
 

 

 
 

  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida  

1  (56)  2020-03-31 

Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-03-31  
TID  OCH PLATS  
Tisdagen den 31  Mars  2020, kl. 17:00 –  19.00,  Nornan konferensrum våning 2  
Ajour   18.33  –18.38  
Omfattning  §§ 59  – 8 6  
 
Beslutande  
Karl-Eric Nilsson (C)  Ordförande  
Per Månsson (M)  1e vice ordförande  
Jan-Åke Carlsson (S)  
Catherine Tynes Kjellbergh (L)  
Katrine Andersson (M)  
Elvira Löwenadler (M)  
 
Tjänstgörande ersättare  
Tobias Eng-Strömberg (S)  för Lena Sänd  (S)  
Jaana ben Maaouia (S) för  Cecilia Kochan (S)  
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD)  
 
Närvarande ersättare 
Tobias Eng-Strömberg (S)    Sofia Sandänger (M)  via  skype  
Jaana ben Maaouia (S)    Lars Lyborg (KD)  
Alexander Andersson (C)  via  skype   Lars-Erik Johansson (SD)  
Matti Oinas (MP)  via  skype     
 
Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander  §§  59  - 86  Förvaltningsjurist Johanna Bäckström    §§ 59  - 86  
Avdelningschef Niclas  Björkström*  §§  59  - 69  Kvalitetssamordnare Andreas  Zalewski*  §§  59  - 86  
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti*  §§  59  - 69  Nämndsekreterare Anette Bergqvist  §§ 59  - 86  
Avdelningschef  Elin Johnsson*  §§  59  - 86  Tillståndshandläggare Anna Karlsson¨  §§ 59  - 62  
Avdelningschef Annelie Johansson*  §§ 59  - 86  f.d. 2a vice ordförande  Sofia Bohlin (S)*¨  §§ 59  - 86  
   ¨ Deltog via  skype  
   *Ej närvarande §§ 62,  70-72  
    

Justering   
Jan-Åke Carlsson  (S)  utses att justera  och Elvira Löwenadler  (M)  utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2020-04-02  på Miljöförvaltningen.  

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Jan-Åke Carlsson 

Justering tillkännages  genom anslag den 2020-04-03  på  kommunens webbaserade anslagstavla.  Protokollet förvaras på  
Miljöförvaltningen.  
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Sammanträdesdatum Sida  

2  (56)  2020-03-31 

 
Föredragningslista  
1.  Sammanträdets öppnande   

 
2.  Närvaro   

 
3.  Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering   

 
4.  Initiativärenden  

 
5.  Fastställande av föredragningslista  

 
6.1  Information – A ngående ärendet om åtgärd mot serveringstillstånd  
6.2  Information –  Behovsutredning och tillsynsplan 2020, Miljötillsyn  
6.3 Information - Ordförandebeslut  
6.4 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  
 
7.1  Strandskyddsdispens  Asklanda  1:14  
7.2 Strandskyddsdispens  Gastås 1:3  
7.3   Strandskyddsdispens  Viared  8:104  
 
8.1 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  
 
9.1 *Åtgärd mot serveringstillstånd  
9.2 *Ansökan om ändrat  tillstånd  
9.3  *Ansökan om ändrat tillstånd  
 
10.1  Miljörapport 2019 gällande Borås Stad  
10.2 Detaljplan för  Vile  7 m.fl.  
 
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond,  Rydboholm  1:461  
11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Gåshult 3:3  
 
12.1 Borås Stads plan för  krisberedskap  
12.2  Biblioteksprogram 2020-2023  
12.3  Månadsuppföljning februari 2020  
12.4  Rättelse, Intern kontrollplan 2019  
12.5  Reviderat avtal om samverkan  
12.6 Revidering av delegeringsordning  
 
13.1 Kurser och konferenser etc.  
 
14.1 Delegeringsbeslut  februari 2020  
14.2  Inkomna skrivelser  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  
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§  59  
 
 
Val  av j usterare  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte  ordföranden justera protokollet utses 
Jan-Åke Carlsson (S)   med  Elvira Löwenadler  (M) som ersättare.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§  60  
 
Initiativärenden  
Pågående  
 
2019-09-24, §271  - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att  
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast  
2020-05-01.  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§  61     
 
 
 
Godkännande av föredragningslista  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns  
med tillägg  av ett ärende som tillkommit;  
14.3 Delegering av beslut  angående årsdebiteringar  2020  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  
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§ 62  
 
 
Information –  Ärende om åtgärd mot serveringstillstånd  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningens tillståndsavdelning redogör för tidsaxeln av de olika tillsynerna i  
ärendet  och visar  även  på en del felaktigheter i  yttranden  som inkommit från bolaget.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§  63  
 
 
Information –  Behovsutredning och tillsynsplan, miljötillsyn  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningens avdelningschef för miljötillsyn  Mirjam Keskifrantti  redogör  fö
tillsynsområden, resursbehov och resurser samt visar exempel på styrd tillsyn och 
tematillsyn.  
 
Översiktlig plan för 2020  

•  Ecosarbete (berör hela avdelningen)  
•  Omorganisera två avdelningar  – i ntroducera ny chef  
•  Höja NKI för miljö/hälsoskydd  
•  Utveckla  arbetet i branschgrupperna, tillsynsbehov, uppföljning  
•  Påbörja taxearbete  
•  Temahalvdag för miljöbrottsprocessen – m ed Johanna  
•  Kommunikationsplan (aktiviteter under året)  

 
Exempel på vad som  är prioriterat 2020  

•  Förebyggande tillsyn av flerbostadshus  
•  Enskilda avlopp  
•  Mellanlagring  av farligt avfall  
•  Förorenade områden (MIFO)  
•  Inventering/samla in och få kunskap om aktiva jordbruk  
•  Uppföljning av CLP (kemikalietillsyn detaljhandeln)  
•  Fortsätta tillsynen på bilvårdsanläggningar  
•  Förbättra köldmediahanteringen  
•  Skärande och stickande (fotvård)  
•  Frisörer  

 
Mirjam Keskifrantti redogör även för vissa områden som kommer att nedprioriteras  
under 2020 på grund av bristande resurser eller budget.  
 

r 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

8  (56)  2020-03-31 

§  64  
   
Ordförandebeslut  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 
 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar alla tillståndshavare av serveringstillstånd i 
Borås Stad utökad period att servera alkoholdrycker  och/ eller alkoholdrycksliknande  
preparat i enlighet med redan beviljat och gällande serveringstillstånd på uteservering,  
från och med 2020-03-18 till och med att det redan  beviljade serveringstillståndet i 
uteserveringen börjar gälla för året.   
Som villkor meddelas att  nödvändiga tillstånd för uteservering ska finnas hos  
Polismyndigheten och eventuell privat markägare.  
 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)  
 
 

Bakgrund och utredning  
Med  anledning av spridningen av viruset covid-19 som  nu pågår i Sverige har många 
restauratörer fått en snabb nedgång av antalet besökande gäster. Borås City har 2020- 
03-17 lyft frågan om det finns förutsättningar att bevilja serveringstillstånd i 
uteserveringar redan innan uteserveringsperioden normalt inleds, för de allra flesta 
tillståndshavare 1 april. Detta för att om möjligt lindra de negativa effekterna som 
virusets spridning har på restauratörernas verksamhet. I några enstaka fall finns 
serveringstillstånd i uteservering från mitten av april, 1 maj och även 1 juni. 
För att kunna beviljas serveringstillstånd krävs dispositionsrätt. För uteservering beviljas 
tillstånd för detta av Polismyndigheten och om marken är privat krävs också tillstånd 
från markägaren. 
Polismyndigheten och Tekniska Förvaltningen har 2020-03-17 tillfrågats i ärendet. Det 
har inte framkommit några hinder att bevilja tillfälligt utökad period för 
serveringstillstånd i uteserveringar i Borås Stad, så länge som tillstånd för nyttjande av 
uteserveringen finns hos Polismyndigheten. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 § 65          
              
Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  
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Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 

Sammanfattning  
 
Miljöförvaltningens  förvaltningschef  Agneta Sander  informerar nämnden om  att   
 
Personal  
 

Rekrytering  
–  Energi- och klimatsamordnare avslutad  
–  Miljöutredare, intervjuer pågår  
–  Avdelningschef miljötillsyn, intervjuer pågår  

Påbörjas i april  
–  MIFO-handläggare, miljöinspektör, vik miljöinspektör  
–  Ersättare administratör Verksamhetsstöd  senare under våren  

 
 

•  Artiklar i BT  
•  Bisyssleutredning  
•  Grupputveckling  
•  Övertalighetsutredning  
•  Upphandling för översyn Tillståndsenheten (MKN)/alkoholtillsyn (KF) ej klart  

1 maj, men under våren  
 

Övrig information  
 

Corona  
•  Ingen tillsyn eller kontroll där vi riskerar att bidra till smittspridning  
•  Genomför Tillsyn och kontroll där vi bidrar till minskad smittspridning, även  

andra smittor eller matförgiftningar, och till skydd av hälsa.  
•  Borås Stad kommer att betala nyinkomna fakturor på  femton dagar  
•  Borås Stad kommer från 2020-03-30 och tills vidare  att tillämpa  

betalningsvillkoret 120 dagar till företags- och föreningskunder.   
•  Uteserveringar har redan  kunnat öppna efter att serveringstillstånd  

snabbehandlats.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§  66     Dnr: 2018-427  
   
Strandskyddsdispens för renovering av fritidshus, friggebod 
med bastu, verkstad/garage, utbyte av staket, borttagande av  
sly, anläggning av gräsmatta, trädgårdsland och infartsväg 
 
på fastigheten,  Asklanda  1:14  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  
renovering av befintliga hus (bostadshus, friggebod och 
verkstads/garage/vedförrådbyggnad),  ändrad användning av friggebod till bastu, utbyte av  
staket, borttagning av sly  och anlagd  av gräsmatta och trädgårdsland och att tomtplats  
fastställs till nuvarande arrendetomtgräns inom fastigheten Asklanda  1:14 (Strandvägen 24)
i Borås kommun.  

Miljö- och konsumentnämnden fastställer att arrendetomten Strandvägen 24 på 3722 m2
inom Asklanda 1:14 är tomtplatsen då den sedan 50-talet har varit markerad med staket
vilket intygas av flertal personer enligt bilagor och kartor.  

 
Villkor:  
Dispens är förenad med följande villkor:  

1.  Naturområdet med tallbestånd mot sjösidan skall bevaras och får inte tas ner och  
föryngring av tall ska tillåtas  önskvärd.  

 

2.  Sumpområdet i norr och väster skall bevaras och får inte fyllas eller  dikas  
 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  

- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften.  

 

 
 

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 och2. 

Protokollsanteckning 
Från Per Månsson (M), Katrine Andersson (M), Elvira Löwenadler (M), Sofia Sandänger 
(M) Helena Schicht (M) och Lars Lyborg (KD); 
Vi anser att inga villkor behöver tillföras ”Förslaget till beslut” då arrendetomten Strandvägen 24 i sin 
helhet bestäms som tomtplats då den sedan 50 – talet varit markerad med staket vilket intygats av ett 
flertal personer enligt bilagor och kartor. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66 forts. Dnr: 2018-427 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2014 att förelägga dåvarande ägaren till fastigheten 
Asklanda 1:14 vidta rättelse genom att återställa huvudbyggnaden och de två 
förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva byggnaderna, forsla bort bilen och att 
avverkning av sly sker på tomten för att ställa tomten i vårdat skick. 
Dåvarande ägaren till arrendetomten vidtog åtgärder på tomten, forslade bort bil och röjde 
sly så tomten var i vårdat skick (enligt bilaga). 

Nuvarande ägaren till arrendetomten som tillträde 2016/2017 och övertog arrendetomten i 
vårdat skick har därefter renoverat byggnaderna i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och påbörjar renovering av staket samt anlagt infartsväg 
och en gräsmatta/trädgårdsland åt öster (enligt bilaga) 

Via ett anonymt tips har Miljöförvaltningen 2017 fått kännedom om att byggnader 
renoverats och staket har påbörjats runt arrendetomten på fastigheten Asklanda 1:14

 som arrenderar tomten sedan 2016 och äger byggnaderna har i efterhand 
sökt dispens (2018-02-15) från strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga 
hus (fritidshus, friggebod och verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av 
friggebod till bastu, utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta och 
trädgårdsland. 

Miljö och konsumentnämnden bedömer att det finns särskilt  skäl för att bevilja dispens för  
renoveringen av befintliga hus (bostadshus, friggebod och 
verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, utbyte av  
staket, borttagning av sly  och anläggande  av gräsmatta och trädgårdsland och  att tomtplats  
fastställs till nuvarande arrendetomtgräns med villkor att tall område mot sjön samt  
sumpområde åt norr bevaras inom tomtplatsen.  
 
 

Ärendet   
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2014 att förelägga dåvarande ägaren till fastigheten  
Asklanda 1:14 vidta rättelse genom att återställa huvudbyggnaden och de två 
förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva byggnaderna, forsla bort bilen och att  
avverkning av sly sker på tomten för att ställa tomten i vårdat skick.  
Dåvarande ägaren till  arrendetomten vidtog åtgärder på tomten under 2015, forslade bort  
bil och röjde sly så tomten var i vårdat skick (enligt bilaga).  

 

Nuvarande ägaren till arrendetomten som tillträdde 2016/2017 och övertog arrendetomten  
i vårdat skick har renoverat byggnaderna och påbörjar renovering av staket samt anlagt  
infartsväg och gräsmatta/trädgårdsland (enligt bilaga)  
 

Via ett anonymt tips har  Miljöförvaltningen 2017 fått kännedom om att byggnader  
renoverats och staket har påbörjats runt arrendetomten på fastigheten Asklanda 1:14  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66 forts. Dnr: 2018-427 

 arrendator till adress  har i efterhand sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga hus (bostadshus, friggebod 
och verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av friggebod till  bastu,  
utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta och trädgårdsland åt öster  
på arrendetomt inom fastigheten Asklanda  1:14  . Ansökan om dispens  
från strandskyddsbestämmelserna inkom 2018-02-15.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har i februari 2017, november 2017 samt april 2018 
besökt platsen.  
Företrädare för Miljö och konsumentnämnden har 2018-05-08 och 2020-01-17 besökt  
platsen.  

 

Miljö och konsumentnämnden beslutade 2018-06-19 att gjorda renoveringsarbeten och 
markarbeten inte kräver någon strandskyddsdispens.  

 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen och sedan till Mark 0ch Miljödomstolen som  
beslutade återföra ärendet till nämnden för handläggning enligt  
strandskyddsbestämmelserna.  
 

Karta har bifogats ansökan.  
 

Beskrivning av platsen.  
Arrendetomten med adress  , 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 markerat med staket och varit arrendatorernas privata tomtmark. Runt  
den berörda arrendetomten har det varit ett enklare  staket i form av metalstolpar och  
wiretråd.  

 

Den aktuella tomten har funnits i förre arrendatorns ägo sedan 1945 och varit inhägnad 
med staket och grindar. På grund av sjukdom har tomten blivit igenväxt och 2014 
utfärdade Samhällsbyggnadsförvaltningen ett ingripande om att återställa tomt och 
byggnader i vårdat skick. 2015 gjordes en upprustning av tomten och lät avverka träd och 
sly. 
2016 övertogs arrendet av sökande som renoverat byggnaderna och iordningsställt 
odlingsyta och en gräsyta. Mellan strand och den aktuella tomten finns ett brett gångstråk 
som ägs dels av stugägarföreningen (inom fastighet Borås Asklanda 1:14) och Borås 
kommun närmast stranden där man kan vandra mellan Asklanda och Skalle. 

Öster om tomten finns en gångväg ner till vattnet och ger allmänheten tillträde även från 
det hållet. Arrendetomten som sedan slutet av 50-talet varit utmärkt med staket och då 
varit arrendatorernas privata tomtmark. Renovering av staket har påbörjats av nuvarande 
ägare. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66 forts. Dnr: 2018-427 

Att detta staket har funnits runt hela arrendetomten sedan före 1975 har av ett flertal 
boende med anknytning till området intygat och framgår även på äldre kartor från 
lantmäteri och dokument från sökandes advokat (se bilagor). 
Staket har under ett antal år inte varit i ett speciellt bra skick såväl som tomten i dess 
helhet. Nuvarande ägaren har tagit bort det gamla staketet på större delen av tomtgränsen 
och påbörjat nytt staket (stolpar). 
Renovering av fritidshuset. På arrendetomten finns ett fritidshus och två 
komplementbyggnader. Samtliga byggnader har haft eftersatt underhåll. 2014 bedömde 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det fanns en hemfridszon runt byggnaderna och 
förelade dåvarande ägare att rusta upp fritidshuset. Sökande har handlat i enlighet med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens föreläggande. 

Komplementbyggnad (verkstadsbyggnaden) Utmed den norra gaveln har en tillbyggnad 
gjorts på 5 x 2 meter. På platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. 
Miljö och konsumentnämnden bedömer därmed att tillbyggnaden inte kräver dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

Komplementbyggnad (bastu) Befintlig komplementbyggnad har ersatts med en 
bastubyggnad. Den tidigare komplementbyggnaden var enkelt utformad med endast ett  
fönster åt syd. Den nya bastubyggnaden ersätter befintligt byggnad med samma placering  
och är uppförd med samma enkla utförande, men med två mindre fönster åt syd.  
Miljöförvaltningen konstaterar att byggnaden uppförs på en plats som redan är  
ianspråktagen. Med den enkla fasaden åt syd bedömer Miljö och konsumentnämnden att  
ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

 

Södra delen av tomten är bevuxen med stora tallar.  Norr och väster om husen är marken 
blötare och med en sumpskogskaraktär.  
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
 

Bestämmelser   
 

Platsen för de genomförda åtgärderna ligger inom  Öresjö strandskyddsområde som är 200  
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte:  
 

1.  nya byggnader  uppföras.  
2.  byggnader eller byggnaders användning ändras eller  andra anläggningar eller  

anordningar utföras, om det  hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda  
ett område där den annars skulle fått färdas  fritt  

3.  grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,  
anläggningar eller  anordningar,  

4.  åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller  växtarter.  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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 (7 kap 15 §  miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b  § miljöbalken). Dispens 
får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet  
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att  
bevara goda livsvillkor på  land och i vatten för djur- och växtlivet.  
 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området redan tagits i anspråk på e tt sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften.  
 

Miljö och Konsumentnämnden bedömning att staket trots bristfälligt underhåll under en 
period på grund av dåvarande ägarens sjukdom 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.  
 

Miljö och konsumentnämnden konstaterar att platsen som fritidshuset och 
komplettbyggnader samt gjorda markarbeten upptar redan är ianspråktaget.  
 

På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Miljö- och  
konsumentnämnden bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller  
tillgängligheten för allmänheten påverkas av  att dispens ges.  
 

Miljö och konsumentnämnden bedömer att åtgärden 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.  
 
 

Motivering utifrån platsen/förhållandena  
Miljö och konsumentnämnden bedömer att åtgärderna genomförs på en plats som redan 
är ianspråktagen.  
 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden.  Livsvillkoren för växt- och djurlivet  
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte.  
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  
 
Motivering till villkor  
Tallområdet mot söder åt sjösidan skall bevaras/får inte tas ner och föryngring är  
önskvärd.  
Tallområdet är viktig för att förhindra erosion och  bevara naturvärdet längs sjöstranden.  
Sumpskogen i norr och väster får inte röjas, fyllas eller dikas Området är en del av  
Munkåns översvämningsområde och har generellt ett högt naturvärde.  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-31 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Miljö-och konsumentnämnden bedömer att byggnaden/anläggningen/åtgärden 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.  
 

Beslutsunderlag  
1.  Beslutsförslag av Miljö- och konsumentnämndens ordförande  daterad   

2020-03-23  
2.  Översiktskarta  
3.  Beslutskarta med tomtplatsavgränsning och redovisning av  villkor  
4.  Fotobilagor  

 

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 de 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.  
 

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.  
 

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.  
 

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

Beslutsgång  
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.  

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet  
överklagas.  

Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för prövning  
och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.  
 
Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.  
 
Bilaga  
Information om hur beslutet överklagas   
 

Beslutet skickas till   
 

Kopia till   
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor)  
Fastighetsägaren: Munkhagens Stugägarförening, c/o Lars Svenningsson, Fjällkroken 1, 
504 61 Borås 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 67     Dnr: 2019-3587  
   
Strandskyddsdispens för båthus och nybyggnad  på  
 
fastigheten,  Gastås  1:3 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus enligt ansökan och kompletteringar, med måtten 10 x 6,5 meter, på 
fastigheten Gastås 1:3 vid Såken, Borås kommun. 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för båthus, på fastigheten Gastås 1:3 vid Såken, Borås 
kommun. 

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

Villkor 
1. Tomtplatsen ska i norr, söder och väster, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 

mur eller motsvarande. 

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:

 - Miljöbalken 7 kap. 15 §
 - 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. 

Reservation 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa 
beslutsförslag. 

Sammanfattning 
 inkom med ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 26 

november 2019. Ansökan avser nybyggnation av ett båthus och nybyggnad av fritidshus. 
Fritidshuset ska ersätta en befintlig mindre byggnad som står på platsen idag. 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt  skäl för att ge dispens till fritidshuset  
men inte för båthuset.  
 
 

Ärendet   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga nytt  

båthus samt att ersätta den befintliga byggnaden med nytt större fritidshus på  
fastigheten Gastås 1:3.   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 november 2019.  
Ritning och karta har bifogats ansökan. I förste skedet sökte  dispens för  
att bygga ut den befintliga stugan, men för att rymma byggnaden inom tomtplatsen 
ändrade han ansökan till  att ta bort den befintliga stugan och uppföra en ny byggnad 
istället. Ny placering och uppdaterad ansökan inkom 4 februari 2020.   
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 12 december 2019 och den 20 januari 2020 
besökt platsen. Fastigheten Gastås 1:3 är mycket stor men arrendetomten som  
åtgärderna i ansökan  avser har en yta på  ca 1 500 m2. Arrendetomten är till viss del 
markerad med stängsel, stolpar och stenmur. Arrendetomten ligger i direkt anslutning  
till sjön Såken.  
 

Området där den befintliga stugan står idag och som ska ersättas av ny byggnad brukas  
som gräsmatta, gräsmattan omges av naturtomt. Nordligaste delen av tomten är relativt  
plan och ligger i jämnhöjd med den grusväg som finns i området, någon meter söder om  
stugan sluttar tomten brant ner mot sjön. Höjdskillnaden mellan platsen för stugan och 
sjön är ca 20 meter. Området för det planerade båthuset stod vid besöken helt/delvist  
under vatten. Precis öster om tomten ligger en annan bebyggd fastighet, i övrigt omges  
tomten av mestadels granskog.   
 

Risk för avslag för båthuset kommunicerades 2020-01-21, inga synpunkter inkom.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade fritidshuset och båthuset ligger inom Såkens 
strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område 
får inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller 
andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Vidare får inte åtgärder 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (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   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området, 

- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
tillgodoses utanför området 

Miljöförvaltningen bedömer att fritidshuset kommer uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen och inom etablerad tomtplats. Historiska flygfoton visar att det funnits en 
byggnad på platsen kontinuerligt sedan 1975. På den aktuella platsen för fritidshuset 
finns inga höga naturvärden, livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas 
och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av det nya fritidshuset. 
Dispens för fritidshuset är förenligt med strandskyddets syfte. 
Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns särskilt skäl för att bevilja dispens för 
båthuset då åtgärden inte är planerad på en sedan tidigare ianspråktagen plats och det 
inte heller pågår någon verksamhet på platsen idag. 

Enligt naturvårdsverkets handbok står det att man ska vara återhållsam att ge dispens 
för båthus och liknande byggnader för att inte privatisera området som är tillgängliga för  
allmänheten. Handboken hänvisar till dom 4216-03 där mark- och miljödomstolen  
avslog dispens för bastu eftersom området bedömdes vara allemansrättsligt tillgängligt  
och en dispens skulle privatisera området.  
 

Motivering till  villkor  
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder och 
var allemansrätten gäller så ska tomtplatsens gräns till norr, söder och väster enligt  
beslutet markeras med staket, häck, mur eller annan  anordning som är tydlig.  
  

Miljöförvaltningen bedömer att fritidshuset 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.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att båthuset inte är förenligt med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig  hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 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 de 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 åtgärden påbörjas. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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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. 

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.   
 

Beslutsunderlag  
1.  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06  
2.  Översiktskarta  
3.  Situationsplan med tomtplatsavgränsning  
4.  Fotobilaga  

 

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

Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Miljö och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus enligt 
ansökan och kompletteringar med måtten 10 x 6,5 meter samt dispens för båthus på fastigheten 
Gastås 1:3 vid Såken, Borås Kommun-

Bedömning 
Gällande fritidshuset kommer detta att ersätta ett befintligt hus på platsen varför vi inte ser några 
hinder för denna förändring. Gällande tomtplatsen eller hemfridszonen har denna enligt bilaga 2 i gjorts 
till cirka 2meter på syd och västsidan. Enligt Naturvårdsverkets grundregler står det: 
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hemfridszon/ 

Inget generellt mått 
Det är mycket svårt att ange ett generellt mått på hur stor hemfridszonen är runt ett bostads- eller 
fritidshus eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall. Ibland finns givna, tydliga gränser för 
hemfridszonen såsom ett staket, en häck, en väg eller en gång- och cykelväg. I till exempel ett 
villaområde kan hemfridszonen i vissa fall bli mycket liten, några få meter från ett hus, om det finns en 
sådan tydlig gräns nära huset. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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I andra fall finns det naturliga gränser som till exempel ett dike, ett skogsbryn, en åkerkant eller en väg 
på ett rimligt avstånd från huset. Om det finns tät vegetation eller är kuperat runt huset är risken för 
störning mindre, och då kan gränsen för hemfridszonen ligga närmare bostadshuset. Om 
huset ligger i ett öppet, flackt landskap kan hemfridszonen istället behöva vara 
större. 

Vi upplever att den tilltänkta nybyggnaden ligger, enligt bildunderlaget, i öppet flackt naturlandskap så 
denna del av tomtplatsen skall utökas betydligt. 

Gällande båthuset kommer detta placeras vid tomtgränsen, intill grannens befintliga båthus varför detta 
inte menligt påverkar strandskyddets syften. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  
- Miljöbalken  kap 7 18 c §    Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 

upphävande av eller dispens från strandskyddet får  man beakta  endast om det  
område som upphävandet eller dispensen avser  
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften.  

 

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 M+KD 

Omröstningsresultat: 

Per Månsson (M) Nej 
Tobias Eng-Strömberg (S) Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Jaana ben Maaouia(S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 

Summa: 5 st Ja 4 st Nej 
Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och konsumentnämnden har med fem röster mot fyra beslutat att tillstyrka  
ordförandes förslag.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa 
beslutsförslag.  
 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6  936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår  
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om  beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för  
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.  
 
 
Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.  
 
 
Bilaga  
Information om hur beslutet överklagas   
 

Beslutet skickas till   
Sökanden   
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (inkl. bilagor 1-3), vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

Kopia till   
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 68           Dnr: 2020-186  
   
Strandskyddsdispens för ladugård  på fastigheten,  Viared  
8:104  
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från  
strandskyddsbestämmelserna för att upprätta en ladugård på fastigheten Viared 8:104,  
Borås kommun.  
 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 15  §.  

 

Sammanfattning  
 har  sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en  

ladugård med tillhörande infart på fastigheten Viared 8:104. Området är idag  
obebyggt och består idag  av lövsbestånd, mestadels ung björk. Fastigheten är inte  
ianspråktagen eller avskild från sjön. Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns  
särskilt skäl för att ge dispens och bedömer därför att ansökan om  
strandskyddsdispens ska avslås.  
 

Ärendet   
 har  sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga  en 

ladugård med tillhörande infartsväg på fastigheten Viared 8:104. Ansökan om  dispens  
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 2020-01-28. Karta har bifogats ansökan.  
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 2020-02-14 besökt platsen. Fastigheten  
gränsar till Viaredssjön, ladugården är planerad  ca 100 meter från Viaredssjöns  
strandkant. Hela området  med den planerade ladugården samt marken fram till sjön  
består av ett ungt lövskogsbestånd, mestadels björk. Det finns inga befintliga  
byggnader eller vägar mellan den planerade ladugården och sjön.  
Risk för avslag har kommunicerats till sökande 18 februari 2020, inga synpunkter  
inkom.  
 

Miljöförvaltningens  bedömning   
Bestämmelser  
Platsen för den planerade  ladugården ligger inom Viaredssjöns  strandskyddsområde  
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya  
byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

24  (56)  2020-03-31 

§ 68 forts. Dnr: 2020-186 

anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, eller åtgärder vidtas som 
väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. (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  
- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften  
- platsen genom en väg,  järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan  exploatering  
är väl avskilt från området närmast strandlinjen  
 

Byggnaden är inte planerad inom tomtplats eller inom en sedan tidigare ianspråktagen 
mark, därför bedöms inte det första skälet vara tillämpbart. 

Eftersom det inte finns någon byggnad, väg eller annan exploatering mellan den 
planerade ladugården och strandlinjen så bedöms inte området vara väl avskilt från 
strandlinjen. Enligt naturvårdsverkets handbok för handläggning av strandskydd så 
ska en avskiljande effekt bero på att människor har exploaterat mark, ett hygge är inte 
en exploatering i bestämmelsens mening utan beror på skogsavverkning som är 
följden av en verksamhet. Därför bedöms inte heller det andra angivna skälet vara 
tillämpbart. 

En byggnad inom planerat område skulle bidra till att allmänhetens tillgänglighet i 
området skulle försämras vilket strider mot strandskyddets syften. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande översiktsplanen. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 68 forts. Dnr: 2020-186 

Beslutsunderlag 
1.  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18  
2.  Översiktskarta  
3.  Situationsplan 
4.  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 7 158 kronor enligt kommunens taxa för  
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta  
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet  
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om  
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken  
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Information 
Det finns områden på fastigheten som ligger utanför strandskyddat område som 
eventuellt skulle kunna utgöra en alternativ placering av ladugården och på så vis inte 
motverka strandskyddets syften. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (inkl. bilagor 1-3), vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Sammanträdesdatum Sida  

26  (56)  2020-03-31 

§  69              Dnr: 2020-247  
  
 
Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att   
organisationsnummer  , med verksamheten  ,   

, ska betala livsmedelssanktionsavgift på 37 590 kr, vilket är 1% av företagets  
årsomsättning.    
 

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 § Livsmedelslagen (2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (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 30 september 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. 

sanktionsavgift där  fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning. 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 5 februari 2020 om 

 har lämnat ett yttrande, se bilaga. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 69 forts. Dnr: 2020-247 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid inspektionen den 13 juni 2019 påtalade inspektören vikten av att inkomma med en 
ny registrering vid byte av livsmedelslokal. Efter samtal med  den 10 september 
skickades en e-post till  med blanketten registrering av 
livsmedelsanläggning samt information om att anmäla registreringen minst 14 dagar 

registreringsblankett hos  då ingen registrering 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 30 september 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. 

innan start för att undvika sanktionsavgift. Den 26 september lämnades en 

inkommit till Miljöförvaltningen. Butiken var vid tillfället öppen.  

 har inkommit med synpunkter, se bilaga. Miljö- och konsument-
nämnden anser att de omständigheter som angett som skäl till varför 
en sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför grund  för  
påförande av sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen.    
 

Beloppets storlek  
Miljö- och konsumentnämnden har genom Creditsafe fått fram företagets årsomsättning  
från närmast föregående år till 3 759 tkr. Vilket ger en sanktionsavgift på 37 590 kr.   
 

Beslutsunderlag  
1.  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12  
2.  Skäl till beslut; 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.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga  
Hur man överklagar  
Delgivningsblankett  
 

Beslutet skickas till   
   

  
 

Kopia till   
Miljöförvaltningens diarium  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-03-31 
29 (56) 

§ 70 Dnr: 36-2019-00770 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Sekretess 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-03-31 
31 (56) 

§ 71 Dnr: 51-2020-00036 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Sekretess 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-03-31 
33 (56) 

§ 72 Dnr: 51-2020-00031 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Sekretess 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 

Sida  

35  (56)  

§ 73     Dnr: 2019-2679  
   
Miljörapport 2019  gällande Borås Stad  

 
Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport för  Borås  stad 2019 och 
översänder handlingarna till Kommunstyrelsen.   
 

Sammanfattning  
Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom  
flera områden. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av  
rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis  etappmålet  
om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. Framtagande och antagande  av en  
koldioxidbudget är ett led  i arbetet med detta etappmål. Vi ser framsteg inom  
etappmålet Hållbar samhällsplanering där den fysiska planeringen skall anpassas till 
framtida klimat och väderfenomen. Inom Hållbar samhällsplanering ser vi positiva  
trender från föregående år och en klimatstrategi för Borås stad håller i skrivande stund  
på att arbetas fram. Borås  stad som organisation har  stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och 
nationell nivå.   
 

Ärendet  
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås stads miljömål gällande  
2018 - 2021. Miljöförvaltningen ansvarar för att sammanställa kommunens  
miljömålsuppföljning i samband med tertialuppföljning i augusti och årsredovisningen.  
Miljörapport Borås Stad 2019 är en sammanställning av dessa två uppföljningstillfällen. 
Kommunala bolag har ej svarat på två lägesbeskrivningar gällande material i byggnader  
samt ruttplanering gällande 2019, Borås djurpark har ej svarat gällande T3. Dette på  
grund av en kommuniceringsmiss. Vissa etappmål följdes inte upp 2018, exempelvis  
livsmedel då det har trätt in ett nytt livsmedelsavtal med start 2019. Etappmål och  
aktiviteter gällande livsmedel följs upp i Miljörapport 2019.  
 
 

 
Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-16  
 

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

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-31 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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36  (56)  2020-03-31 

§ 73 forts. Dnr: 2019-2679 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsen  
Samtliga nämnder och bolag  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

37  (56)  2020-03-31 

§  74     Dnr: 2020-432  
 
Detaljplan för  Vile  7  m.fl.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete med detaljplan Vile 7 
m.fl. under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.  
 

Sammanfattning  
Detaljplanens syfte är att  möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den södra delen av  
kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av hög  arkitektonisk kvalitet med hänsyn till 
kringliggande bebyggelse.  Syftet är också att området som vetter mot Kvarngatan får  
överbyggas.  
 

Ärendet  
Vile 7 m.fl. planläggs  för att påbyggnation av två våningar mer.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete.  
Det ska i plankartan framgå att fastigheten ligger i ett bullerutsatt område.  
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13  
 

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  
Planhandlingarna  
 

Beslut skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumvile7medflera.5.e2b8d0216935b92d579881f.html
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§  75     Dnr: 2020-626  
 
Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,   
Rydboholm  1:461  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan om bidrag ur  
naturvårdsfonden för biodling.  
 

Sammanfattning   
 har ansökt om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling (bikupor, extra  

lådor och ramar, bisamhällen, biodlarkurs, skyddsutrustning och redskap) på fastigheten 
Rydboholm 1:461.  ansöker om bidrag på 26 100 kronor.  
Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att avslå ansökan.  
 

Ärendet   
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling på  

fastigheten Rydboholm 1:461.  söker bidrag för bikupor, extra lådor och 
ramar, bisamhällen, biodlarkurs, skyddsutrustning och redskap. Ansökan inkom 2020-
03-02.  
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att avslå ansökan för biodling. Beredningsgruppen har nedprioriterat bidrag för biodling  
under 2020 och ställer därför högre krav på visad naturvårdsnytta i samband med 
biodling än tidigare.    
 

Beslutsunderlag  
1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09  

 

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

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

Beslut skickas till   
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§  76     Dnr: 2020-667  
 
Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,   
Gåshult  3:3  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Miljöstrategiska avdelningens ansökan med 518 
000 kronor fördelat på tre år enligt ansökan, för inventering av arter, 
restaureringsåtgärder och skötsel, skötselplan och administration, informationsmaterial 
samt stängsel. 

Villkor 
- Restaurering och skötsel ska huvudsakligen utföras enligt rådgivning från 

Länsstyrelsen 
- En årsrapport med beskrivning av utförda åtgärder ska lämnas in till 

Miljöförvaltningen för åren 2020, 2021 och 2022 för redovisning till 
naturvårdsfondens beredningsgrupp och Miljö- och konsumentnämnden 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat 
projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 
Av bidraget betalas 168 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart, 195 000 kronor efter årsrapport för 2020, 55 000 kronor efter årsrapport 
för 2021 och 100 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

Sammanfattning   
Miljöstrategiska avdelningen har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden 
för inventering av arter, restaureringsåtgärder och skötsel, skötselplan och  
administration,  informationsmaterial samt stängsel på fastigheten Gåshult 3:3.  
Miljöstrategiska avdelningen ansöker om ett bidrag på 518 000 kronor. 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja  ansökan med 518 000 kronor.  
 

Ärendet   
Miljöstrategiska avdelningen har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden 
för restaurering och skötsel etc. på fastigheten Gåshult 3:3. Fastigheten, tidigare en del  
av Gåshult 3:1, har köpts av kommunen i syfte att restaurera markerna och skydda  
området som reservat.   
 

Gården och dess omgivning är utpekad som klass I, högsta naturvärde, i Borås Stads  
naturdatabas. Klassningen beskriver området som en fastighet med stort inslag av   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 76 forts. Dnr: 2020-667 

varierande hagmarker, små åkrar, stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd. Markerna 
har skötts på ett sätt  som  efterliknar den gamla slåtterhävden och är en  av de  mest  
artrika betesmarkerna i länet med många ovanliga arter.   
 

Länsstyrelsen har vid flera tillfällen inventerat markerna i området och bistår med  
rådgivning angående lämplig skötsel av markerna.   
 

Miljöförvaltningen har ansökt om LONA-bidrag för reservatsbildningen. I LONA-
projekt finansierar staten 50 % av kostnaderna och kommunen står för 50 %  i  
medfinansiering som kan vara både  arbetstid och kontanta medel. Bidraget ur  
naturvårdsfonden kommer utgöra kommunens egen medfinansiering och innefattar de  
delar som kan kopplas till naturvård och informationsinsatser. Om  Miljöförvaltningen 
inte får beviljat LONA-bidrag kommer bidraget från naturvårdsfonden fortfarande  
behövas till restaurering- och skötselåtgärder av markerna i området.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. Det  
är mycket positivt att restaurera och sköta området för att bibehålla de höga 
naturvärdena och den höga artmångfalden som finns på fastigheten. Bidraget går till 
medfinansiering vid beviljat LONA-bidrag för naturvård och informationsinsatser som 
främjar naturvård, alternativt till kommunen för användning till konkreta 
naturvårdsåtgärder. 

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

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja  ansökan med 518 000 kronor för inventering av arter,  
restaureringsåtgärder och skötsel, skötselplan och administration, informationsmaterial  
samt stängsel på fastigheten Gåshult 3:3.  
 

Beslutsunderlag  
1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09  
2.  Översiktskarta  
3.  Detaljkarta  
4.  Ansökan och projektbeskrivning  

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

                      
 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

42  (56)  2020-03-31 

§ 76 forts. Dnr: 2020-667 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

Beslut skickas till   
Miljöstrategiska avdelningen,  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

  
  

 
 

  
 

 

  

  
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

43  (56)  2020-03-31 

§ 77     Dnr: 2019-3797  
 
Borås Stads plan för krisberedskap  

Miljö- och konsumentnämndens beslut    
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås Stads Plan för krisberedskap.  
 

Sammanfattning  
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, 
men även till  att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med  
krisberedskap så att det i större utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och 
kommunalförbund.  
 

Ärendet  
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska  ha en väl  
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna  
kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av  
samhällsstörningar och extraordinära händelser.   
Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål  för stadens krishantering;   
•Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära      
 händelser,  
•Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden,  
•Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder  
och bolag ha väl genomarbetade och  aktuella planer för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är att 
så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart som 
möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna och bolagen har också 
ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera om 
inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala 
krisplan. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma 
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika 
kraven i de olika verksamheterna. 
Miljöförvaltningen kommer att färdigställa krisberedskapsplanen samtidigt som planen 
för samhällsstörningar och extraordinära händelser färdigställs senare i vår. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

      
 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

44  (56)  2020-03-31 

§ 77 forts. Dnr: 2019-3797 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11  
 
 

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 plan för krisberedskap - plan.pdf  
 
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 
 

 
 
 
 
§ 78          Dnr: 2020-661  
 
Biblioteksprogram 2020-2023   

    

 
 
 

 

 
  

 
  

  
 

 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

45  (56)  2020-03-31 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig då förvaltningens uppdrag inte  
berörs av varken bibliotekslagen eller Borås Stads biblioteks- och kulturplan.  
 

Sammanfattning  
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i boråstermer  
biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 och nu har ett nytt  
arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med det kommande  
kulturprogrammet för  Borås, Boråsregionens kulturplan samt Västra  
Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023.  
 
 

Ärendet  
Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 
som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. Under våren  
lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och  
senare under året fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan och  
Boråsregionens kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats med  det här  
biblioteksprogrammet.   
Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha  en egen biblioteksplan, 
något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med programmet har  
bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att få programmet att 
harmoniera väl med både VGR:s biblioteksplan och Boråsregionens kulturplan. Detta 
märks inte minst genom att programmets fyra rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det 
läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 
”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” är desamma som i VGR:s 
biblioteksplan. 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningens uppdrag är inte av sådan karaktär att vi berörs av innehållet i 
Biblioteksprogrammet för 2020-2023.  
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-11  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

                      
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

46  (56)  2020-03-31 

§ 78 forts. Dnr: 2020-661 

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  
Biblioteksprogram 2020-2023.pdf  
 

Beslut skickas till  
Kulturnämnden   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

47  (56)  2020-03-31 

§ 79                    Dnr: 2020-769  
 
 
Månadsuppföljning februari  2020  

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för  februari  2020  med  
helårsprognos   
 

 

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

 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09  
 

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

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

48  (56)  2020-03-31 

§ 80                    Dnr: 2020-236  
 
 
Rättelse av Intern  kontrollplan 2019  

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll  2019,  efter 
rättelse och redovisning av rätt uppföljningsrapport.  
 
 

Ärendet  
Miljö- och konsumentnämnden antog 2020-02-25, § 53 uppföljning av intern kontroll 
2019. Uppföljningsrapporten som redovisades avsåg inte år 2019, och var därför  
felaktig. Ett tekniskt handhavandefel var orsaken till att fel rapport skickades till  
nämnden.   
 
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-13  
 

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  
Uppföljning av intern kontroll 2019  
Intern kontrollplan 2019  
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
Stadsrevisionen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

   

 
  

 

  

  
 

  

  

   

  
 

  
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

49  (56)  2020-03-31 

§ 81                    Dnr: 2020-421  
 
 
Avtal om samverkan  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka det nya förslaget om ”Avtal om 
samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad”  samt att överlämna avtalet till kommunfullmäktige för beslut  
om godkännande.  
 
 

Ärendet  
Enligt 9 kap 37  § kommunallagen får en kommun ingå avtal om  att någon av  dess  
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan).   SKR tog  
i september 2019  fram ett underlag  i syfte att underlätta för kommuner och regioner att  
nyttja möjligheterna till  avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast  
förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan  
lösas i praktiken vid  sådan samverkan. I underlaget redovisas också exempelklausuler för  
ett samverkansavtal.   
 

Det framtagna  avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag.  
Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med 
synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.   
 

Avtalet omfattar  miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med  
avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten,  
minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av 
avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet 
benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att 
inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen 
för sitt arbete. 

Under nämndsammanträde i februari 2020 beslutade Miljö- och konsumentnämnden att 
tillstyrka förslaget om ”Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad” samt att överlämna avtalet till 
kommunfullmäktige för beslut om godkännande. Efter detta har Miljöförvaltningen 
uppmärksammat att det finns ett tidigare avtal mellan parterna. Det måste förtydligas att 
detta avtal slutar att gälla i samband med att det nya avtalet träder i kraft. Av denna 
anledning har en ändring gjorts i § 22. 

På grund av den kris som coronaviruset innebär för samhället har också datumet ändrats 
i § 22. I den nya versionen anges att avtalet måste godkännas av fullmäktige senast den 
31 augusti istället för den 30 juni 2020. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

                      
 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

50  (56)  2020-03-31 

§ 81 forts. Dnr: 2020-421 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet  önskar ha ett kommunalt samverkansavtal  
enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. 
Bedömning har gjorts att  det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna  
avtalet. Miljö- och konsumentnämnden har tidigare tillstrykt förslaget om ett avtal om 
samverkan och överlämnat det till kommunfullmäktige. I det nya förslaget är §  22 
ändrad för att säkerställa att det gamla avtalet upphör samt att ge kommunfullmäktige en  
längre tidsfrist att godkänna avtalet med anledning av  coronakrisen.  
  

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de andra 
kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras kompetens  
men också för att kunna sprida  den kunskap som finns på Miljöförvaltningen i Borås  
Stad. Att samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms vara den 
bästa formen av samverkan i dagsläget,  även om andra typer av samverkan också kan  
utredas parallellt. Miljöförvaltningen önskar  därför att miljö- och konsumentnämnden 
ska fatta beslut om att överlämna förslag på samverkansavtal till kommunfullmäktige för  
godkännande.   
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26  
 

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  
Förslag till avtal.  
 

Beslut skickas till  
Kommunfullmäktige  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
 

 

   
   

 
 

 

 
 

   
 
 

 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

51  (56)  2020-03-31 

§ 82                  Dnr: 2019-2024  
 
 
Revidering av delegeringsordning  

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till  
revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning som ska gälla från 
och med den 1 april 2020.  
 
 

Sammanfattning   
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt  6 kap.  
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande delegation  
framgår av nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen delegerar  
beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt  
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. Nu föreslås ett  
tillägg till delegeringsordningen som innebär en möjlighet att besluta om att  ge anstånd  
avseende betalning av  avgift och/eller besluta om att dela upp betalning av  avgift (punkt  
29 i Förslag om revidering av delegeringsordningen 2020-03-24).  
 

Ärendet  
Med anledning av coronaviruset har frågan uppkommit vilka åtgärder som  
Miljöförvaltningen kan vidta för att mildra konsekvenserna för företagarna. En sådan 
åtgärd är att besluta om anstånd avseende betalning av avgifter, vilket innebär att  
betalningstidpunkten senareläggs. Att medge  anstånd hindras inte av den lagstiftning  
Miljöförvaltningen har att förhålla sig till. Det finns möjlighet att ha en generös 
inställning till anstånd så länge inte likviditeten inom kommunen påverkas. 

Beslut om anstånd är en fråga som ska avgöras från fall till fall. Att delegera denna 
befogenhet innebär inte att förvaltningen kan fatta ett generellt beslut om anstånd. Ett 
sådant beslut är ett principbeslut som ska fattas av kommunfullmäktige. Ett beslut att 
inte debitera planerad tillsyn eller avgift är en fråga som också måste hanteras av 
kommunfullmäktige. 

I samband med revidering av delegeringsordningen föreslås även att tre punkter tas bort 
då dessa är dubbletter och finns på flera ställen i delegeringsordningen (se nuvarande 
delegeringsordning punkt 29, punkt 146 och punkt 147). 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

                      

 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

52  (56)  2020-03-31 

§ 82 forts. Dnr: 2019-2024 

Miljöförvaltningens synpunkter  
För att Miljöförvaltningen ska kunna ge anstånd i  enskilda fall behöver rätten att göra  
detta delegeras av nämnden. Miljöförvaltningen önskar kunna bevilja anstånd avseende  
betalning  av avgift  och/eller besluta om att dela upp betalning av  avgift. Förvaltningen 
anser att den aktuella befogenheten lämpar sig väl för att delegeras av nämnden till  
förvaltningschefen med sedvanlig rätt till vidaredelegation inom förvaltningen.  
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-24  
 

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  
Förslag på reviderad delegeringsordning 2020-03-24  
Nuvarande delegeringsordning beslutad den 17 december 2019  
 

Beslut skickas till  
Miljöförvaltningens diarium   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

53  (56)  2020-03-31 

§  83  
 
Kurser och konferenser  
 

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

Ärendet  
 
Sveriges Miljökommuners vårmöte har blivit inställt.  
 
Presidiedagarna för miljö- plan- och byggnämnder 2020 har blivit flyttat till 30e  
november  –  1a  december 2020  
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist bevakar ifall  Konsumentdagarna, 12  -14 maj  i 
Eskilstuna  kommer att bli av som planerat.  
 
Den planerades strategidagen för  Miljö- och konsumentnämnden den 28e  april skjuts  
upp till ett senare tillfälle.  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 

   

 

 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

54  (56)  2020-03-31 

§  84     
 
Delegeringsbeslut  februari  2020  

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  februari 2020.  
 

Beslutet skickas till  
Miljö- och konsumentnämndens diarium  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 

 

 

 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

55  (56)  2020-03-31 

§  85     
 
Inkomna skrivelser  

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

Sammanfattning  
Nämnden har fått ta del av  utskick:   
 
* A greener game  
* Verksamhetsrapport Budget- och skuldrådgivning  
* Borås Stads personalpolitiska riktlinjer  
* Kartläggning mänskliga rättigheter    
* Medborgardialog  
* Taxor och avgifter i Borås Stad  
* Ärendeberedning  i Borås Stad  
* Nämndbudget  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

56  (56)  2020-03-31 

§ 86     
 
Delegering  av beslut  angående årsdebiteringar  2020  

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna  att  ordförande och presidium  får 
delegation  att fatta beslut angående årsdebiteringar  under år 2020 på grund av  den 
extraordinära situationen med anledning av  covid-19.  

 

Ärende  
 

Miljöförvaltningen har lyft frågan  angående  årsdebiteringar för 2020 då många  
näringsidkare har kontaktat förvaltningen på grund av den rådande situationen med 
covid-19.  
 
 
 

Beslutet skickas till  
Miljö- och konsumentnämndens diarium  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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