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§ 54     Dnr: 2018-427 
              2017-2905 

Yttrande, strandskyddsdispens Asklanda 1:14 
 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut om yttrande till Mark- 
och miljödomstolen 

Miljö och konsumentnämnden vidhåller sitt beslut från 2018-06-19 där nämnden 
beslutade fastställa att hela arrendetomten på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 
24) i Borås kommun omfattande 3722 m2 som varit försedd med staket sedan slutet av 
50-talet är sökandes tomtplats.  
Miljö och Konsumentnämnden beslutade därmed att åtgärder i form av reparation av 
befintligt fritidshus och övriga byggnader samt staket och gjorda markarbeten inte 
kräver någon strandskyddsdispens. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- och konsumentnämnden att senast 
26 februari 2019 yttra sig angående ärendet att åtgärder inte kräver strandskyddsdispens 
på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24). 
 

 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Arrendetomten med adress Strandvägen 24, Fristad är en del av ett område som 
omfattar två tomter/fastigheter Borås Asklanda 1:14 och Asklanda 2:30. Marken ägs  
gemensamt av arrendatorerna genom Munkhagens stugägarförening. Varje arrendator 
äger byggnaderna på sin arrendetomt. 
Denna arrendetomt såväl som övriga arrendetomter inom stugägarföreningen har allt 
sedan 50-talet varit utmärkt med staket och varit arrendatorernas privata område och 
tillika hemfridszon. Detta har intygats av flertal personer som bott och besökt området 
under lång tid och genom tidigare och nytt bildmaterial. 
Runt den berörda arrendetomten har det varit ett enklare staket i form av metalstolpar 
och wiretråd. Uppröjning av fastigheten gjordes av förra ägaren efter anmodan från 
Borås stads samhällsbyggnadskontor och renovering av befintliga byggnader och 
iordningställande av mark runt dessa har gjorts av nuvarande ägare. 
Miljö och Konsumentnämnden vidhåller sin bedömning att staket trots bristfälligt 
underhåll under en period och området utformning har varit i sådan omfattning att det 
har haft en avhållande effekt för allmänheten tillträde till området har upprätthållits 
kontinuerligt sedan 1975. 
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§ 54 forts.      Dnr: 2018-427 
              2017-2905 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

 

 

 

Beslutsgång 

Sofia Bohlin (S) yrkar yttrande enligt miljöförvaltningens förslag.  

Miljö- och konsumentnämnden delar länsstyrelsen bedömning att det inte är visat att vad som funnits 
på platsen varit av sådan omfattning att en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till området 
upprätthållits kontinuerligt sedan 1975. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
De grunder som tillkommit i samband med  överklagan av länsstyrelsens beslut, har inte 
ändrat miljöförvaltningens bedömning att det inte är visat att vad som funnits på platsen varit av sådan 
omfattning att en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till området upprätthållits kontinuerligt 
sedan 1975. Förvaltningen bedömer att några av de tillkommande bilderna tydligt visar att fastigheten 
varit skogbevuxen. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt förslag och dels till Sofia Bohlin (S) 
yrkande och finner sin proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.   

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
”Den som bifaller ordförandes förslag röstar ja, och den som bifaller Sofia Bohlins (S) 
yrkande röstar nej;  
vinner nej har Miljö- och konsumentnämnden beslutat enligt Sofia Bohlin (S) förslag”.  

Omröstningsresultat:  
 Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M)                 X  
Sofia Bohlin (S)  X 
Jan-Åke Carlsson (S)  X 
Jaana Ben Maaouia (S)  X 
Soroush Rezai (L)  X  
Katrine Andersson (M) X  
Elvira Löwenadler (M) X  
Robert Skånberg (SD)  X  
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 6 3 
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§ 54 forts.      Dnr: 2018-427 
              2017-2905 
 

 

Miljö- och konsumentnämnden har med sex röster mot tre beslutat att tillstyrka 
ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mark- och miljödomstolen M 5091-18 R11 
Överklagan §248 181211 
Beslut §144 180619 Miljö- och konsumentnämnden, Borås stad 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till 
Mark- och miljödomstolen, med angivande av domstolens målnummer M 5091-18 R11. 
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§ 55     Dnr: 2019-138 
 

 

 

 

Remiss Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig över remissen.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har fått en remiss från KS (diarienummer KS 2018-
00925) som rör ”Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta 
vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från EU:s system för handel med utsläppsrätter”.   
 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-25 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64     Dnr: 2018-3723 
 

 

 

 

 

Motion om att utreda en biokolanläggning i Borås 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden översänder Miljöförvaltningens svar som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. Miljöförvaltningen bedömer att Borås Stad borde se positiv på 
motionens förslag och starta en utredning av de lokala förutsättningarna för en 
biokolanläggning i Borås. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendet  
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
bett Borås Energi och Miljö AB och Miljö- och konsumentnämnden att yttra sig 
angående förslaget enligt motionen. Vänsterpartiet föreslår i sin motion att: 

”Borås Stad utreder förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol.” 

Bakgrund biokol 
Biokol är en produkt som framställs genom pyrolys av trä. Pyrolys innebär att råvaran  
processas under hög temperatur och utan syre. På så sätt sker ingen förbränning (se 
processbilden i bilaga 1). Produkterna som uppstår är träkol, även kallat biokol, vissa 
gaser och oljor. Gasen med mera kan förbrännas. Från processen uppstår därmed värme 
från gasförbränningen och biokol som är träets restprodukt och som bland annat kan 
användas som jordförbättringsmaterial. Kolatomerna som sitter kvar i biokolet binds på 
sätt i marken utan att träet förmultnar under frisättning av växthusgaser. Det innebär att 
förnybar kol har tagits ur kretsloppet och bundits för längre tid i marken. 
 

 

Pyrolys är en gammal, känd process som har fått ny uppmärksamhet i och med att man 
har börjat leta efter möjligheter att skapa negativa växthusgasutsläpp. Idag finns det ett 
antal moderna anläggningar i Sverige och flera är under planering. Några exempel följer: 

Exempel på anläggningar 
Anläggningen i Stockholm, som även motionen hänvisar till, togs i bruk år 2017.  Där 
planerar man också för en ny, större anläggning. Anläggningen tar tillvara kommunens 
och invånarnas trädgårdsavfall och biokolet återförs till invånarnas trädgårdar och 
stadens trädplanteringar. Värmen som produceras hamnar i fjärrvärmenätet. 
Anläggningen har kapacitet att producera 300 ton biokol om året vilket innebär att ca 
900 ton koldioxid har bundits upp. Enligt samtal med Jonas Dahllöf på Stockholm Stad 
har anläggningen fått kämpa med några tekniska problem och driftstopp som man nu 
hoppas är lösta (se bild på anläggningen i bilaga 1). Trots vissa svårigheter är 
grundinställningen till tekniken väldigt positiv och Jonas anser det som mycket troligt att 
Stockholm Stad kommer att satsa på fler anläggningar eller en större framöver.  
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§ 64 forts.     Dnr: 2018-3723 
 

 

 

 

 

Biokolproduktion finns med i Stadens färdplan för fossilfrihet. Eftersom anläggningen 
inte har varit i kontinuerligt drift under en längre tid finns det inga siffror eller 
utvärderingar att ta del av. I en utredning ska KTH utvärdera biokolproduktion och 
bland andra även denna anläggning. I en teoretisk beräkning med konservativa siffror 
räknade man men en återbetalningstid på investeringen på cirka åtta år. Intäkterna består 
av fjärrvärmeförsäljning och ersättning av annat jordförbättringsmaterial i kommunens 
trädplantering.  

En annan anläggning står sedan våren 2018 i Hammenhög i Skåne. Anläggningen 
kostade totalt 31 miljoner kronor (17 miljoner kronor via klimatklivet) och producerar 
ca 300 ton biokol per år. 

I Göteborg har man också tittat på en möjlig anläggning med en produktionsvolym på 
1500 ton biokol och 6 GWh värme per år. Tyvärr var det inte möjligt att få mer 
information om planerna innan denna skrivelse skulle lämnas in. 

Utanför Umeå planeras en storskalig anläggning som kan producera upp till 60 000 ton 
biokol per år. Biokolet är tänkt att användas i stålindustrin där den ersätter fossilt kol.
 

 

 

 

Kostnadseffektivitet 
För att kunna bedöma om biokolstillverkning borde prioriteras högre eller likvärdigt i 
jämförelse med andra klimatinsatser är det viktigt att titta på hur stor utsläppsminskning 
per krona åtgärden ger och hur det står sig i jämförelse med andra åtgärder. 

Tyvärr finns det i dagsläge liten datamängd eftersom anläggningarna inte har varit i drift 
så länge, men utvärdering är på gång. Jämförelsen är inte helt enkelt eftersom kostnad 
per utsläppsminskning bara tar hänsyn till investeringen, inte till löpande kostnader eller 
intäkter. Stockholms Stad gjorde en beräkning där man enligt intervjuuppgifter kom 
fram till en återbetalningstid på åtta år. Tiden är dock mycket beroende av 
förutsättningarna som t.ex. möjligheten att sälja fjärrvärmen, eventuell försäljning av 
biokolet och att det finns en användning inom den kommunala verksamheten. 

Holmsund Biocarbon Plan AB investerar 232 miljoner kronor (45% av 
investeringskostnaden från Klimatklivet) och planerar en produktion av ca  60 000 ton 
biokol/år vilket motsvarar ca 180 000 ton CO2. Med det blir kostnaden cirka 1,2 kr per 
kg CO2. Tar man hänsyn till utsläppsminskningen under anläggningens livstid, försiktigt 
räknad till 10 år, blir siffran 0,12 kr/kg CO2. 

Som jämförelse kan nämnas några exempel från utvärderingen av Klimatklivet (källa: 
Naturvårdsverket). Enligt utvärderingsrapporten som bedömer nyttan av Klimatklivet 
kräver biogasproduktion en investeringskostnad på cirka 0,6 kr/kg CO2e-reduktion, 
laddstationer minskar utsläpp för cirka 1 kr/kg CO2e och byte av bränsle från t.ex. 
oljeledning till pellets kan minska utsläpp för cirka 0,55 kr/kg CO2e. Bland de lägsta 
kostnaderna redovisas investering i cykel och gånginfrastruktur men en kostnad på ca. 
0,35 kr/CO2e (källa: Naturvårdsverket).  
Även om beräkningen inte är helt enkelt och det finns osäkerheter, ger siffrorna en bild 
på storleksordningen när kostnadseffektivitet bedöms och jämförs. 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Resultat-for-Klimatklivet/
https://naturvardsverket.se/upload/nyheter-och-press/nyheter2017/wsp-rapport-utvardering-av-klimatklivets-effekter-17-03-01.pdf
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Miljöförvaltningens synpunkter  

Sverige och Borås står inför en enorm utmaning att minska utsläpp av koldioxid till 
atmosfären. I samband med det, lyfts också behovet att ta tillbaka koldioxid ur luften för 
att minska den totala halten. Biokolproduktion är en av de få tekniska möjligheterna 
idag att skapa negativa utsläpp och lagra koldioxid.  

Miljöförvaltningen ser följande fördelar med en möjlig satsning: 
• En av få möjligheter för Borås Stad att skapa negativa utsläpp. Tekniken är 

tillgänglig idag och kommunen har direkt rådighet över en sådan satsning. 
• Tredubbel nytta med värmeproduktion, jordförbättring och utsläppsbindning.  
• Satsningen har en stark symbolik: att Staden försöker bidra till en positiv 

utveckling. 
• Ett faktiskt bidrag till att minska stadens växthusgasutsläpp. De cirka 200 000 

ton CO2 som vägtrafiken står för idag kommer att bli svåra att minska i 
tillräckligt snabbt takt. Åtgärder som skapar negativa utsläpp kommer mycket 
sannolikt bli en del i det vanliga klimatarbetet i många kommuner. 

• Kostnadseffektiviteten ser enligt en första grov jämförelse bra ut. Det innebär 
att man sannolikt inte tar pengar från andra, effektivare satsningar. 

Miljöförvaltningen ser följande nackdelar med en möjlig satsning: 
• Kostnadseffektiviteten är beroende av olika förutsättningar. Dessa behöver 

utredas för att kunna ge en bra uppskattning. 
• Fjärrvärmeproduktionen måste passa in i det befintliga fjärrvärmesystemet. 
• Tekniken är delvis fortfarande i ett pilotstadium. Både teknik och effektivitet är 

under utvärdering. 

Slutsats 
Utifrån de nämnda fördelar och nackdelar samt erfarenheter från befintliga 
anläggningar, anser Miljöförvaltningen att Borås Stad borde se positiv på motionens 
förslag och starta en utredning av de lokala förutsättningarna för en biokolsanläggning. 
 

 

 
 

Beslutsgång   
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag   

Beslutsunderlag  
Bilaga 1: Bild på process och anläggning i Stockholm (Grafik: Jonas Askergren, fakta: 
Linda Nohrstedt, foto: Jörgen Appelgren) 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-28 
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Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
(Remissvaren skickas i elektronisk form till martin.jakobsson@boras.se gärna i både 
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. Ange 
diarienummer KS 2018-00830 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet. ) 
 
  

mailto:martin.jakobsson@boras.se
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Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka Riktlinjer för bostadsförsörjning med vissa 
önskningar om förtydliganden.  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och sänts på remiss 
till Miljö- och konsumentnämnden. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 
bostadsbyggnadsprogram.  

Miljöförvaltningen har sedan tidigare yttrat sig över flera av de målsättningar för 
mandatperioden som rör fysisk planering då de knyter an till Översiktsplanen och förslaget 
till Utbyggnadsstrategi och kommenterar därför inte dessa ytterligare. 

Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget till Riktlinjer för Bostadsförsörjning och önskar vissa 
förtydliganden om det lokala miljömålsarbetets kopplingar till den fysiska planeringen. 
Miljöförvaltningen ser gärna att möjligheterna att nyttja exempelvis avtal som skrivs i 
samband med exploatering omnämns liksom vikten att ha god kunskap om den egna 
marken inför avyttring av mark för att hushålla med resurser och för att nå uppsatta 
hållbarhetsmål.  

Ärendet  
Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och sänts på remiss 
till Miljö- och konsumentnämnden. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 
bostadsbyggnadsprogram.  

Remissen utgörs av tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:  
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna dokument och 
kommer att utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka verktyg som 
kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen och är främst 
inriktad till att stödja arbetet inom kommunens organisation.  
Del 2 är Handlingsplanen för bostadsbyggande som redovisar vilka byggmöjligheter som finns 
i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.  
Del 3 är en Befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla 
som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. Inledningsvis beskrivs nuläget i 
staden. Den följs av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling som analyseras 
för att belysa vissa utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser 
utifrån de prognoser som läggs fram. 
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen ser positivt på att transparensen kring processen från översiktlig 
planering till bostadsbyggande ökar. De framtagna dokumenten som vi fått på remiss är 
ett bra kunskapsunderlag för den som vill förstå mer kring processen och vilka verktyg 
kommunen har för att främja och påverka bostadsbyggandet på olika sätt. Det visar 
också på varför bostadsbyggandet behövs och samtidigt på vikten av att de planer som 
tagits fram också nyttjas.  
I förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning hänvisas till några, men långt ifrån alla, av 
stadens andra styrdokument och regionala och nationella mål, som också påverkar 
bostadsbyggandet i Borås. Det är lätt att tappa överblicken över alla de aspekter som 
påverkar hur slutresultatet blir, vad som byggs och hur det byggs. Möjligen kan länkning 
i det digitala dokumentet till de omnämnda styrdokumenten underlätta för läsaren?  

Mål 
I förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning räknas ett antal mål upp som Borås Stad ska 
verka för under mandatperioden 2019-2022 som rör fysisk planering, vad de 
kommunala bostadsbolagen ska göra och att en mångfald av bostäder som riktar sig till 
alla grupper ska tas fram. Miljöförvaltningen har sedan tidigare yttrat sig över flera av 
punkterna som rör fysisk planering då de knyter an till Översiktsplanen och förslaget till 
Utbyggnadsstrategi och kommenterar därför inte dessa ytterligare.  

Frågan om att möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamhetsområden från 
centrumnära lägen kan dock behöva förklaras ytterligare och diskuteras vidare. Vad 
menas med centrumnära här? I vissa fall kan det finnas andra aspekter än störande 
industri som begränsar bostadsbyggnation i ett område. Hänvisningar till 
Näringslivsstrategin saknas också. 

Verktyg 
Miljöbalken och regionala och lokala miljömål har flera kopplingar till exploatering av 
mark. Under avsnittet om Förädling av mark bör det framgå att ett effektivt 
markutnyttjande är positivt jämfört med att exploatera jungfrulig mark, som ofta utgör 
viktiga spridningskorridorer eller hyser viktiga natur- och rekreationsvärden. 
Omvandling innebär ofta också att marken saneras från tidigare föroreningar. Det finns 
dock ibland målkonflikter. Staden har historiskt sett blandat bostäder och arbetsplatser, 
men med tiden, när kunskapen ökat, har lagstiftning skärpts för att skydda människors 
hälsa och miljö. Detta har inneburit begränsningar i samlokalisering. Även om vi, genom 
den strategiska planeringen, önskar styra vissa verksamheter till speciella platser behöver 
staden också säkerställa en god boendemiljö för de som ska bo och verka här idag. 
Därför är tidig samverkan och kunskapsutbyte förvaltningsövergripande och över 
nämnderna viktig. Saknas detta blir det boråsaren som drabbas i slutändan.  

Under avsnittet om Förädling av mark behöver också lyftas fram att kvalitéter i form av 
närhet till grönområden inte får byggas bort i vår strävan att nyttja marken effektivt. 
Närhet till grönområden; både mindre områden i närområdet som större områden på 
gångavstånd, innebär inte minst hälsovinster för den boende.      
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Miljöförvaltningen deltar i det tidiga skedet när det gäller exempelvis 
markanvisningsberedning och planbeskedsberedning. Vi deltar dock inte när det gäller 
småhustomter och tomtkö? Begränsat historiskt underlag kring tidigare markanvändning 
kan ge incitament till att införa rutiner kring att undersöka miljöaspekter även inför 
förmedling av denna typ av mark för att undvika att boende utsätts för ex. buller, 
markföroreningar m.m. Det är också viktigt att gemensamma planeringsunderlag är 
uppdaterade, eller tas fram inom de områden där de saknas.  

En stor personalgenomströmning, resursbrist och diskussion om vem som ska ansvara 
för vissa frågor gör att staden idag har föråldrat underlag gällande exempelvis buller, 
luftutredning och begränsad möjlighet att svara upp gällande den kompetens som 
planavdelningen efterfrågar från oss. Det påverkar möjligheten till att nå målen som 
pekas ut i förslaget till styrdokument. Miljöförvaltningen ser positivt på att delta i det 
tidiga skedet av framtagandet av plan-och bygglovsavdelningens produktionsplan.  

Miljöförvaltningen har utöver deltagandet i planprocessen som uppgift att vara ett stöd 
till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet i Borås genom bland annat 
webbplatsen BoråsBo. Inför terminsstarterna är studenterna vid Högskolan i Borås en 
särskilt viktig målgrupp. Mer info:  
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/hittabostad.4.46966c1e1580c421fba95979.htm
l  

Nationellt och regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen 
Under detta avsnitt redogörs för nationella och regionala mål som påverkar 
bostadsbyggandet. Avsnittet om miljömål saknar information om att Borås även åtagit 
sig att verka för flera av de regionala målen och även tagit fram lokala miljömål som 
berör dessa områden. De lokala miljömålen kopplar också till de globala 
hållbarhetsmålen (https://www.globalamalen.se/). Borås Stads Energi- och klimatstrategi 
och Borås Stads Översiktsplan togs fram parallellt och har ett starkt fokus på 
energieffektiva byggnadsstrukturer. Även de regionala miljömålen fokuserar på att stärka 
underlag för exempelvis kollektivtrafik. Våra lokala miljömål innehåller bland annat mål 
som handlar om att utveckla planeringsverktyg för hur hållbart resande kan stärkas, 
klimatanpassning ske och ekosystemtjänster ingå i bostadsbyggandet. Detta är frågor 
som idag i begränsad utsträckning kan styras genom planbestämmelser. Andra 
kommuner verkar för att nå hållbarhetsmål även genom att sätta upp kvalitetsprogram 
men också villkor i avtal som skrivs i samband med exploatering tillsammans med 
exploatören. Ett annat sätt är att hållbarhetscertifiera stadsdelar.  

Mer om kopplingarna mellan samhällsbyggande och miljömål finns här;  

Borås Stads miljömål 
https://www.boras.se/download/18.164a00a0161fb4920b43b937/1521212836860/Bor
%C3%A5s%20Stads%20Milj%C3%B6m%C3%A5l%202018-2021.pdf  
 
 
 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/hittabostad.4.46966c1e1580c421fba95979.html
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/hittabostad.4.46966c1e1580c421fba95979.html
https://www.globalamalen.se/
https://www.boras.se/download/18.164a00a0161fb4920b43b937/1521212836860/Bor%C3%A5s%20Stads%20Milj%C3%B6m%C3%A5l%202018-2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.164a00a0161fb4920b43b937/1521212836860/Bor%C3%A5s%20Stads%20Milj%C3%B6m%C3%A5l%202018-2021.pdf
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Regionala miljömål  
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e517c3e/152725687155
4/2015-50.pdf (Se exempelvis s. 33) 

Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget till Riktlinjer för Bostadsförsörjning och önskar vissa 
förtydliganden om det lokala miljömålsarbetets kopplingar till den fysiska planeringen. 
Miljöförvaltningen ser gärna att möjligheterna att nyttja exempelvis avtal som skrivs i 
samband med exploatering omnämns liksom vikten att ha god kunskap om den egna 
marken inför avyttring av mark för att hushålla med resurser och för att nå uppsatta 
hållbarhetsmål.  

Beslutsgång   
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag   
 

 

 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04 

Bilaga 
Remisshandlingar  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/ov
ersiktsplanering/oversiktsplan/strategiskaplaneringsunderlag/bostadsbyggnadsprogram.
4.793892fe158af8a7e702276b.html  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e517c3e/1527256871554/2015-50.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e517c3e/1527256871554/2015-50.pdf
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/strategiskaplaneringsunderlag/bostadsbyggnadsprogram.4.793892fe158af8a7e702276b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/strategiskaplaneringsunderlag/bostadsbyggnadsprogram.4.793892fe158af8a7e702276b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/strategiskaplaneringsunderlag/bostadsbyggnadsprogram.4.793892fe158af8a7e702276b.html
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Beredningsprocess för Borås Stads nämnder 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka förslaget under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Stadsledningskansliet har tagit fram förlag till en rutin för en Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder med syfte att skapa en tydligare samsyn bland 
nämnder är förslaget. Detta för att förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut 
på liknande grunder i hela staden. Den gemensamma beredningsprocessen gäller för 
samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som undantag då Kommunstyrelsen har en 
annan organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen välkomnar en gemensam beredningsprocess för alla nämnden och 
anser samtidigt att nuvarande ärendeberedningsprocess i Miljö- och 
konsumentnämnden med tjänsteskrivelser är rättssäker och fungerar väl. 
Beredningsprocessen har sett ungefär likadan under minst 15 år. Förvaltningen svarar 
för beredning av ärenden och utredningar utifrån saklighet, opartiskhet och baserade på 
professionell sakkunskap och med en allsidig belysning , därefter fattar nämnden beslut 
med eller utan politiska avväganden. 

Under punkten Politisk avstämning står det i förslaget att: 

”Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för 
beslutsunderlaget med nämndens ordförande.” 

Miljöförvaltningen anser att det är avgörande för rättssäkerheten inom 
myndighetsutövning att alla ledamöter i en myndighetsnämnd, alla de som berörs av 
myndighetens/nämndens beslut, allmänheten och alla de statliga myndigheter som har 
tillsyn över myndighetens verksamhet kan vara säkra på  

- att alla ledamöter får ta del av samma beslutsunderlag som nämndens 
ordförande, 

- att beslutsunderlaget baseras på sakkunskap och är fritt från politisk påverkan. 

Det är därför helt avgörande med transparens i beredningsprocessen om vad som är 
tjänstemannabedömningar och vad som är politik. 
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Inom strandskyddsområdet förkommer återkommande att politik och förvaltning inte är 
överens om inriktningen på förslag till beslut. Detta är tydligt exempel på när det skulle 
uppstå risk för att hela nämnden och andra berörda inte skulle kunna vara säkra på vad 
som är professionell tjänstemannabedömning och vad som  eventuellt påverkats av 
politisk viljeinriktning,  om tjänstemannen innan tjänstemannaberedningen är klar ska 
stämma av ”inriktningen för beslutsunderlaget med ordförande”. 

Miljöförvaltningen bedömer också att handläggningstiderna kommer att förlängas med 
cirka en vecka om ordförande ska börja ha avstämning med handläggarna. Innan 
ordförandeavstämningen behöver även förvaltningschefen ha en avstämning med 
handläggaren för att kunna stå bakom förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-13 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2018 
 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens upprättade 
årsredovisning för 2018 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen.  

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2019 disponera 2018 års överskott av 
tilldelad byggbonus motsvarande 1 250 tkr. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2019 disponera 2017 och 2018 års 
överskott av klimatkompensationsmedel motsvarande 460 tkr. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att i bokslutet för 2018 bli kompenserade med 
1 250 tkr för effekterna av Kommunfullmäktiges beslut att ändra alkoholtaxan. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att i bokslutet för 2018 bli kompenserade med 
360 tkr för ökade kostnader för Nornan 
 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018. Rapporten är framtagen i 
kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer den kommungemensamma 
strukturen.  

I Borås 2025 Vision och strategi står bland annat att läsa: ”i Borås lever människor 
tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden ” samt ”vi arbetar för en 
hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna 
samverkar”. Miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning, strategiska arbete 
och rådgivningsverksamhet berör alla tre dimensionerna och syftar till att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika 
och rättvisa regler för företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna 
med både förbyggande och rådgivande insatser inom budget-, skuld- och 
konsumentområdena. 
 

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-
femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för 
mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Alla nämndens verksamhetsområden har också 
ökat i omfattning och komplexitet liksom förväntningarna på snabb handläggning och 
nära samverkan med verksamhetsutövare, privatpersoner, myndigheter med flera. 
 

För 2018 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett överskott på 1 miljon 
kronor jämfört med budget. Resultatet innehåller dock jämförelsestörande poster 
(byggbonus samt klimatkompensationsavgifter) som bidrar till det positiva resultatet.  
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Dessa medel uppgår till 1,7 miljoner kronor och behöver justeras i bokslutet, så att 
nämnden kan disponera dessa medel under 2019. Om hänsyn tas till dessa poster 
betyder det att verksamheten inte klarat att hålla sin budget.  

Underskottet har i sin tur mildrats av nämndens buffert, vakanta tjänster och 
sjukfrånvaro. Sammanfattningsvis beror nämndens budgetunderskott på: 

o Kommunfullmäktiges ändrade beslut om alkoholtaxan 
o ökade kostnader för personalutveckling på grund av hög 

personalomsättning 
o ökad hyra för Nornan 
o för lågt budgeterade tjänstekostnader (t.ex. IT) 

Miljö- och konsumentnämnden har sedan 2012 haft en ekonomi i obalans jämfört med 
de uppdrag som nämnden ålagts. Flera år i rad har vissa tjänster inte tillsatts utan hållits 
vakanta för att spara. Kostnaderna för miljöförvaltningens höga personalomsättning 
(sedan 2015 mellan 14-20 %) har av stadsrevisionen uppskattats till 3-4 mkr årligen. 
Oavsett det exakta beloppet medför hög personalomsättning och vakanta tjänster både 
minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för 
sjukskrivning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 Miljö- och konsumentnämnden 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-22 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (senast 25 februari)  
Stadsrevisionen 
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