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Sammanträdesdatum 

2019-11-26 

Sida 

1 (67) 
TID OCH PLA TS 
Tisdagen den 26 november 2019, kl. 17:00 – 19.00, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 18.05 – 18.35 
 
Omfattning 
§§ 306- 336 

 

 
Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Ordförande  
Per Månsson (M) 1a vice ordförande  
Sofia Bohlin (S) 2e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S)  
Catherine Tynes Kjellbergh (L)  
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Skånberg (SD) 

 

 

 
  
 
Tjänstgörande ersättare 
Tobias Eng-Strömberg för Cecilia Kochan (S)  
 

 

Närvarande ersättare  
Tobias Eng-Strömberg (S) Lars Lyborg (KD) 
Jaana Ben Maaouia (S)             Lars-Erik Johansson (SD) 
Alexander Andersson (C)  §§ 311 – 336  
Matti Oinas (MP) 
 
  

 Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander §§ 306 -336 Kommunbiolog Matilda Chocron §§ 306 - 309 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 306 -313 Tillståndshandläggare Anna Karlsson §§ 310 - 312 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 306 -313 Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 306 - 336 
Avdelningschef Elin Johnsson §§ 306 -313 Två kommuninnevånare §§ 306 - 309  
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström §§ 306 -336  
  

 

Justering 
Robert Skånberg (SD) utses att justera och Jan-Åke Carlsson (S) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2019-12-02 på Miljöförvaltningens expedition.  
 

 
 

 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist   
 

 
 

 

Ordförande Karl-Eric Nilsson  
  

 
Justerande Robert Skånberg  

Justering tillkännages genom anslag den 2019-12-03 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande  

 
2. Närvaro  

 
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  

 
4. Initiativärenden 

 
5. Fastställande av föredragningslista 

 
6.1  Information – Överklagade och överprövade beslut strandskyddsdispenser 

6.2  Information – Begäran från Länsstyrelsen om yttrande och åtgärdsplan, 
       miljöbalkstillsyn 

6.3  Information – Månadsuppföljning oktober 2019 

6.4  Information – Hantering av återkommande händelser/anmärkningar  
     (tillståndsenheten) 

6.5 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

 
7.1  Strandskyddsdispens Tomta 1:3 

7.2  Yttrande och återrapportering med anledning av Länsstyrelsens uppföljning och   
      utvärdering av miljöbalkstillsynen i Borås Stad 
 
8.1 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

8.2 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

8.3 *Beslut att inte ta ut sanktionsavgift, livsmedelslagen 

8.4 *Yttrande till förvaltningsrätten 
 
9.1 *Ändring i serveringstillstånd  

9.2 *Åtgärd mot serveringstillstånd  
 
10.1 Samråd för detaljplan Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. 

10.2 Yttrande – Förslag till Borås Stads strategi för parkering i Borås  

10.3 Detaljplaneförslag för Byttorp 3:1 
 

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Gräslid 1:3 

11.2 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Skrapered 1:90 och Bosnäs 3:1 

11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Boden 1 

10.4 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Sillvalen 2 
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10.5 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Äspered 3:3 
 

12.1 Månadsuppföljning oktober 2019 

12.2 Remiss – stärkt skydd för den enskilde vid estetisk behandling 

12.3 Taxor 2020 alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel 

12.4 Förslag på datum nämndmöten 2020 
 
13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut oktober 2019 

14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 306 
 
V
 

al av justerare 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Robert Skånberg (SD) med Jan-Åke Carlsson (S) som ersättare.      
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§ 307 
 
Initiativärenden 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Per Månsson (M) anmäler initiativärende;  
 
Miljöförvaltningens inspektion av lokalvård på skolor. 
 

Vid ett verksamhetsbesök av en alliansrepresentant på Sven Eriksonsgymnasiet informerades det om 
att Miljöförvaltningen gör inspektioner kring kost och lokalvård på skolorna. 
Enligt utsago så hotas det med vite om det ligger fimpar på skolområdet, vilket för Sven 
Eriksonsgymnasiets del även innefattar området/trottoaren där Turistinformationen tidigare låg och 
där allmänheten kan röra sig fritt.  
Om det verkligen är så att man hotar skolorna med vite för att det ligger fimpar på skolområdet där 
även allmänheten har tillgång att promenera och planerar att göra verklighet av detta har vi ett problem.  
Även om man till mans kan tycka att ett förbud mot nedskräpning och fimpar på marken är bra, så 
kan man tycka att det är fel att meddela Borås Stadsskolor att de får böter om de inte plockar upp 
fimpar som ligger runt skolområdet.  
 

Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande om hur det ligger till i denna fråga.  
 
Miljöförvaltningen ska återkoppla ärendet till Miljö- och konsumentnämnden 
kommande möte. 
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§ 308 
 
G
 

odkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 309 
    

Information – Överklagade och överprövade beslut 
strandskyddsdispenser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron, informerar angående överprövade 
och överklagade strandskyddsärenden: 
två överklagade 
två överprövade 
tre pågående överklagade – inväntar laga kraft 
ett pågående överprövat  
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§ 310 
 

Information – Yttrande och återrapportering med anledning 
av Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av 
miljöbalkstillsynen i Borås Stad. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens avdelningschef Mirjam Keskifrantti, informerar nämnden om 
bakgrunden till yttrandet och återrapporteringen till Länsstyrelsen, samt om 
Länsstyrelsens besök på Miljöförvaltningen där man utvärderade miljöbalkstillsynen. 
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§ 311 
              

Information – Månadsuppföljning oktober 2019 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander  
förklarar och förtydligar poster och siffror i månadsuppföljningen för oktober 2019.  
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§ 312 
              
Information – Hantering av återkommande 
händelser/ärenden, tillståndsenheten 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens tillståndsenhet informerar nämnden om bedömning i de fall där en 
verksamhetsutövare haft upprepade brister. 
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§ 313         
              

Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om arbetet 
som pågår med att dela på avdelningen för miljötillsyn. Medarbetarna har varit delaktiga 
i utformningen av de nya grupperna. 
På samma avdelning har man även behov av att rekrytera två handläggare samt en till 
chef.  
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§ 314     Dnr: 2019-373 
   

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnader, Tomta 1:3 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med måtten ca 11 x 7 samt en komplementbyggnad på 6,5 x 3,8 meter, på 
fastigheten Tomta 1:3, Sandviken 1 vid Stora Hålsjön, Borås kommun. Dispensen ges 
även för de altaner som finns med i ansökan.  
 

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

Vilkor 
 

1. Tomtplatsen ska mot sjön samt åt nord ost mot betesmarken, 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. 
 

 
 

 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva två 

byggnader och bygga två nya, samt bygga altaner kring dessa på fastigheten Tomta 1:3. 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 29 augusti 2019. 
Ritning, karta och foton har bifogats ansökan. 
 

Sandviken 1 är adressen till det fritidshus som ansökan avser på fastigheten Tomta 1:3. 
Trädgården är idag inhägnat med staket mot sjön och mot naturmarken i nordost. Från 
stranden och upp mot huset är en brant slänt, staketet är placerat precis ovanför branten 
bakom huset. I söder gränsar trädgården till ett annat fritidshus.  
 

Området ligger inom ett landskapsobjekt i naturdatabasen. Odlingslandskapet har klass 
två och bedöms ha mycket högt naturvärde. I sluttningarna ner mot sjön omväxlar 
öppna kultiverade betesmarker med betade lövhagar.  
 

 har getts möjlighet att yttra sig över föreslagen tomtplats. Hon 
delar miljöförvaltningens bedömning. 
 

Underlag för beslut 
Ansökan inklusive ritningar och foton inkommen 2019-08-29 
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§ 314 forts.                    Dnr: 2019-373 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för det planerade fritidshuset ligger inom Stora Hålsjöns strandskyddsområde 
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § 
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 
26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. 
 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området redan är ianspråktaget på ett sätt att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 

Miljöförvaltningen bedömer att fritidshuset kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen. På tomten finns redan två byggnader idag, området är väl avskiljt med 
staket mot sjön så att en fri passage finns.  
 

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

Motivering till villkor 
För att det ska vara tydligt för allmänheten var den har tillträde ska tomtplatsen 
markeras med staket, häck mur eller liknande.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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 rivning eller byggnation påbörjas.  
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§ 314 forts.                    Dnr: 2019-373 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför 
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. Tomtplatsen får inte utökas 
genom att gräsmatta börjar klippas eller utemöbler etc placeras utanför tomtplatsen.  
 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
4. Flygbild  
5. Fotobilaga 

 

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.  
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§ 314 forts.                    Dnr: 2019-373 
 
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  
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 315     Dnr: 2019-2320 
   
Yttrande och återrapportering med anledning av 
Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av 
m
 

iljöbalkstillsynen i Borås Stad. 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärdsplan 
och överlämnar det såsom sitt yttrande till Länsstyrelsen. 
 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen genomförde den 28 mars 2019 en uppföljning av miljöbalkstillsynen i 
Borås stad och skickade under sommaren sin utvärdering till nämnden. Länsstyrelsen 
anser att kommunen bör arbeta för att förbättra verksamheten nämnden ska senast sista 
november (förlängt från 15 november) rapportera hur den ställer sig till Länsstyrelsens 
noterade brister och rekommendationer.  

 

Allmänt 
Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till kommunerna i respektive län inom bland 
annat Miljöbalksområdet. I begreppet ”tillsynsvägledning” ingår uppföljning och 
utvärdering av den operativa tillsynen. Detta framgår av miljötillsynsförordningen (3 kap 
16 § och 1 kap 3 §).  

Syftet med uppföljningen av kommunen är att bedöma om den operativa tillsynen 
genomförs enligt miljöbalken (MB) och att de krav som anges i miljötillsyns-
förordningen (MTF) uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ 
tillsyn i hela landet.  

Vid uppföljningen granskas planeringen av tillsynen utifrån miljötillsyns-förordningens 
regler, de organisatoriska förutsättningarna att genomföra en oberoende tillsyn samt det 
praktiska genomförandet av tillsynen. 

 

Ärendet  
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande positiva förhållanden som nämnden kommer 
att arbeta för att för behålla och förstärka:  

• Miljö- och konsumentnämnden uppfyller till största delen lagstiftningens krav 
enligt förvaltningslagen och miljötillsynsförordningen.  

• Nämnden har tillgång till erfaren och engagerad personal.  
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§ 315 forts.                    Dnr: 2019-2320 

 

• Nämnden bedriver en välfungerande tillsyn inom vissa tillsynsområden med 
innehåll av förebyggande arbete. 

• Nämnden prioriterar den tillsyn som krävs vid de objekt som övertagits av 
Länsstyrelsen.  

För att nämna ett exempel sker tillsynsarbetet med anläggningen Sobacken eller 
”Energi och Miljöcenter” med Borås Energi och Miljö som huvudman, genom 
en välfungerande arbetsgrupp som arbetar med tillsynen. 

• Den politiska organisationen säkerställer idag en oberoende tillsyn när det gäller 
beslut rörande kommunala verksamheter. Kommunens förvaltningsorganisation 
säkerställer tillsynens oberoende från driften av kommunala verksamheter.  

• Delegationsordningen är aktuell och de granskade besluten är fattade med rätt 
befogenheter.  

• Nämnden har tagit fram en heltäckande behovsutredning och tillsynsplan som 
tydligt visar på resursbehovet och vilken tillsyn som kan genomföras eller inte.  

• Förvaltningen har tydliggjort att personalomsättningen innebär ett resursbehov 
samt arbetar med att försöka få en stabilare personalsituation.  

• Förvaltningen har tillgång till stödfunktioner som administration, jurist, 
ekonomi, HR m.m.  

• Förvaltningen strävar efter att minska sårbarheten genom delat ansvar och 
arbete i team. Förvaltningen provar nya arbetssätt, såsom tematillsyn, för att 
effektivisera tillsynen, få bättre samsyn, minska sårbarheten och bredda 
kompetensen.  

• Länsstyrelsen bedömer utifrån de uppgifter som inkommit att nämnden fattar de 
beslut om förelägganden och förbud som krävs för att lagstiftningen ska 
uppfyllas.  

 

 

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister och risker som nämnden och 
kommunen bör beakta:  

1. Kommunen uppfyller inte bestämmelserna i 1:9 MTF då tillsynsarbetet inte kan 
bedrivas effektivt på grund av den stora resursbristen. Det är nämndens ansvar 
att ha de resurser som behövs för tillsynen.  
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§ 315 forts.                    Dnr: 2019-2320 
 

Nämnden har påbörjat en översyn för att stärka och synliggöra resurskedjan: 
 

 

behovsutredning och 
finansieringsbehov

tillsynsplan, 
budget och taxa

tillsyns 
uppföljning

analys

ny 
behovsutredning 

Under 2017 och 2018 låg fokus på att ta fram en komplett behovsutredning och 
tillsynsplan för första gången på flera år. Under 2019 går förvaltningen vidare 
med utveckling av tillsynsuppföljning. Under året provas manuell 
tidrapportering under två månader. Erfarenheterna därifrån tillsammans med 
helt nytt verksamhetssystem (2019/2020) kommer under 2020 medföra 
förbättrade möjligheter för uppföljning. När uppföljningen har fått högre 
kvalitet kommer fokus gå över på att vidareutveckla analysarbetet. 

Parallellt har nämnden under flera år arbetat med att succesivt stärka 
förvaltningen med stödfunktioner som är nödvändiga för att tillsynspersonalen 
ska kunna fokusera på tillsynsarbete och ha en god arbetsmiljö. Nämnden har de 
senaste åren tillsatt tjänster inom administration, kvalitet/IT, jurist, controller, 
HR-specialist och kommunikatör samt investerat i ett nytt verksamhetssystem 
Ecos2 för både Miljöbalks- och livsmedelsområdet. Under slutet av 2019 
kommer alla nya resurspersoner vara på plats och runt årsskiftet driftsätts det 
nya verksamhetssystemet, därefter kommer nämnden och förvaltningen 
succesivt märka av förbättringar i takt med att ny personal kommer in i sina 
roller och i takt med att all personal lär sig det nya verksamhetssystemet. 

 Den stora personalomsättningen innebär en risk för att värdefull kompetens 
förloras vilket kan medföra ytterligare ökning av resursbristen.  
 
Personalomsättningen beror till stor del på omvärldsfaktorer som är 
marknadsberoende och svåra för nämnden att påverka. Faktorer som nämnden 
har kunnat och valt att påverka: 

- Nämnden har succesivt stärkt förvaltningen med nödvändiga 
stödfunktioner på förvaltningen, se punkt 1. 

- Nämnden har de sista åren förstärkt personalbudgeten utöver 
ramuppräkning för att öka konkurrenskraften avseende lönenivåer med 
den privata sidan och med mindre grannkommuner. 

2.
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- Nämnden har tillsett att förvaltningen fått ökade lokalytor och därmed 
bättre arbetsmiljö, när förvaltningen växte genom tillkommande 
verksamhetsområden (tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och e-cigaretter). Nämnden fortsätter arbeta för att hela 
förvaltningen ska få sitta i gemensamma lokaler. 

- Medarbetare som stannar kvar uppger att de uppskattar att varje 
medarbetare kan ha arbetsuppgifter inom både miljö- och 
hälsoskyddsområdet och alla deltar i att planera upplägg av tillsynsarbetet 
tillsammans i teamen/arbetsområden. 

- Beslut om förslag till omorganisering inom Miljöbalksområdet har fattats 
på förvaltningsnivå och förväntas beslutas av nämnden i dec 2019. 
Omorganiseringen medför att Miljötillsynsavdelningen delas i två 
avdelningar med två chefer. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för både 
medarbetare och chefer. Medarbetarna har medverkat vid framtagandet 
av principer för uppdelningen vilket bland annat medfört att båda 
avdelningarna kommer ha ansvar för områden inom såväl miljö- och 
hälsoskydd. Omorganiseringen kommer att genomföras efter att ny chef 
rekryterats, förutsatt att nämnden fattar beslut enligt förvaltningens 
förslag. 

3. Kostnadstäckningen för tillsynen är något låg samtidigt som behovet av tillsyn 
enligt miljöbalken inte uppfylls. 

Tillsynen på miljöbalkens område behöver få mer kostnadstäckning och 
medarbetarna behöver en förbättrad rutin för vilka moment som är 
tillsynsrelaterade för att därmed kunna ta rätt betalt från verksamhetsutövarna. 
Under det kommande året kommer förvaltningen att ta fram hjälpmedel för att 
underlätta debiteringsprocessen. I samband med översynen och analys av 
genomförd tidsredovisning kommer nämnden att tillfrågas vilka områden eller 
moment som ska vara skattefinansierade och inte. 

4. På grund av resursbristen hinns inte den obligatoriska tillsynen med. En 
förutsättning för att få ta över tillsyn från Länsstyrelsen är att det finns resurser 
till både obligatorisk och överlåten tillsyn.  

Överlåtna objekt blir alltid årsbetalande verksamheter. Under 2017, 2018 och 
2019 har tillsynstiden lagts på att genomföra tillsyn på de årsbetalande  

verksamheterna. Inför 2019 planerades dessa inspektioner in  under första 
halvåret och under hösten prioriteras årsbetalande verksamheter som har mer 
omfattande tillsynstid, samt även en del tillsyn på u-verksamheter.  

Under 2019 har Miljötillsynsavdelningen prioriterat att följa upp genomförd 
tillsyn i en strukturerad lista över de årsbetalande verksamheterna med störst risk  
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att påverka människors hälsa eller miljön negativt. En ansvarig person 
uppdaterar och bevakar att nödvändig information dokumenteras. Detta arbete 
kommer att vidareutvecklas med tiden. På så sätt kommer den tillsyn som staten 
meddelat ska prioriteras att genomföras. Nämnden kommer även 
fortsättningsvis att ha fokus på att utföra tillsyn på verksamheter med störst risk 
och årlig tillsynsavgift för att uppnå målen i myndighetsutövningen. 

 

Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer:  

5. Nämnden och förvaltningen behöver arbeta vidare med att göra kopplingen 
mellan övergripandemål och tillsynens prioriteringar mer tydliga.  

Under 2020 har miljöbalkstillsynen fokuserat på att tillsynsplanera på 
arbetsområde/team och även ta fram mindre tillsynsplaner för dessa. Detta 
arbete kommer att komplettera tillsynsplanen 2020. För tillsynsplaneringen på 
teamnivå används SKLs planeringsmatris för att kartlägga verksamheters olika 
tillsynsbehov, utifrån den risk som verksamheten medför på miljön och eller 
hälsan. De nationella, regionala samt lokala miljömålen att vävas in i 
tillsynsplanen. En tillsynsplan ska alltid omfatta en treårsperiod och revideras 
inför varje nytt år.  

6. Kommunen behöver vidta åtgärder så att resurserna för tillsyn motsvarar 
behovet för tillsynen. Nämnden har ett ansvar att begära mer resurser för 
tillsynen om det inte finns möjlighet att finansiera resursbehovet med avgifter.  

Taxekonstruktionen för miljöbalken behöver ses över. Underlag för 
revideringen kommer bland annat från medarbetarnas tidsredovisning som 
genomförts två gånger under året. Nämndens ambition är att administratörer  
ska arbeta med administration och inspektörerna ska få arbeta mer med tillsyn. 
Det nya verksamhetssystemet kommer att underlätta denna förändring. 

På avdelningen har resurser saknats jämfört med behovsutredningen. I budgeten 
2019 stärktes personalbudgeten med tre helårstjänster. Under året har två av 
dessa tjänster tillsatts men ett föräldravikariat har inte kunnat bemannas ännu på 
grund av för otillräckligt kvalificerade sökande. 

 

7. Kompetensutvecklingsplanen behöver uppdateras.  

Individuella kompetensutvecklingsplaner finns. Det saknas däremot 
dokumenterad och samlad plan för samtliga medarbetare. Under 2020 kommer 
nämnden att arbeta med att ta fram en sådan. 
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8. Uppföljningen och utvärderingen behöver bli tydligare så att nämnden lättare 
kan följa vilken tillsyn som genomförs samt konsekvenserna av den tillsyn som 
uteblir om det inte finns tillräckliga personalresurser.  

Nämnden kommer under 2020 att prova nya metoder för uppföljning med syfte 
att tydliggöra vilken tillsyn som genomförs. Dels kommer en modell för 
månadsuppföljning alternativt tertialuppföljning inledningsvis att provas och 
dels kommer tillsynsplanen delas upp på individnivå och/eller teamnivå. 
Därmed kan man också få en tydligare uppföljning på miljöbalksområdet. 

Under 2019 har avdelningen prioriterat att följa upp genomförd tillsyn i en 
strukturerad lista med årsbetalande verksamheter. En ansvarig person 
uppdaterar och bevakar att nödvändig information dokumenteras. Detta arbete 
kommer att vidareutvecklas och förbättras med tiden. På så sätt uppnås den 
tillsyn som staten meddelat ska prioriteras.  

9. Det finns behov av att arbeta vidare med rutiner och mallar för att underlätta en 
likvärdig tillsyn. 

Det nya ärendehanteringssystemet kommer vara utformad med fokus på 
effektiva processer som gör det lätt att registrera uppgifter korrekt. Det gör att 
arbetet med tillsyn blir mer effektivt, rättssäkert och likvärdigt. En fördel med 
Ecos2 är att det kommer att gå enkelt att få en överblick över alla pågående och 
avslutade ärenden. Med en samlad bild är det enklare att tillsynsplanera för varje 
objekt. I systemet finns även viss historik samlad och det går att se händelser 
och vad som ligger planerat såsom brister, förelägganden, åtgärdslistor etc. Nya 
rutiner och mallar håller på att tas fram i samband med införandet av Ecos2. 

10. Kommunen behöver tydligare skilja på beslut och tillsynsrapport. En 
tillsynsrapport kan inte överklagas och ska därför inte innehålla krav. 

Medarbetarna har uppmärksammats på sakförhållandet, men en skriftlig rutin 
behöver utarbetas.   

 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14 
 

Bilagor 
Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Borås stad 2019 
Rapport från Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Borås 
kommun 2019 
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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. 
 
 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg 
(Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se) 
 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Remiss – Stärkt skydd för den enskilde vid estetisk 
behandling 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstryker lagförslaget.  
 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har gett ett förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet 
för individens liv och hälsa. I och med förslaget till den nya lagen så kommer 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ändras, vilket påverkar 
Miljöförvaltningen. 
 

Miljöförvaltningen anser att det är positivt med en reglering om vem som får utföra 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. För dessa typer av 
behandlingar så anser Miljöförvaltningen att den nya lagen gör att det blir tydligare för 
kommunen och för verksamhetsutövarna om vem som är tillsynsmyndighet.  

Ärendet 
Socialdepartementet har gett ett förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet 
för individens liv och hälsa. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och 
tillsynsinstans kommer att vara Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 

Med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar avses behandlingar 
som syftar till att förändra eller bevara utseendet på en människa. I den nya lagen 
kommer krav finnas att endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller 
sjuksköterska får utföra estetiska behandlingar. En åldersgräns på 18 år samt 
informationsplikt, betänketid och krav på samtycke införs i lagen.  
 

Det finns undantag från lagens tillämpningsområde, till exempel undantas tatuering, 
kosmetisk pigmentering och mikronålning. Det är Miljö- och konsumentnämnden som 
har tillsynsansvaret för de undantagna verksamheterna.  
 

I och med förslaget till den nya lagen så kommer ett antal andra lagar och förordningar 
att ändras. En förordning som kommer att ändras är förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, vilket påverkar Miljöförvaltningen. Socialstyrelsen har 
ansett att det är av stor vikt att anmälningsplikten omfattar verksamheter där det finns 
risk för både blodsmitta och annan smitta. I dagsläget omfattas anmälningsplikten till 
kommunen enbart blodsmitta.    
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att det är positivt med en reglering om vem som får utföra 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Genom att enbart 
legitimerad sjukvårdspersonal får utföra behandlingarna så kan risken för felbehandling 
minska för kunden. För dessa typer av behandlingar så anser Miljöförvaltningen att den 
nya lagen gör att det blir tydligare för kommunen och för verksamhetsutövarna om vem 
som är tillsynsmyndighet.  
 

I den nya lagen finns ett antal undantag, t.ex. tatuering och mikronålning. Undantagen i 
lagen har kommunen tillsynsansvaret för. Miljöförvaltningen anser att det är positivt att 
det blir mer uttalat om vilka typer av behandlingar som kommunen har tillsynsansvar 
för.   
 

I den 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) står vilka 
verksamheter som är anmälningspliktiga till kommunen. Enligt 
departementspromemorian anser Socialstyrelsen att det är av stor vikt att 
anmälningsplikten omfattar verksamheter där det finns risk för både blodsmitta och 
annan smitta på grund av användningen stickande eller skärande verktyg.  
 

Miljöförvaltningen anser att texttillägget ”eller annan smitta” i paragrafen medför att det 
blir uttalat att en större tyngd läggs vid alla former av smitta, inte enbart blodsmitta. 
Detta kommer troligen medföra att tillsynen ökar för de verksamheter där det finns 
”annan smitta”. Om den föreslagna lagen antas önskar Miljöförvaltningen ytterligare 
vägledning från Socialstyrelsen om vad det kan innebära för kommunernas tillsyn.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08 
 

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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§ 317    Dnr: 2019-3165 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Borås Stad - Förskolenämnden, 
organisationsnummer 212000-1561, med verksamheten , ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 40 000 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. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 augusti 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkom.   

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 om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 2019-10-14, 
där Förskolenämnden med verksamheten  fick tillfälle att yttra 
sig.   
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Förskolenämnden med verksamheten  har inte inkommit med 
något yttrande.  
 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 augusti 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit.   
 

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.  
 

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

Beloppets storlek 
Om stat, kommun eller landsting inte anmäler sin livsmedelsverksamhet innan den 
påbörjas utgår ett fast belopp på 40 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-07 
2. Skäl till beslut; Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning sida 1, se bilaga 

 

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 
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning sida 1 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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Beslutet skickas till  
Borås Stad  
Förskolenämnden 
501 80 BORÅS 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

28 (67) 
2019-11-26 
 

 
 
 
§ 318     Dnr: 2019-3172 
  

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att /Via Balkan Köket, 
organisationsnummer , med verksamheten Via Balkan Köket, 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. 
 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkom.   
 

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 2019-10-11 om sanktionsavgift 
där Via Balkan Köket fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med 
uppgifter om årsomsättning.  
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Via Balkan Köket har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 22 
augusti 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit.   
 

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.  
 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-07 
2. Skäl till beslut 
3. Yttrande   

 

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 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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Beslutet skickas till  
Via Balkan Köket 

Bodagatan 47 
507 42 BORÅS 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium   
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Beslut om att inte ta ut sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Cedars i Borås AB, , med 
verksamheten , inte ska betala en livsmedelssanktionsavgift. 
 

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. 

- 38 § Förvaltningslagen (2017:900), en myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat 
som första instans om 
   1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av 
att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och 
   2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild 
part. 

- 39 § Förvaltningslagen (2017:900), ett beslut som har överklagats får ändras av den 
myndighet som har meddelat det som första instans enbart i sådana fall som avses i 38 § 
och bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till 
den högre instans som ska pröva överklagandet. 
 

 

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 Miljö-förvaltningen 
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.  
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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.  

Den 24 september 2019 fattade Miljö- och konsumentnämnden beslut om 
sanktionsavgift enligt livsmedelslagen.   

En överklagan inkom till Miljöförvaltningen den 29 oktober 2019, där  inkom 
med nya uppgifter om tidpunkt för start av verksamheten.   
 

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 inkom inte med några synpunkter efter kommuniceringen och därmed 
bedömde nämnden att det fanns skäl att påföra sanktionsavgift. Vid överklagan som 
inkom den 29 oktober 2019 påtalades bevis för att verksamheten inte startat förrän den 
10 juli 2019, istället för den 18 juni som angavs i anmälan. Miljöförvaltningen har 
kontrollerat de inkomna uppgifterna, se bilaga, och bedömer att de är korrekta och 
sanktionsavgift skall därmed inte tas ut.   
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-06 
 

Bilaga 
Skäl till beslut, anmälan om registrering av livsmedelsanläggning sida 1 
Skärmdump från facebook 
Hur man överklagar   
Delgivningsblankett 
 

Beslutet skickas till  
Cedars i Borås AB 
Hötorget 1 
503 32 BORÅS 
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Yttrande med anledning av överklagan av 
livsmedelssanktionsavgift 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping. 
 

Ärendet 
Den 24 september 2019 fattade Miljö- och konsumentnämnden beslut om 
sanktionsavgift enligt livsmedelslagen.   

Överklagan av beslutet inkom till Miljöförvaltningen den 29 oktober 2019. Överklagan 
inkom i rätt tid.  
 

Av överklagan framgår nya uppgifter om vilken tidpunkt verksamheten startade. Miljö- 
och konsumentnämnden anser att de nya uppgifterna är styrkta av den bevisning som 
skickats in. Nämnden har därför valt att ändra beslutet i sin helhet i enlighet med 
förvaltningslagen 38-39 §.  
 

Enligt förvaltningslagen 46 § ska en myndighet överlämna det nya beslutet till 
överinstansen oberoende av hur beslutet ändras. Av denna anledning översändes 
härmed det ursprungliga beslutet med bilagor, överklagan med bilagor och nämndens 
nya beslut.  
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-07 
 

Bilagor till yttrandet  
Skäl till beslut, anmälan om registrering  
Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  
Överklagan från Cedar i Borås 
Beslut om att inte ta ut sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Skärmdump från facebook 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
  

) 



Sekretess



Sekretess
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Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl.,  
Lundåsen – samråd (BN 2018-658) 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete.  
 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät samt 
att möjliggöra för ickestörande verksamheter och kontor. För att säkra naturvärdena 
runt Ryssby-/Kvarnbäcken planläggs delar av området som naturmark. 
Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av mark 
inom naturområde genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/ Kvarnbäcken. Mot 
bostäderna väster om planområdet kommer en ridå av grönska att behållas. 
 

Miljöförvaltningen ser positivt på att planen säkerställer skydd runt kantzonen kring 
bäcken i enlighet med rekommendationerna i naturvärdesinventeringen. Detta 
tillsammans med en god dagvattenhantering och oljeavskiljning behövs för att inte 
försämra vattendragets kvalitet ytterligare. Det är också viktigt att inte skapa nya 
vandringshinder.  
 

Som insynsskydd rekommenderas en tät skogsridå och planbeteckningen föreslås ändras 
till NATUR. Jättelokan behöver hanteras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. 
Fordonsservice som lackering, plåtslageri som kan störa närboende bör undvikas. 
Texten om oljeavskiljare kan ersättas av ett krav på oljeavskiljning. Brons lokalisering 
kan föranleda ytterligare synpunkter. 
 

 

Ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät samt 
att möjliggöra för ickestörande verksamheter och kontor. Genom området rinner 
Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i stadens grönområdesplan och är en värdefull 
länk i stadens gröna infrastruktur. För att säkra naturvärdena runt bäcken planläggs 
marken som naturmark. Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatören för 
ianspråktagande av mark inom naturområde genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/ 
Kvarnbäcken. Mot bostäderna väster om planområdet kommer en ridå av grönska att 
behållas. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planen säkerställer skydd runt kantzonen kring 
bäcken i enlighet med rekommendationerna i naturvärdesinventeringen. Det skapar 
möjligheter för växt- och djurliv. Detta tillsammans med en god dagvattenhantering och 
oljeavskiljning från parkeringen krävs också för att inte försämra vattendragets kvalitet 
ytterligare. Enligt den bedömning som gjorts är det också viktigt att inte skapa nya 
vandringshinder. Detta omnämns i planhandlingarna under texten om 
miljökvalitetsnormen s. 16.  
 
För ett tillräckligt insynsskydd mot bebyggelsen räcker inte en trädridå. Då krävs tätare 
vegetation i form av en skogsridå. För att säkerställa denna bör planbeteckning NATUR 
användas istället för prickmark.   
 
Fyndet av den invasiva arten; Jätteloka inom planområdet, behöver hanteras enligt 
Naturvårdsverkets rekommendationer:  
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-
arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-
forordning/Jatteloka/  
 
Viss typ av fordonsservice kan vara lämpligt på fastigheten, t ex bilprovning. Men andra 
typer av dessa verksamheter kan vara störande för närboende, t ex lackering, plåtslageri 
mm och bör undvikas. 
 
Beroende på vart bron hamnar kan vi ha ytterligare synpunkter i senare skede inför 
granskning.  
 
Texten om oljeavskiljare kan ändras till ett krav på oljeavskiljning. Mer detaljerade krav, 
och vid vilket antal parkeringar detta krävs, kommer ställas efter en bedömning av 
Miljötillsynsavdelningen.  
 

 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-11-04 
 

Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9
d609ed7b.html 
 

 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.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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Yttrande över förslag till Borås Stads Strategi för Parkering i 
Borås 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till parkeringsstrategi under 
förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Sammanfattning 
Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande 
och boende i centrum och skapa arbetsplatsparkeringar utanför Cityringen. Den ska 
bidra till att skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum. Planering och styrning 
av parkering i Borås ska bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar enligt 
strategin. 
 

Miljöförvaltningen ser positivt på att stadens strategiska arbete med parkeringsfrågor  
fortsätter. Strategin utgör ett viktigt verktyg för att arbeta med befintliga parkeringar. 
Har en utvärdering gjorts av hur parkeringsreglerna, som gäller vid nybyggnation, nyttjas 
idag?  
 

Miljöförvaltningen vill lyfta vikten av att välja målgruppsanpassade åtgärder; men att det 
också är nödvändigt att ha ett ”hela resan perspektiv”. Det bör tydliggöras vilka åtgärder 
som enbart gäller i centrum och vilka som är aktuella på andra ställen, så det blir tydligt 
vad som förväntas av exempelvis de kommunala bostadsbolagen som verkar utanför 
stadskärnan.  
 

De privata aktörernas parkeringar behöver inkluderas i en löpande, regelbundet 
återkommande utvärdering som står som grund för hur många parkeringsplatser som 
behövs och vilken prissättning som behövs för ”rätt” omsättning. Med tiden behöver en 
del av dagens parkeringsplatser kanske avsättas för bilpoolsbilar och parkeringsköp (från 
exploatörer). Ett avsnitt om cykelparkering borde också finnas i strategin.  
 

Utöver detta anser vi att styrdokumentet borde tydliggöra/beröra principerna för 
avgiftssättning, arbete med parkeringsledningssystem, parkering för arbetspendling, 
lånecykelsystem och vikten av laddmöjligheter. Incitament för att nyttja 
pendelparkeringar som busskort i avgiften bör diskuteras. Hur arbetet ska ske med 
externa aktörer för att få till pendelparkeringarna behöver beskrivas. Vilken sorts 
parkeringsplan som förväntas ta fram vid satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel är 
också oklart.   
 

Sist men inte minst behöver strategin tydliggöra vad uppföljningen av strategin ska 
innehålla. Strategin behöver också visualisera och resonera kring hur dokumentet 
förhåller sig till andra styrdokument för att undvika målkonflikter.  
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Ärendet 
Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande 
och boende i centrum och skapa arbetsplatsparkeringar utanför Cityringen. Den ska 
bidra till att skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum. Planering och styrning 
av parkering i Borås ska bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar. 
 

Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, AB Bostäder i Borås, Fristadsbostäder 
AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås kommuns 
Parkerings AB. Dokumentet ska revideras av Kommunstyrelsen men också Borås 
kommuns Parkerings AB och Tekniska nämnden.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Tidigare arbete  
Borås Stad började redan 2013 studera hur staden kunde arbeta mer strategiskt med 
parkering i EU-projektet QUEST (Quality management tool for urban energy efficient 
sustainable transport). Syftet var att skapa ett energisnålt transportsystem. 
Miljöförvaltningen samordnade stadens deltagande i projektet. Vi deltog också i det 
vidare framtagandet av Parkeringsregler för Borås som Samhällsbyggnadsnämnden 
projektledde, och som antogs i januari 2017. Då vidgades stadens arbete med parkering 
till att reglera byggnation av cykelparkeringar i samband med nybyggnation. Möjligheter 
gavs också till att bygga färre parkeringar på vissa platser mot att andra åtgärdspaket 
genomförs. Syftet är ett bättre utnyttjande av marken och att gynna andra alternativ än 
egen bil; som bilpool eller förbättra möjligheterna för cykling i områden med god 
kollektivtrafik.  
 

Vi har ännu inte sett någon utvärdering av hur de nya parkeringsreglerna fallit ut och om
de gett önskat resultat. Har någon uppföljning gjorts?  
 
Styrmedel kring parkering 
Parkeringsstrategin ger en möjlighet att inte bara arbeta med parkeringsfrågan vid 
nybyggnation utan också för befintlig bebyggelse; och är därför extra viktig om vi vill få 
fler att gå, cykla och resa kollektivt. Det går att styra mot att fler går, cyklar och reser 
kollektivt genom att arbeta med frågor som:  

- antal parkeringar och parkeringsplatser 
- avgifter (nivå, differentiering m.m.) 
- avstånd till parkeringen från målpunkter 
- information (ex. parkeringsledningssystem). 

 
Andra åtgärder som minskar behov av egen bil till arbetet kan vara:  

- att arbetsplatsen tillhandahåller tjänstefordon/bilpool/cyklar/busskort m.m.  
- att arbetsplatser tar fram gröna res/mobilitetsplaner 
- att det finns pendelparkeringar 

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

44 (67) 
2019-11-26 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 324 forts.     Dnr: 2019-3211 
 
Vilka åtgärder vi väljer beror på vilken målgrupp vi vill nå, utgångsläget och beroende på 
vilken plats vi pratar om.  
 

Miljöförvaltningen samordnar och följer upp stadens arbete med Riktlinjer för resor och 
klimatväxlingen. Detta är två verktyg som kan bidra till att fler cyklar, går och åker 
kollektivt, både till arbetet men också i tjänsten. Dessa verktyg ökar därmed behovet av 
cykelparkeringsytor och pendelparkeringsplatser.    
 
Utanför centrum 
Förslaget till strategi berör främst centrala lägen. Dock är det flera kommunala 
bostadsbolag som verkar utanför centrum som står utpekade som ansvariga, vilket vi ser 
positivt på. Strategin bör ha ett ”hela resan perspektiv”. Det behöver tydliggöras vilka 
delar i strategin som gäller de kommunala bostadsbolagen. Vi anser att det är lika viktigt 
att arbeta strategiskt med parkering även utanför centrala Borås. Hur påverkas andra 
orter där vi har stor inpendling från/till? Finns en dialog om parkering och regionalt 
resande med dessa kommuner? 
 
Utvärdera styrmedel löpande 
Parkeringsstrategin tar inte tydligt ställning för att minska antalet parkeringar. De 
parkeringar som tagits bort i centrum ska enligt parkeringsstrategin ersättas av så kallade 
mobilitetshubbar strax utanför Cityringen. Det är oklart om beläggningen på de större 
parkeringarna i privat regi inkluderas i beräkningarna idag. Kommunen bör ta ett större 
grepp än att enbart inkludera den egna verksamheten om man vill arbeta strategiskt med 
parkering.  
 

Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att ha ”rätt mängd” parkeringar snarare än att 
ersätta alla man tagit bort eller skapa fler. Vad som är rätt mängd kommer ju också 
variera beroende på tidpunkt. Vi hoppas att parkeringsbolaget och Tekniska nämnden 
gör den bedömningen löpande och då också väger in de parkeringsplatser som privata 
aktörer tillhandahåller i den kalkylen. Om man efter en sådan analys ändå kommer fram 
till att inte minska antalet parkeringsplatser kvarstår att styra strategiskt genom att sätta 
”rätt” avgifter och genom lokalisering av parkeringsplatser.   
 

Ett visst antal parkeringsplatser behöver finnas för att: 
- bilen inte ska behöva flyttas/användas i ”onödan” 
- fler parkeringsköp kan bli aktuella när stadskärnan förtätas 

Samtidigt behöver vi på sikt avsätta en del av parkeringsplatserna som nu finns och 
byggs till bilpoolsbilar och andra lösningar om vi vill ha en omställning för de som bor 
mest centralt.  
 
Parkeringslösningar 
Att bygga bilparkeringsplatser i parkeringshus (eller så kallade mobilitetshubbar) kan 
skapa en klokare markanvändning och mindre söktrafik som bidrar till buller, trängsel, 
luftföroreningar, dagvattenföroreningar. Om vi vill gynna cykel behöver cyklister ha 
större möjligheter att komma närmare resmålet, än idag, men också att kunna låsa in 
cykeln. Cykelparkering förtjänar ett eget avsnitt i strategin.  

https://www.boras.se/download/18.5da714515562850216877ce/1466496526561/Riktlinjer+f%C3%B6r+resor+-+riktlinjer.pdf
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Strategin borde också ytterligare tydliggöra/beröra:  
 

• Hur staden planerar att styra med avgifter? Det är vagt beskrivit i texten. Vi 
efterfrågar principerna för detta.  

• Hur det gått med uppdraget att införa ett parkeringsledningssystem för att 
minska söktrafiken och hjälpa besökare snabbt hitta parkering.  

• Var arbetspendlarna ska parkera? Möjliggör man lånecykelsystem i anslutning 
till dessa parkeringar som arbetspendlare kan ta till sin arbetsplats från 
parkeringen? Då kanske ett lite längre avstånd kan accepteras av fler? 

• Vikten av laddmöjligheter; och kanske hänvisning till Borås Stads plan för 
laddinfrastruktur av elfordon   

• Om pendelparkering kan uppmuntras genom att busskort ingår i avgiften? 
Idag finns få incitament för bilisten att nyttja pendelparkering. 
Parkeringsavgifterna i centrum är fortfarande överkomliga för många. Det går 
att hitta parkeringsplatser och framkomlighet är fortfarande relativt god, jämfört 
med många större städer. Bilisten ställer sig inte halvvägs till resmålet och tar sig 
vidare med kollektivtrafik om de inte ska vidare en längre sträcka; eller efter 5 
minuter vid en station där hela resan med bil tar 15 minuter in mot centrum. 
Däremot finns ett skriande behov av pendelparkering för den långväga 
resenären.  

• Vad som ska ingå i uppföljningen av strategin. Är det beläggningsgrad på 
parkeringsplatser, behov av nya parkeringshus eller förändrad 
färdmedelsfördelning som ska följas upp? 

• Vad som menas med; ”Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel med syfte att 
påverka färdmedelsvalen ska kompletteras med en plan för parkering.”    (s. 5)? 
Vilken sorts plan avses? Vid vilken typ av satsningar är det aktuellt?  

 
 
Styrdokument 
Sist men inte minst vill vi påminna om att det finns andra styrdokument än 
Översiktsplanen. Parkeringsstrategin för Borås behöver också gå hand i hand med 
stadens redan beslutade:  

- Borås 2025 Vision och Strategi 
- Borås Stads Miljömål  
- Borås Stads Energi-och klimatstrategi.  

En koldioxidbudget kommer troligen antas av Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige under hösten med mål om årlig minskning av våra 
koldioxidutsläpp. En Trafikplan håller på att tas fram. Staden har också en plan för 
laddinfrastruktur liksom styrdokument kring cykel. Cykelplanen håller på att revideras. 
Styrdokumenten är många. Det vore värdefullt att visualisera hur Parkeringsstrategin 
förhåller sig till och avgränsar sig gentemot de andra styrdokumenten. Eventuella 
målkonflikter behöver också lyftas upp.   
  

https://www.boras.se/download/18.24c372b165863b4444dcf4e/1537513050503/Plan%20f%C3%B6r%20laddinfrastruktur%20f%C3%B6r%20elfordon%20-%20plan.pdf
https://www.boras.se/download/18.24c372b165863b4444dcf4e/1537513050503/Plan%20f%C3%B6r%20laddinfrastruktur%20f%C3%B6r%20elfordon%20-%20plan.pdf
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Samverkan med externa aktörer 
Utöver interna styrdokument finns också exempelvis Handlingsplan för stadstrafiken, Noden 
Borås med förslag på åtgärder som pendelparkeringar. Ett separat stycke om hur arbetet 
ska bedrivas med externa aktörer som Västtrafik, Trafikverket med flera för att få till 
exempelvis pendelparkeringar behöver beskrivas i strategin översiktligt.  
 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-10-16 
 
 

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 
Borås Kommuns Parkerings AB 
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Detaljplaneförslag för Byttorp 3:1  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget under förutsättning att 
Miljöförvaltningens synpunkter åtgärdas. 
 

Sammanfattning 
Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, i det 
befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 
9 våningar. I planbeskrivningen finns inget resonemang om varför strandskyddet skulle 
behöva upphävas och i plankartan saknas strandskyddslinjen. Det är synnerligen viktigt 
att naturmarken förblir naturmark och att den inte släntas med massor utan det får i så 
fall lösas inom kvartersmarken. Träden som planteras som kompensationsåtgärd ska ha 
möjlighet att växa till sin naturliga storlek. De mindre grönområdena vid Vindelgatan får 
i framtiden inte byggas ut eftersom det skulle innebära att det gröna stråket försvinner. 
 

Ärendet 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att 
möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens 
av exploateringen. Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för 
bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad 
från 7 våningar upp till 9 våningar. Miljöförvaltningen saknar fortfarande en 
perspektivbild nerifrån Kolbränningen och upp mot huskropparna för att visa den 
kommande upplevda känslan i rekreationsområdet. Om föroreningar påträffas under 
exploateringsskedet ska arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart 
kontaktas.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Strandskydd 
Strandskyddet saknas i den gällande planen men återinträder när en ny detaljplan antas. I 
plankartan är det inte markerat var strandskyddslinjen (100 m från vattnet) går men i 
planbeskrivningen ser strandskyddslinjen ut att ligga inom planområdets prickmark. Om 
det behöver göras åtgärder inom strandskyddat område måste strandskyddet upphävas. 
För att upphäva strandskyddet krävs  

• särskilda skäl och 
• intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga 

tyngre än strandskyddsintresset   
Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18c,18d §§ 
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Miljöförvaltningen har framfört i det tidiga planarbetet att det kommer bli svårt att hitta 
dessa skäl. I planbeskrivningen finns inget resonemang om varför strandskyddet skulle 
behöva upphävas och i plankartan saknas strandskyddslinjen.  
 

Släntningar ut i naturmark  
I planbeskrivningen står följande: För att skapa en så naturligt övergång som möjligt mellan de 
tillkommande byggnaderna och naturområdet är det reglerat att murar får inte vara synliga mer en 1,5 
meter. Detta gäller för hela planområdet. 
Det är synnerligen viktigt att naturmarken förblir naturmark och att den inte släntas med 
massor utan det får i så fall lösas inom kvartersmarken.  
 

Vyn från Kolbränningen 
Miljöförvaltningen saknar fortfarande en perspektivbild nerifrån Kolbränningen och 
upp mot huskropparna för att visa den kommande upplevda känslan i 
rekreationsområdet. Den bild som finns i planbeskrivningen är missvisande då den visar 
perspektivet från luften.  
  

Markföroreningar 
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visar på att det finns detekterade 
föroreningar i jord och grundvatten inom undersökt område. I rapporten görs 
bedömningen: Dock innebär inte dessa någon risk för de antagna skyddsobjekten i dagsläget samt 
vid planerad markanvändning. Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad 
med okända fyllnadsmassor. Då utförd undersökning bygger på stickprovstagning kan 
det därför inte uteslutas att föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har 
identifierats i denna undersökning. Om föroreningar påträffas under exploateringsskedet 
ska arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart kontaktas. 

 

Kompensationsåtgärder 
Kompensationen för denna plats föreslås vara återställande av den befintliga väl 
använda stigen som försvinner med utbyggnaden av husen och plantering av träd mellan 
kommande huskroppar och gångstråket vid Byttopssjön (naturmark i plan). Syftet med 
planteringen av träd är att skapa en naturlig barriär mellan byggnaderna och 
friluftsområdet. Träden som planteras ska ha möjlighet att växa till sin naturliga storlek. 
På det sättet undviks ett visuellt intrång av byggnaderna till grönområdet och bevarar 
dess rekreations- och frilutsvärden. 
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Gröna stråket parkering/återvinningen 
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den gröna kopplingen att ledas om 
över Vindelgatan (se bild på sida 10 i planbeskrivningen). Den ändringen gör att de 
mindre grönområdena vid Vindelgatan i framtiden inte får byggas ut eftersom det skulle 
innebära att det gröna stråket försvinner. 
 

Buller och luft 
Området är inte bullerutsatt inte heller så trafikerat att luftkvaliteten är nödvändig att 
utreda. 
 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-10-29 
 

Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/byttorpbyttorp31fjallgatan.5.3a2eedbb1
5c3a4b1a83c1495.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/byttorpbyttorp31fjallgatan.5.3a2eedbb15c3a4b1a83c1495.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/byttorpbyttorp31fjallgatan.5.3a2eedbb15c3a4b1a83c1495.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/byttorpbyttorp31fjallgatan.5.3a2eedbb15c3a4b1a83c1495.html
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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 beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Gräslid 1:3. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  
 

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

på fastigheten Gräslid 1:3. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 6 september 2019. 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

köpts in, två bikupor och skyddsutrustning har införskaffats. Iordningställande av 
uppställningsplats för kuporna är klart. De två bisamhällena var i full aktivitet vid 
besöket och sökanden har redan slungat honung för första gången.  funderar på 
att utöka  till tre samhällen för att minska risken att alla försvinner och dör ut vid en 
eventuell svärmning eller kvalsterangrepp. Placeringen av kuporna i en mindre dunge av 
träd och närheten till skog och öppna betesmarker gynnar växtligheten i närområdet.  
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-10 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

51 (67) 
2019-11-26 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 
§ 326 forts.                    Dnr: 2019-1989 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Skrapered 1:90 och Bosnäs 3:1 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 26 000 kronor betalas ut på angivet konto.  
 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 52 000 kronor för 

naturvårdsåtgärder i vattendraget Bålån. Åtgärderna är genomförda och projektet 
avslutas. 
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag för naturvårdsåtgärder i 

Bålån. Åtgärderna omfattar elfiske och undersökning av musslors infekteringsgrad på 
öring, biotopvård utmed en 500 meters sträcka och flytt av öring med mussellarver 
uppströms i vattendraget. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda 
Chocron och Linnea Åsedahl 2019-10-29. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om 

bidrag avsåg. Biotopvård av vattendraget har innefattat att skapa en naturligare 
strömfåra genom att lägga i bland annat sten och död ved i vattendraget, sådant som 
tidigare har rensats bort. Elfiske och undersökning av musslors infekteringsgrad samt 
flytt av öring med mussellarver uppströms i vattendraget har utförts.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till  
 

 
 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 328     Dnr: 2019-2582 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Boden 1 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 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. 

 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 10 000 ur naturvårdsfonden för anläggning av 

damm på fastigheten Boden 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutas. 
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anläggning av damm på fastigheten Boden 1:2. Dammen är en del i Miljöförvaltningens 
LONA-projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för större 
vattensalamander. Dammen har finansierats från både naturvårdsfonden och LONA-
projektet.  
 

Åtgärderna är genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Matilda Chocron och Börje Fritzon 2019-09-19. Naturvårdsfondens 
arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

utformats för att gynna biologisk mångfald, med fokus på större vattensalamander. 
Dammen har bland annat oregelbunden form, flacka kanter samt stenar och död ved är 
utplacerade i vattenbrynet. I närområdet finns stenmurar som utgör bra 
övervintringsmiljöer för groddjur. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

55 (67) 
2019-11-26 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 328 forts.                    Dnr: 2019-2582 
 

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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Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Sillvalen 2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10 000 
kronor för uppstart av biodling.  
 

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

Av bidraget betalas 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

 

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Sillvalen 2.  ansöker om ett bidrag på 
30 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor eftersom bidraget ska ses 
som ett startbidrag och liknande ansökningar har fått motsvarande summa. 
 

 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Sillvalen 2.  söker bidrag på 30 000 
kronor för inköp av material till två bikupor, bin, skyddsutrustning och andra tillbehör.  
 

 

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

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

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp om 10 000 kronor för uppstart av biodling.  
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 329 forts.                    Dnr: 2019-2762 
 
Upplysningar 

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

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-01 
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 
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Sammanträdesdatum Sida 
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§ 330                    Dnr: 2018-2028 
 

Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Äspered 3:3 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 
 

Enligt tidigare beslut om bidrag är beslutet förenat med följande villkor: 
• Beskärning ska utföras av en certifierad arborist. 

 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 11 572 kronor ur naturvårdsfonden för 

restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 11 572 kronor ur naturvårdsfonden för 

restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3. Askarna är delvist 
angripna av askskottsjukan och länsstyrelsen rekommenderade  att 
utföra restaureringshamling på askarna för att minska risken att angreppet förvärras.  
 

Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Linnea Åsedahl 2019-11-04. Naturvårdsfondens beredningsgrupp har 
godkänt slutredovisningen. 
 

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

beskurits enligt ansökan och tidigare beslut om bidrag. Alla askarna har varit hamlade 
sedan tidigare och bedöms ha höga naturvärden. En restaureringshamling minskar 
risken för att träden fläks sönder, därmed ökar trädens livslängd. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-04 
2. Fotobilaga 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 330 forts.                    Dnr: 2018-2028 
 

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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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 331                    Dnr: 2019-519 
 

Månadsuppföljning oktober 2019 
 

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

 

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

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-01 
 

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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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 332     Dnr: 2019-3464 
 

Taxa 2020 alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria 
läkemedel 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2020 års timtaxa till 1 193kr fr.o.m. 
2020-01-01. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa beslutsförslag. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt taxor enligt ovanstående lagar. 
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.  
 

 
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 som används för 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 index för 2018 användas. Taxorna indexuppräknas årligen baserat på PKV som 
finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad.  
 

Vid beräkning av följande taxor för 2020 har PKV-20191001 använts1. Det innebär att 
taxorna är uppräknad med 3,2 procent.  
 

För år 2020 innebär det att timavgiften blir 1 193 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15 
 
 
 
 
 

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

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
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Sammanträdesdatum Sida 

62 (67) 
2019-11-26 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 332 forts.     Dnr: 2019-3464 
 
 

Förslag och yrkanden 
 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
Alternativt förslag till beslut från SD 
Ett förtydligande om taxekonstruktionen saknas fortfarande i underlaget till beslut. Vi konstaterar att 
dessa frågor inte har blivit besvarade med bifogat underlag och förslag till beslut. Vi vill även än  
en gång 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 de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 
 
Votering begärs.  
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från ordförande 
Nej-röst för förslaget från SD 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 332 forts.                      Dnr: 2019-2372 
 
Omröstningsresultat:  
 

 Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M) X  
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Tobias Eng-Strömberg(S) X  
Catherine Tynes Kjellbergh (L) X  
Katrine Andersson (M) X  
Elvira Löwenadler (M) X  
Robert Skånberg (SD)  X 
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 8 1 

 
Miljö- och konsumentnämnden har med åtta röster mot en beslutat att tillstyrka 
ordförandes förslag. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa beslutsförslag. 
 
 

Beslut skickas till 
Avdelningarna för Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska avdelningen 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 333     
 

Förslag på datum nämndmöten 2019 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förslaget på sammanträdestider 
för Miljö- och konsumentnämnden för 2020 
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden håller sina sammanträden 
vid följande datum 2020: 
 
Ti
 

sdag  2020-01-28 kl. 17.00 
Ti
 

sdag 2020-02-25 kl. 17.00 
Ti
 

sdag  2020-03-31 kl. 17.00 
Ti
 

sdag 2020-04-28 kl. 13.00 
Ti
 

sdag 2020-05-19 kl. 17.00 
Ti
 

sdag 2020-06-16 kl. 13.00 
Ti
 

sdag 2020-08-25 kl. 13.00 
Ti
 

sdag  2020-09-29 kl. 17.00 
Ti
 

sdag 2020-10-20 kl. 17.00 
Ti
 

sdag  2020-11-17 kl. 17.00 
Tisdag  2020-12-15 kl. 15.00 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från nämndadministratör från 2019-11-19 
 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 334 
 

Kurser och konferenser 
 

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

Ärendet 
 
Miljö- och konsumentnämnder kommer inte att skicka någon deltagare till BUS-dagarna 
i Visby 21-23 april 2020. 
 
Presidiet samt ytterligare två eller tre personer kommer att få möjlighet att åka på SKL:s 
presidiedagar den 23-24 mars 2020. Nämndadministratör Anette Bergqvist tar fram mer 
information angående program, tider och priser så fort det finns att tillgå och skickar då 
ut intresseanmälan.  
 
Strategidagar för nämnden kommer att vara 27-28 februari 2020.  
Förvaltningschef Agneta Sander undersöker alternativ på kommuner att besöka och 
deras möjlighet att ta emot besök dessa datum. 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 335    
 

Delegeringsbeslut oktober 2019 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

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 oktober 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
 

 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

67 (67) 
2019-11-26 
 

 
 
 
§ 336    
 

Inkomna skrivelser 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av  
utskick:  ”Barnrättsveckan Borås 2019” som arrangeras av Norrbyhuset  
mail: från Lundaskogs Vägförening angående trafiksituationen vid 

Lundaskogsvägens utfart vid gamla Göteborgsvägen och 
bullerproblematiken i området. Detta ärende skall hanteras av Tekniska 
förvaltningen som också fått mailet. 
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