksamheter genom den ökande 
trafikbelastningen och bullernivån. När det gäller området markerat (D) , noterar vi att det föreslås 
bebyggelse av flerbostadshus. Dessa riskerar att ha en sådan karaktärsbärande påverkan att områdets 
karaktär helt förändras, då dessa avviker mycket från rådande normer.  
Vi anser att förslaget genom förtätning motverkar Borås Stads Grönområdesplan, då det direkt 
drabbar områdets gröna värden, samt att förslaget saknar tillräckliga kompensationer för denna  
förtätning. En Utredning av den biologiska infrastrukturen inom de grönområden som påverkas av 
förslaget, samt grönområdena där emellan saknas, och även en GIS-analys av naturmiljöerna samt de 
viktigaste spridningsstråken (avgränsning, innehåll, bristanalys, förslag på åtgärder) , saknas i 
skrivelsen.  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff166e48f9d60e556d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff166e48f9d60e556d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff166e48f9d60e556d.html
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betesmarken inom objekt4 har i naturvärdesinventeringen klassats som ett påtagligt naturvärde. I 
detaljplanen har dock avvägning gjorts att intresset att bygga bostäder på denna plats väger tyngre än 
bevarandeintresset. Vi delar inte denna bedömning-  
Habitatnätverksanalysen från 2016 som omfattar ett översiktligt perspektiv, visar de större habitaten 
för grodor och de primära spridningskorridorerna däremellan. De närmsta stora habitaten för grodor 
utgörs av Ymer, skogen och bäckarna norr om Dammkullevägen samt Brämhults kyrkogård och 
området öster därom. Det är således spridningskorridoren mellan dessa stora habitat (från nordväst till 
sydost genom planområdet för Brämhultshöjd) som bedöms som viktigast att bevara och skydda. Den 
mer detaljerade naturvärdesinventeringen för detaljplanen Brämhultshöjd pekar även ut objekt 2 
(lövskog med visst nv) som livsmiljö och spridingskorridor för groddjur mot sydväst. Vi bedömer att 
denna faktor överväger faktorn att exploatera.  
Avslutningsvis är att planprogrammets syfte är att skapa underlag och riktlinjer för kommande 
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Östra Brämhult. Vi anser att planprogrammets innehåll, 
specifikt gällande område (A) samt (D) avviker mycket kraftigt från områdets befintliga karaktär, 
samt att både GIS-analys och att utredningen av den biologiska infrastrukuren saknas är skäl att 
planprogrammet ska avslås.  
Till följd av ovan föreslår Sverigedemokraterna nämnden beslutar,  
Att. Planprogrammet avslås. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller Mitt-S samverkans förslag. 
 
Votering begärs.  
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från Mitt-S samverkan 
Nej-röst för förslaget från SD 
 
Omröstningsresultat:  
 

 Ja-röst Nej-röst 
Sofia Sandänger (M) X  
Sofia Bohlin (S) X  
Jaana Ben Maaouia (S) X  
Matti Oinas X  
Catherine Tynes Kjellbergh (L) X  
Katrine Andersson (M) X  
Lars Lyborg (KD) X  
Robert Skånberg (SD)  X 
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 8 1 
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Miljö- och konsumentnämnden har med åtta röster mot en beslutat att tillstyrka 
Mitt-S samverkans förslag. 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

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

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet 
samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. 
på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan 
uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 
Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.  
  

Miljöförvaltningen föreslår följande justeringar; 

- Hänvisning till nu gällande miljömål 
- Kvartersmark måste ligga utanför skyddszon för de grova lövträden och 

markeras ut på plankartan. 
- Komplettering av plankartan med en tilläggsbestämmelse för särskilt 

skyddsvärda träd. 
- Träden i allén behöver märkas ut på kartan och skyddas. 
- Avgränsning av tomtgräns med staket i område B för att säkerställa att stigen 

blir kvar. 
- Bättre utformning av parkering i område B. Föreslås läggas i anslutning till redan 

påverkad yta för en mer sammanhållen grönyta. (se bild i yttrandet) 
- Säkerställande av trygga skolvägar från planområdet. 
- Beskuggning från vegetation behöver hanteras särskilt i bygglov eftersom detta 

inte ingick i solstudien. 
- En bullerutredning krävs, vilket Miljöförvaltningen lyfter parallellt i samråd kring 

planprogram för Östra Brämhult, eftersom förslagen tillsammans medför en 
trafikökning. 

 

Ett PM kring hästallergener har också tagits fram tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen.   

 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet 
samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. 
på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan 
uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 
Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. 
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Efter samrådet har flera förändringar gjorts:  
Trafik: Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och avslutas med en vändplan vid 
Sörbo/Främgärdekorsningen. Detta regleras dock inte av detaljplanen utan av Tekniska 
förvaltningen. Detta innebär att genomfartstrafiken försvinner. De nya bostäderna kan 
då ha sina utfarter mot Kyrkvägen utan att det riskerar att skapa en trafikfarlig situation. 
Kyrkvägens karaktär förändras, från en genomfartsväg till återvändsgata, som blir mer 
anpassad till oskyddade trafikanter som gående, cyklande och ridande.  
 

Område A: Byggnadshöjderna har minskats. Nu föreslås att byggnaderna får vara 2,5 
våningar. Efter önskemål i samrådet avser nu exploatören att reservera en av 
byggnaderna för trygghetsboende. Parkeringslösningen har ändrats. Nu föreslås att 
parkering sker i carportar och markparkering. Carportarnas utformning regleras i 
gestaltningsprinciperna.   
 

Område B: Avståndet till Brämhults Ryttarsällskap har förlängts och närmaste byggrätt 
är nu 120 meter från stallbyggnad. Området har istället utvidgats åt sydväst.  
 

Område C: Radhusen föreslås nu med två infarter från Kyrkvägen och med ett längre 
avstånd mellan byggrätter och bostäderna längs Kamgarnsgatan. Bostäderna får inte ha 
suterrängvåning. En villatomt har lagts till i nordost. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och har följande förslag till justeringar av 
nuvarande förslag;   
 

Miljömål  
Miljömålstexten på s. 25-26 behöver ändras så att den hänvisar till nu gällande miljömål i 
Borås Stad.  
 

Natur  
Den viktigaste korridoren för djurlivet; mellan område A och B är undantagen 
exploatering vilket vi ser positivt på. Den generella bestämmelsen med marklov för träd 
större än 30 cm i diameter är också bra och bör kvarstå. 
 

Vi ser dock att följande justeringar av plankartan och planhandlingarna behövs; 
 

- Kvartersmark måste ligga utanför skyddszon (15 x stamdiametern) för de grova 
lövträden. De fyra grova lövträden som är särskilt skyddsvärda får inte ligga 
inom tomtmark och de behöver markeras ut med särskilt figur på kartorna, 
annars är flytten av området i norr till området i söder inte lämplig. Tomterna 
hamnar nära träden och skuggning kan bli ett problem. 

- En tilläggsbestämmelse för de särskilt skyddsvärda träden behövs i plankartan, 
under mark och vegetation. Förslag på formulering: Särskilt skyddsvärda träd 
enligt Miljöbalken. Utöver marklov krävs samråd med Länsstyrelsen för åtgärder 
som kan skada träden exempelvis fällning, beskärning eller påverkan på rotzon. 
12 kap 6§ MB. 
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- Träden i allén behöver märkas ut på kartan och skyddas. 
- Tomtgräns behöver avgränsas tydligt med staket, i område B, så att befintlig stig 

inte blir annekterad som privat mark. Stigen syns inte på s. 8 på illustrationen 
men finns idag. 

- Utformningen av parkeringen, i område B, kan studeras igen för att marken på 
platsen ska nyttjas på ett bättre sätt. Om parkeringen läggs i anslutning till redan 
påverkad yta fås en mer sammanhållen grönyta. 

 

 

 
 
Buller  
Miljöförvaltningen yttrar sig parallellt över planprogram Östra Brämhult och lyfter där 
vikten av att där göra en bullerutredning då denna detaljplan tillsammans med övriga 
förslag till byggnation kommer att medföra ökade bullernivåer exempelvis på 
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Dammkullevägen. Troligen inte över riktvärden, men bullret behöver ändå studeras.  
 
Gång- och cykelvägar  
Planhandlingarna behöver redogöra för hur en trygg och säker skolväg från området 
säkerställs eller motivera varför gång- och cykelsträcka inte behövs. Kan det vara 
motiverat att vidga cykelvägen längs Kyrkvägen en bit efter rondellen utmed Kyrkvägen 
men låta den upphöra innan allén?  
 

Enligt trafikutredningen så räknar man med 600 fordon per dygn 2040. Detta är dubbelt 
så mycket som på den sträcka där det idag finns cykelväg och 2040 beräknas gå 300 
fordon per dygn. Vilka är kriterierna för när en separat cykelväg behövs från ett nytt 
planområde? 
 
Hästallergener och lukt  
Sedan samråd har hästallergener studerats närmre. IVL har gjort en utredning och 
miljötillsynsavdelningen och planavdelningen har tagit fram ett PM om stadens tolkning 
av utredningen. De fyra dagar per år då normalallergikern upplever besvär anses vara en 
tillfällig störning. De sammanfaller främst med ex. hästtävlingar och ogynnsamt väder. 
Skyddsavstånd till bostäder har bestämts efter de 36,5 dagar då värdena är höga. De av 
IVL föreslagna skyddsåtgärderna med buskage, täckning av gödsel m.m. anses i PM:et 
inte rimliga i detta fall och effekten av dessa är oklar.   
 
Solstudie  
Solstudien är gjord utifrån byggnation och inte naturmark. Beskuggning kommer ske 
även från naturmark till ny bebyggelse. Därför behöver man i bygglov hantera var 
uteplatser förläggs eftersom röjning i naturmark inte är tillåten.   
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-09-20 
 

Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbra 
mhult232bramhultshojd.5.180e3b59158af501fdddef5f.html  

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 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Samråd för planprogram Viskafors, Rydboholm 7:342 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

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

Sammanfattning 
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås 
(antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har geografiskt sett ett relativt 
stort upptagningsområde. Förslaget till planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms ha stor 
utvecklingspotential.   
 

Miljöförvaltningen har följande synpunkter på förslaget;  
- Hur stor exploatering som ska föreslås behöver framgå tydligare. Området söder 

om Skansen är inte utpekat i Översiktsplanen. Färdiga men ännu inte bebyggda 
planer ingår också i planprogramsförslaget.  

- Miljöförvaltningen vill säkerställa ytterligare två gröna korridorer för djur- och 
växtliv i planprogrammet som samt betonar att en naturvärdesinventering 
behövs redan i planprogramsarbetet för att kunna bedöma om exploatering är 
lämplig och avgränsning av denna.  

- En trafikutredning saknas och trygga skolvägar och gena förbindelser till 
kollektivtrafiken behöver säkerställas i planprogramsförslaget från tilltänkt och 
befintlig bebyggelse.  

- Västra Ögärdet berörs delvis av buller så utformning behöver studeras närmre i 
detaljplaneskedet.  

- Kan det ”outnyttjade” stationsläget nyttjas bättre tills en flytt av stationsläget blir 
aktuellt?  

- Centrumnära, söder om Pumpkällevägen och vid området kring idrottshallen 
behöver dagvattenhantering studeras då vatten kan ansamlas vid skyfall. 

- Länsstyrelsen behöver höras om grundvattentäkten är skyddsvärd och ytterligare 
avgränsning av exploatering alternativt restriktioner i samband med exploatering 
vid Östra Ögärdet behövs med anledning av denna.  

- Färgsättningen för de olika etapperna av exploateringen behöver ändras så de 
blir tydligare.  
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Ärendet 
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås 
(antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har geografiskt sett ett relativt 
stort upptagningsområde. Förslaget till planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms ha stor 
utvecklingspotential.   
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Planens omfattning 
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete och besökt delar av området 
tillsammans med planavdelningen. Förhållandevis lite underlag finns bifogat planen 
jämfört med vissa andra planprogram som tagits fram. Det finns idag planlagda 
områden som inte bebyggts i området som ingår i planförslaget och diskussion har 
därför pågått hur mycket mark som behöver föreslås; eller hur mycket bostäder som 
bedöms behövas. När det är tydligare kan kanske ytterligare en sållning eller 
begränsning, alternativt utökning av förslaget behövas.  
 
Skansen 
Området är inte utpekat i Översiktsplanen för exploatering. En naturvärdesinventering 
behövs för att bedöma om det är lämpligt att bebygga några delar av området söder om 
Skansen. Området ingår i Grönområdesplanen och har högt naturvärde, klass 3. 
Speciellt de områdena som är rika på tall är värdefulla och deras omgivning kan behöva 
skyddas. Däremot kan vi tänka att det område närmast Skansen som idag utgör 
trädgårdstipp kan vara möjlig att exploatera.  
 

En grön korridor mot Storsjöområdet behöver också säkerställas i planen för att 
funktionen inte ska riskeras att ”byggas bort” vid eventuell framtida exploatering. Vi 
bedömer att inventering bör göras redan i planprogramsskedet. Delar av området är 
fuktigt. Dessa områden kan också eventuellt fylla viktiga funktioner och behöva 
undantas exploatering. På sidan 9 menar man att området får utblick mot Viskan och 
Storsjöområdet. Om man faktiskt kommer se Viskan härifrån är vi inte säkra på, efter 
vårt platsbesök.  
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Bild: Gröna korridorer som saknas på kartorna i planprogrammet. T.v. Grön korridor 
söder om Skansenområdet över Viskan mot Storsjöområdet. T.h Grön korridor ned 
mot Östra Ögärdet 

Västra Ögärdet 
Den föreslagna exploateringen närmast järnvägen kan beröras av maxvärden för 
tågbuller (70-79 dBA); så utformning behöver studeras närmre i detaljplaneskedet.  
Detta område berörs också eventuellt av skyddsavstånd för farligt gods.  
 
Östra Ögärdet 
Även Östra Ögärdet berörs av grönområdesplanen och även här behöver en grön 
korridor ritas in och säkerställas i planprogrammet. Vi hann vid vårt platsbesök inte gå 
igenom detta område; men även här behöver en naturvärdesinventering göras.  
Länsstyrelsen behöver höras om grundvattentäkten är skyddsvärd och ytterligare 
avgränsning av exploatering alternativt restriktioner i samband med exploatering vid 
Östra Ögärdet behövs med anledning av denna.  
 
Trafik och skolvägar 
En trafikutredning saknas och det är oklart hur planförslaget påverkar trafiken och 
färdmedelsfördelningen lokalt men också in och utpendling. Närhet till kollektivtrafik är 
ett viktigt kriterium för var byggnation är lämplig i Viskafors.  
 

Om man ska bygga söder om Skansenområdet krävs också gena förbindelser (gång-och 
cykel som vinterväghålls) till kollektivtrafikens närmsta hållplats och skolan/dagis. 
Området riskerar annars att enbart bli attraktivt för den som äger bil. Bilen är snabbare 
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till viktiga målpunkter från detta läge. Ett barn- och ungdomsperspektiv behövs på 
förslaget.  
 
Tåget har ingen tät turtäthet här men är dubbelt så snabb som buss mot Resecentrum. 
Till och med några minuter snabbare än bilen. Vilken potential har det ”outnyttjade” 
stationsläget att locka fler resenärer från befintlig bebyggelse? I översiktsplanen omtalas 
hur en koncentrering av byggnationen kring Viskafors centrumkärna ska bidra till att på 
sikt kunna flytta stationsläget mer centralt. Den åtgärden vet vi inte om Trafikverket 
planerar. I Noden Borås som Trafikverket tagit fram föreslås dock 
som åtgärd att på sikt bygga en pendelparkering vid tågstationen. Många som sätter sig i 
bilen här; fortsätter nog hela vägen mot ex. Borås. Vi kan därför konstatera att åtgärder 
borde göras för att flera skulle få närhet till stationsområdet, redan idag till fots eller 
med cykel. Finns gena förbindelser mellan exempelvis bostadsområdena runt 
Åsahagsvägen till stationen? 
 

Hur ser vägen till skolan ut från befintlig bebyggelse i olika områden i Viskafors idag. 
Behöver åtgärder för en trygg skolväg, men också till exempelvis idrottsområdet ritas in 
i planprogrammet?  
 
Övrigt om förslaget 
I planarbetet har fler idéer om områden att bygga ut fångats upp, bearbetats och 
förkastats. Intentionerna i översiktsplanen bör följas anses vi. Nuvarande förslag håller 
ett visst avstånd till järnväg vilket innebär att föreslagna lokaliseringar inte påverkas 
nämnvärt av tågbuller. En farligtgodsled går genom samhället vilket innebär en viss 
begränsning. Avstånd hålls också till Viskan som rinner genom samhället.  
 

Centrumnära, söder om Pumpkällevägen och vid området kring idrottshallen behöver 
dagvattenhantering studeras då vatten kan ansamlas vid skyfall. Om ingrepp görs i 
skogsområdet nedanför Skansen kan området eventuellt påverkas ytterligare.  
 

Områdets kulturmiljökvaliteter omnämns i planhandlingarna men det är något oklart om 
dessa kan lyftas fram mer i planförslaget.  
 

Sist önskar vi att färgsättningen för de olika etapperna av exploateringen bli tydligare för 
att underlätta för läsaren.  
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-09-30 
 

Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/pl
anprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb28.ht
ml 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb28.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb28.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb28.html
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Detaljplan för del av Hulta 4:36 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt planarbete med detaljplan 
för Hulta 4:36 under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. 
Församlingen som avser uppföra byggnationen har sedan tidigare en församlingslokal i 
närområdet. De befintliga lokalerna är bristfälliga och nedgångna och församlingen är i 
stort behov av ny lokal. 
 

Miljöförvaltningen har följande synpunkter på förslag till detaljplan. 
- Säkra i plan att skyddsvärda träd ej påverkas i byggskede eller under drift 
- Att det genom avtal skapas kompensationsåtgärder i området och dess närhet 
- Att det spridningsstråk bibehålls och förstärks genom kompensationsåtgärder 
- Oljeavskiljning behövs för parkeringsyta och ska framgå på plankarta 
- Genomsläpplig yta bör anläggas i så stor mån som möjligt 

 

Ärendet 
Hulta 4:36 planläggs för att byggnation av en församlingslokal för religiöst ändamål ska 
bli möjlig. Församlingen har i dagsläget en lokal i närområdet som är för liten och i 
dåligt skick och församlingen är i stort behov av en ny och större lokal. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete och besökt 
detaljplaneområdet. Detaljplaneområdet är bevuxet med skog med inslag av ek, hassel 
och blandad lövskog. Det är av vikt att de gröna stråk som går genom planområdet och 
angränsande inte påverkas negativt utan att de bibehålls och förstärks i riktning mot 
Ollonstupet.  
 

På sid 11 står: Kompensationsåtgärder ska utföras för ianspråktagande av natur med 
höga naturvärden. Åtgärderna ska förstärka stråket, för djur och växter men även miljön 
för människors rekreativa värden. På sid 13 beskrivs planerade 

kompensationsåtgärder och att: Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband 
med samlingslokalens färdigställande, vilket är bra.  
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Det är viktigt att säkerställa att avtalet gällande kompensationens kostnader och ansvar 
för genomförande finns på plats före marken kan tas i anspråk för byggnation. 
Plantering av nya ekar bör ingå som någon del i kompensationen då ekbestånden är en 
viktig kvalitet i det naturområde man påverkar liksom i de områden som sammanlänkas 
av grönstråket. 
 

Det särskilt skyddsvärda trädet med sin skyddszon ligger inom naturmarken. Den 
anslutande kvartersmarken har här ingen prickmark vilket innebär att byggnaden kan 
placeras mycket nära trädets rotzon. Här behövs i genomförandeskedet fysiska skydd 
runt trädets zon i gränsen till kvartersmarken så att det inte skadas. Eventuell grävning i 
direkt anslutning måste göras med lämpliga metoder. Det är viktigt att detta följs upp 
noggrant under byggskedet. 
 

Det krävs oljeavskiljning från parkeringsyta, det måste framgå som information i 
plankartan. Observera att oljeavskiljning inte per automatik innebär oljeavskiljare, utan 
kan vara en enklare lösning mer lämpad för en mindre parkering. 
 

På sidan 10 står att genomsläppliga ytor kan agera som kompensationsåtgärder. Det kan 
ej accepteras, en genomsläpplig yta kan ej vara en kompensationsåtgärd för en 
nedtagning av ekar. Kompensation för ekar, se ovan. Dock är genomsläppliga ytor 
anlagda som fördröjning av dagvatten lämpligt på prickmark längs med Hultagatan samt 
i anslutning till parkeringsområde, entré till församlingslokalen samt runt 
församlingslokalen.  
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-10-02 
 

Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultak
yrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html 
 

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 
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
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Detaljplan för del av Norrby, Garvaren 15 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

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

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar 
och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen 
park. Detaljplanen har varit på samråd 1 och samråd 2. Planbeskrivningen har 
uppdaterats i enlighet med Miljöförvaltningens synpunkter och önskemål om 
redaktionella ändringar. I bullerutredningen ska det stå hälften av bostadsrummen = rum 
för daglig samvaro och rum för sömn. Det är bra att det inför granskning har tagits 
hänsyn till risk för skyfall och ökad mängd dagvatten och att det införs en 
planbestämmelse för att ställa krav på ett underjordiskt utjämningsmagasin inom 
användningsområdet idrottsplats. Ytterligare granskningstillfälle av detaljplanen kan 
krävas eftersom markmiljöutredningen ännu inte levererats och resultatet kan påverka 
utformningen av planen.  
 

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

Detaljplanen har varit på samråd 1 och samråd 2.  
 

En fördjupad markmiljöutredning är beställd. Utredningen syftar till att avgränsa 
föroreningarna. Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, pågår 
parallellt med detaljplaneprocessen. Synpunkter om materialval och parkmiljö tas med 
i det fortsatta arbetet. Utgångspunkten är att vegetation som tas bort ska ersättas med 
annan vegetation som även fortsatt bidrar till att ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald främjas.  
 

Efter samråden har planbeskrivningen uppdateras i enlighet med Miljöförvaltningens 
synpunkter och önskemål om redaktionella ändringar. 
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§ 296 forts.     Dnr: 2018-2804 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I bullerutredningen som levererades under juli 2019 dras slutsatsen att för tänkta 
bostadsbyggnader i den norra delen av planområdet beräknas ljudnivån 60 dBA 
överstigas och då krävs att hälften av lägenheterna placeras mot den tystare sidan. Det ska 
vara hälften av bostadsrummen = rum för daglig samvaro och rum för sömn. 
Det skrivs inget i texten och slutsatsen om att det är max järnväg som är det ljudmått 
som är relevant i detta läge.  
Det bör noteras i detta sammanhang att förskoleverksamheten i byggnaden kan bidra 
med ackumulerade ljudnivåer för boende i byggnaden även om barnens utemiljö klarar 
bullernivåerna från väg och järnväg.  
 

Det är bra att det inför granskning har tagits hänsyn till risk för skyfall och ökad mängd 
dagvatten och att det införs en planbestämmelse för att ställa krav på ett underjordiskt 
utjämningsmagasin inom användningsområdet idrottsplats. Eftersom förskolan med 
dess gård ligger lågt i området har det i planbeskrivningen lagts till rekommendationer 
kring lägsta golvnivå på förskole-/bostadsbyggnaden. 
 

Vi har inte kunnat granska markmiljöutredningen eftersom den inte levererats ännu till 
kommunen. Normalt borde en sådan vara klar innan granskning eftersom resultatet kan 
påverka utformningen av planen. Beroende på resultatet av undersökningen kan 
ytterligare granskningstillfälle av detaljplanen krävas.  
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-09-30 
 

Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af951
5ff422928a52b91.html 
 

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 
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html
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§ 297     Dnr: 2019-3126 
 

Detaljplan för del av Hulta, Klippingen 7 m.fl. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka planförslaget.  
 

Sammanfattning 
Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra 
delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan 
och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planområdet samt att 
ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik och sopbilar i planområdet. 
 

Miljöförvaltningen ser positivt på att en bullerutredning gjorts. De föreslagna 
planbestämmelserna kring buller krävs då läget är bullerutsatt. Vi har enbart hunnit titta 
på bullerfrågan gällande denna planändring.  
 

Ärendet 
Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra 
delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan 
och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planområdet samt att 
ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik och sopbilar i planområdet. 
 

Trafikbullerutredning från 2019 är gjord. Ett bullerplank på 2,5 meter föreslås  
utmed Sörmarksgatan utmed en del av tomtgränsen i sydost, utöver en fast placering av 
husen, då läget är bullerutsatt. Planbestämmelsen ändras avseende bullerplank men 
medger fortsatt ett plank. Planbestämmelse finns också att riktlinjer för buller måste 
klaras vilka lösningar exploatören än väljer.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på att en bullerutredning gjorts. Kartorna i utredningen 
är dock svårtolkade då det även i de beräkningarna utan bullerplank finns bullerplank 
inritade. Möjligen bör ett förtydligande ske genom en revidering av utredningen. Av 
textavsnitten kan dock uttolkas att åtgärder krävs för att klara bullersituationen i detta 
läge och då krävs de föreslagna planbestämmelserna.  
 

Vi har enbart hunnit tittat på bullerfrågan i detta utkast.   
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§ 297 forts.     Dnr: 2019-3126 

 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-10-04 
 

Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166e48f
9d60a6257.html 

 

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 
Samhällsbyggnadsnämnden  
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166e48f9d60a6257.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166e48f9d60a6257.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166e48f9d60a6257.html
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§ 298                    Dnr: 2019-519 
 

Månadsuppföljning september 2019 
 

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

 

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

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 
 

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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Yttrande – Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås Stads ungdomspolitiska program 2020- 
2023. 

Ärendet 
Till Miljö- och konsumentnämnden har remiss inkommit om ungdomspolitiskt program 
2020-2023. Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 
och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen.  
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt 
och lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla 
personer.  
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att 
utvecklas.  
Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08 
 

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 
Borås Stads ungdomspolitiska program 2020-2023 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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§ 300     Dnr: 2019-519 
 

Beslut om nämndens taxor 2020 (uppräkning PKV) 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2020 års  

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1 367 kr  
• timtaxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 

till 1 367 kr 
• timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 193 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1 193 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer till 1 193 kr 
• timtaxan för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

verksamhetsområde till 1 193 kr 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de nya timtaxorna träder i kraft den 1 
januari 2020.  
  

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av 
respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. De uppräknade timtaxorna avser verksamhetsåret 2020.  
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt följande taxor: 

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet 
• taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• taxorna för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet  
• taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekusorer 
• taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

ansvarsområde 
 

Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av taxorna överlåtit åt Miljö- och 
konsumentnämnden att årligen besluta om indexuppräkning av respektive taxas timpris. 
Det betyder att Kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut om årlig 
indexuppräkning.  
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel  
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§ 300 forts.     Dnr: 2019-519 
 
ska revideras inför 2020. Denna taxa måste således fastställas av Kommunfullmäktige 
och omfattas därför inte av detta beslut.  
 

 
Beräkning av ny timtaxa 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
bör en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillhandahåller ett index används till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster 
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. SKL rekommenderar att det 
index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Inför 2020 
ska indexet för 2018 användas. Taxorna indexuppräknas årligen baserat på PKV som 
finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad.  
 
Vid beräkning av ny timtaxa för 2020 har PKV-20191001 använts1. Det innebär att 
timtaxan är uppräknad med 3,2 procent.  
 
Miljöförvaltningens taxeområden, timtaxor 2019 2020 
Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  1 325 kr 1 367 kr 
Offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 1 325 kr 1 367 kr 
Prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet 1 156 kr 1 193 kr 
Tillsyn enligt Strålskyddslagen 1 156 kr 1 193 kr 
Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 1 156 kr 1 193 kr 
Uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde 1 156 kr 1 193 kr 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 
 

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

Beslut skickas till 
Avdelningarna för Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska avdelningen 
Kommunstyrelsen 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
                                                 
1 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html 
 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
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§ 301 
 

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, påminnelse skickas per mail till dom som inte svarat på 
inbjudan. 
 
Ytterligare en miljöutbildning tillsammans med Sjuhäradskommunerna kommer att 
genomföras den 13e november kl. 08.00 – 12.00 på Borås Kongress, påminnelse skickas 
till dom som inte svarat på inbjudan. 
 
Förslag att genomföra strategidagar under februari har framförts, förfrågan med val av 
datum skickas ut snarast.  
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§ 302    
 

Delegeringsbeslut september 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 september 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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Inkomna skrivelser 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Nämnden har fått ta del av ett utskick ”Stormöte om Överenskommelsen inklusive 
Områdesnätverk och Ortsråd” som arrangeras i samverkan med: borås Stad, 
Studieförbunden i Borås, Social ekonomi Sjuhärad, Föreningsrådet, Svenska kyrkan och 
trossamfunden i Borås 
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Personalärenden 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden allmänt om sitt uppdrag: 
 
MKN:s arbetsinstruktion till förvaltningschef 
De åtgärder som vidtas enligt denna ordning betraktas som löpande förvaltningsåtgärder 
samt verkställighetsåtgärder och ska inte anmälas till nämnden förutom beslut om 
anställningar. 

• Allmänt 
• Nämndsammanträden 
• Personalärenden 
• Ekonomiärenden 
• Dataskyddsförordningen 
• Övrigt 

 
MKN:s delegering av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

• Leda, planera och fördela arbete samt vidta åtgärder och initiera insatser 
• Mål 
• Undersöka, riskbedömning mm 
• Budgetarbete mm 
• Säkerställa arbetsmiljökompetens 

 
Övrig information 

• Uppföljning av länsstyrelsens granskning av miljöbalkstillsynen i Borås Stad – 
uppskov till 29 november. 

• Fördjupade granskningar, Stadsrevisionen: 
- Taxor och avgifter  
- Granskning av ärendeberedningsprocessen i nämnderna 

• Lokaler 
 
 
Arbetet med planerna att omorganisera på avdelningen för Miljötillsyn fortskrider och 
det planeras för att avdelningen ska ha två chefer.  
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§ 305 
 

Övrig information från förvaltningen 
 
Förslag på datum för Miljö- och konsumentnämndens möten 2020 har tagits fram av 
förvaltningen. Miljö- och konsumentnämnden arbetar med förslaget i sina grupper och 
återkopplar till förvaltningen.  
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