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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-05-17 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 17e maj 2022, kl. 17:00 – 19.45, Stadshuset, KS stora sal, plan 3,5, Kungsg. 55, Borås 
Ajour 18.45 – 19.00 

Omfattning §§ 98- 116 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)¤  Vice ordförande §§ 98- 101 (6.2) 
Lena Sänd (S)   2a vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Katrine Andersson (M)   
Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare  
Sofia Sandänger (M) för Per Månsson (M)  §§ 101 (6.3) - 116 
Alexander Andersson (C) för Catherine Tynes Kjellbergh (L)  
Sandra Sjöberg (S) för Cecilia Kochan (S)                     

Närvarande ersättare 
Sandra Sjöberg (S)    
Jaana ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S)¤ 

Alexander Andersson (C)  
Sofia Sandänger (M) 
 

Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander¤ §§ 98 - 116 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 98 - 101 
Avdelningschef Annelie Johansson¤* §§ 98 - 116 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 98 - 116 
Avdelningschef Linda Gustafsson¤* §§ 98 - 116 
Avdelningschef Johanna Bäckström §§ 98 - 116 
Förvaltningscontroller Gunnel Petersson §§ 98 – 101 (6.4) 

Praktikant Ronja Strandtrift¤* §§ 98 - 116 
Kommunbiolog Anna Karlsson   § 101 (6.1) 
Kommunbiolog Matilda Chocron   § 101 (6.1) 
Miljöinspektör Ilse Postma  § 101 (6.2) 
Miljöinspektör Christian Sandahl  § 101 (6.2) 
Miljöutredare Mikael Lund¤  § 101 (6.3) 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 98 - 116

¤ Via Teams *ej med på § 106 (sekretess) 

Justering  
Jan-Åke Carlsson (S) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-05-19 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Jan-Åke Carlsson 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-05-20 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Överklagade och överprövade strandskyddsärenden 
6.2  Information – Avrapportering av MIFO 
6.3  Information – Miljörapport 2021 och Miljöprogram 
6.4  Information – Tertial 1 2022 
6.5  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  

7.1  Strandskyddsdispens Rydboholm 1:377 
7.2  Strandskyddsdispens Tå 1:21 
7.3  Strandskyddsdispens Komlösa 5:6 

8.1  Kontrollplan Livsmedelskontroll 2022 

9.1  *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 
9.2  Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lag om tobak och liknande  
       produkter (2018:2088) 

10.1 Borås Stads miljörapport 2021 
10.2 Borås Stads Miljöprogram 

12.1 Borås Stads arbete med barnkonventionen 
12.2 Tertial 1 2022 
12.3 Attestregler 
12.4 Organisationsförändring  

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegationsbeslut april 2022 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 98 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Jan-Åke Carlsson (S) med Elvira Löwenadler (M) som ersättare. 
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§ 99 

Initiativärende 

Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde. 
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§ 100 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 101 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.5 i nämndens protokoll. 

6.1 Överklagade och överprövade strandskyddsärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiologer Anna Karlsson och Matilda Chocron informerar 
nämnden om avgjorda, överklagade och överprövade strandskyddsärenden oktober -21 
till maj -22. 

6.2 Avrapportering av MIFO 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Ilse Postma och Christian Sandahl redogör för det 
pågående arbetet med MIFO fas 1 och fas 2. 

6.3 Miljörapport 2021 och Miljöprogram 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Mikael Lund redovisar för Miljörapport 2021 och om 
Miljöprogram som ska skickas ut för remissbehandling. 

6.4 Tertial 1 2022 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningscontroller Gunnel Petersson redogör för och förtydligar 
några poster och siffror för nämnden gällande Tertial 1 2022. 
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§ 101 forts. 

6.5 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Tillsatta tjänster 
*livsmedelsinspektör (ny tjänst), miljöinspektör, it-samordnare, BUS:are (ny tjänst),  
AC Livsmedelskontroll, AC Tillstånd (ny tjänst) 
två vikariat föräldraledighet Tillstånd/Livs och Livs 

Pågående rekryteringar 
samhällsbyggnadssektorn med fokus vatten (2 nya tjänster) 
två vakanta samt utfyllnad deltidare miljöinspektörer och ett heltidsvikariat 
föräldraledighet Miljötillsyn 
energi- och klimatsamordnare (intervjuskede) 
förvaltningsjurist 

Kommande rekryteringar 
Ersätta AC Verksamhetsstöd (gör om tjänst) – tf AC Annelie Johansson från 26/4- 
kvalitetssamordnare el motsv. (omgjord tjänst) 
Administratör (i höst) 
digitaliseringskompetens (ny tjänst) 
cirkulär ekonomi (ny tjänst) 

Övrigt 
Information angående organisationsförändringen av stödfunktionerna. 
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§ 102  Dnr: 2021-3682 

Strandskyddsdispens för ändrad användning av kyrka på 
fastigheten Rydboholm 1:377 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
ändra användning från kyrka/restaurang till bostadshus, på fastigheten Rydboholm 
1:377 vid Viskan, Borås.   

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt.  

Villkor  
1. Tomtgränsen ska enligt bilaga 2, beslutskarta, markeras med staket, häck, mur 

eller motsvarande. 
2. Vägen upp till kyrkan får ej stängas av med bom, skyltar eller liknande anordning 

som upplevs avhållande för allmänheten. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Arkitekterna Krook & Tjäder, ska betala  
7 506  kronor för handläggning av ansökan. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i nämndskrivelsen. 

Sammanfattning 
 har via ombud  (Arkitekterna Krook & Tjäder), sökt 

dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ändra användningen av en kyrka till 
bostadshus på fastigheten Rydboholm 1:377.   

Byggnaden som tidigare var ortens kyrka avyttrades av Svenska kyrkan och där det varit 
restaurangverksamhet därefter har ingen hemfridszon idag och en ändrad användning av 
byggnaden innebära att kyrkan får en hemfridszon.  
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§ 102 forts. Dnr: 2021-3682 

Fastigheten ligger på en platå väl avskild från vattnet (Viskan) genom ett stup på minst 
20 meter ner till en kraftstation. Tillgång till fastigheten sker genom väg från söder och 
fortsätter genom fastigheten och övergår i gångstig till skogsområde och utsiktsplats.  

För att området skall vara tillgängligt för passage fastställs tomtplats till områdets östra 
sida enligt bilaga 2. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11, med bilagor 
Miljö- och konsumentnämndens nämndskrivelse daterad 2022-05-09, med bilagor 

Förslag och yrkanden  
Lena Sänd (S) yrkar bifall till nämndskrivelsen.. 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att nämnden bifaller nämndskrivelsen.  

Beslutet skickas till 
 

Arkitekterna Krook & Tjäder,  
  

För kännedom   
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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§ 103  Dnr: 2021-3516 

Strandskyddsdispens för bostadshus och två vägar på 
fastigheten Tå 1:12 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus och två nya vägar på fastigheten Tå 1:12, Borås. 

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt. Detta 
beslut upphäver därmed den tidigare beslutade tomtplatsen (dnr 2018-1951). 

Villkor 
1. Tomtgränsen ska åt alla riktningar runt bostadshus och ladugård, samt 

gräns mot fastighet 1:32, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur 
eller motsvarande. 

2. Skogsvägarna skall anläggas så att de har ett naturligt ytlager av gräs och 
skogsväxtlighet. Vidare ska de vara allmänrättslig tillgängliga. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska 
betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i nämndskrivelsen. 

Sammanfattning 
Till Miljö- och konsumentnämnden inkom tips om spräng- och stenarbete på fastigheten 
Tå 1:12 vid Pålsbotjärn. Med anledning av tipset genomfördes ett platsbesök. Vid 
platsbesöket konstaterades att två nya vägar anlagts inom strandskyddat område. 

Vidare noterades att de bostadshus som beviljats dispens 2018 uppförts på en annan 
placering, utanför beslutad tomtplats. , som äger fastigheten, har ansökt 
om dispens i efterhand.  
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§ 103 forts. Dnr: 2021-3516 

Ny tomtplatsavgränsning fastställs och kompensationsåtgärd från den tidigare 
beslutade tomtplatsen för Tå 1:12 inskränks i norr och i öst, vilket ger en 
allemansrättsligt tillgänglig korridor mellan tomtplatsen för Tå 1:12 och 1:32 för 
den utökade tomtplatsen. 

Vägarna huvudsyfte är att betjäna skogsbruk (både på Tå 1:12 och Tå 1:2) och 
men också infartsväg till två blivande tomter. Sammanlagt nås ca 30 hektar 
skogsmark genom vägarna. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15, med bilagor 
Miljö- och konsumentnämndens nämndskrivelse från 2022-05-04, med bilagor 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla nämndskrivelsen och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

 

  

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-05-17 12 (28) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 104  Dnr: 2022-1159 

Strandskyddsdispens för pool, altan, stödmur och 
förråd/teknikhus på fastigheten Komlösa 5:6 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  

• komplementbyggnad med yttermåtten 420x250 centimeter och högst 300 centimeter 
högt utvändigt på högsta stället, med placering enligt beslutskarta, bilaga 2. 

• pool och altan enligt placering i bilaga 2. 
 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger  att ta bort 
jorden runt den befintliga eken med grön prick i beslutskarta, bilaga 2, så att jordmassor 
inte ligger upp mot stammen eller på rotsystemet. Åtgärden ska göras så att inte trädet 
skadas ytterligare.   

Åtgärden ska vara genomförd senast 4 veckor efter att detta beslut vunnit laga kraft.  

Tomtplatsen är tidigare beslutad i ärende 2018-2307  

Villkor 

1. Komplementbyggnaden får inte ha fönster, eller andra anordningar mot söder 
eller öster som kan upplevas privatiserande. Komplementbyggnaden får inte ha 
dörr ut mot stigen i söder. Dörren ska utformas på ett sätt så att den smälter in i 
fasaden och inte upplevs privatiserande för förbipasserande. 

2. Ingen del av pool eller altan får vara närmare än 7,5 meter till den idag största 
eken. Ingen grävning i mark får vid anläggningen ske närmare än 3 meter från 
eken. Se bilaga 2 beslutskarta. 

3. Poolens vatten får ej tömmas direkt i sjö eller vattendrag. Poolvatten som 
använder andra kemikalier än klor för rening får ej tömmas ut till naturmark eller 
gräsmatta. 

4. Eventuella överskottsmassor som kan innehålla växtdelar eller frön av arterna 
jättebalsamin och jätteslide får inte spridas från arbetsområden där arten växer. 
Om sådana massor behöver fraktas bort från området ska det genomföras så att 
spridning till andra platser inte sker. 

5. Maskiner som hanterat massor som kan innehålla växtdelar eller frön av 
jättebalsamin och jätteslide ska rengöras innan maskinerna flyttas från 
arbetsområden där arterna växter. 

6. Vid eventuellt spill av massor som kan innehålla växtdelar eller frön av 
jättebalsamin och jätteslide ska detta samlas upp omgående. 

7. Eventuella växtdelar av jättebalsamin och jätteslide som tas bort ska paketeras i 
slutna förpackningar och skickas till en godkänd mottagningsanläggning. 
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§ 104 forts. Dnr: 2022-1159 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  ska betala  
7 506  kronor för handläggning av ansökan.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
-Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
  1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
   Kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

teknikhus/förråd, en pool, en altan och en stödmur på fastigheten Komlösa 5:6, Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad med yttermåtten 420x250 centimeter och högst 300 centimeter 
högt utvändigt på högsta stället, med placering enligt beslutskarta, bilaga 2.  

Miljö- och konsumentnämnden beviljar också dispens för ansökan om 
strandskyddsdispens för pool och altan enligt ansökan.   

Miljö- och konsumentnämnden anser att komplementbyggnaden helt kommer att 
hamna inom tomtplatsen. Det är sedan en tidigare dispens villkorat om staket eller 
liknande i gränsen för tomtplatsen. Stödmuren bedöms inte vara en åtgärd som är 
dispenspliktig. Den ligger helt inom hemfridszonen och bedöms inte utöka 
hemfridszonen.   

Poolen planeras att byggas 7,5 meter från den största ekens stam. Den här eken är ännu 
ung och ska enligt föreläggande i ärende 2019-3449 behållas och därmed ges möjlighet 
att växa sig stor. Poolen kommer i och med skyddszonen ges möjlighet att växa sig 
större. Skyddszonen är baserat på ett schablonmått på vad ett träd med en stamdiameter 
på 50 cm behöver. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11, med bilagor 
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§ 104 forts. Dnr: 2022-1159 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges  

  

  

För kännedom  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 105  Dnr: 2022-1965 

Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Kontrollplan för livsmedelskontroll 
2022. 

Sammanfattning 
Kontrollplanen för 2022 ska ses som ett komplement till budgeten och 
behovsutredningen med en mer utförlig beskrivning av planeringen för 2022 samt en 
allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är upplagt. Syftet med planen är att ge en 
beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad, inriktningen av 
kontrollarbetet, prioriteringar och hur det genomförs. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03, med bilaga 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 106  Dnr: 01-2022-00049 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  

ansökan att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
försäljningsställe Tina Tona Afro World Butik,  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1-3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).  

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
 ansöker om tillstånd att tills vidare 

sälja tobaksvaror på försäljningsställe Tina Tona Afro World Butik,  
. 

  

Sammantaget visar den utredning som gjorts att det finns ett flertal ekonomiska 
brister av olika karaktär och en systematisk ekonomisk misskötsamhet kan skönjas. 
Bristerna medför att bolaget inte kan anses uppfylla de högt ställda kraven om 
lämplighet i 5 kap. 2 § LTLP. Bolagets ansökan om tobaksförsäljningstillstånd ska 
därför avslås. 

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökanden )  
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten   
Folkhälsomyndigheten 
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§ 107  Dnr: 2022-514 
71-2022-00037 
33-2022-00010   

 
 

Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lag 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Miljöförvaltningens förslag till 
yttrande och lämna såsom sitt yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.   

Motivering till beslut 
Yttrandet framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utfört verksamhetstillsyn av Borås Stads 
handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2022-04-14 
kommunicerat sakuppgifterna vid tillsynen för granskning, och berett Miljö- och 
konsumentnämnden möjlighet att inkomma med yttrande innan Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län fattar beslut i ärendet. Miljö- och konsumentnämnden lämnar 
följande yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Miljö- och konsumentnämnden har organiserat arbetet enligt alkohollagen och lag om 
tobak och liknande produkter enligt följande. Tillståndsenheten vid 
Tillståndsavdelningen har ansvaret för Borås Stads arbete enligt alkohollagen och lag 
om tobak och liknande produkter, dock inte vad gäller rökfria miljöer. För rökfria 
miljöer har avdelningen för Miljötillsyn ansvaret för Borås Stas arbete. Intern 
samverkan sker mellan Tillståndsavdelningen och avdelningen för Miljötillsyn, samt 
med avdelningen för Livsmedelskontroll. 

Tillsyns- och verksamhetsplan för rökfria miljöer antogs av Miljö- och 
konsumentnämnden 2022-03-29 och har lämnats till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län 2022-04-29. 

Borås Stads Program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har antagits av 
Fritids- och folkhälsonämnden och fastställts av Kommunfullmäktige 2022-03-24. 

Antalet tillsynsbesök gällande tobak och e-cigaretter utgör sammanlagt 31 stycken 
respektive 6 stycken för åren 2019 och 2020. Statistiken för dessa år kan tyvärr inte 
särskiljas för respektive produkt. 

Det är tillståndsmyndighetens uppfattning att tillfälligt tillstånd för servering i slutet  
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§ 107 forts. Dnr: 33-2022-00010  

  

 71-2022-00037, 2022-514 

Vad gäller delegationsordningen bedömdes ärendet (50-2021-00044) som brådskande 
då verksamhetsutövaren ville erbjuda servering så snart som möjligt. Därav gjordes 
bedömningen att ordförande hade delegation att fatta de beslut som fattades i 
ärendet. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 med bilaga. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län (vastragotaland@lansstyrelsen.se). Diarienumret 
705-2953-2022 anges i ämnesraden 
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§ 108 Dnr: 2021-2854 

Miljörapport Borås Stad 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Borås Stad 2021, 
och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2021 (Bilaga 1) redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt en samlad 
bedömning av måluppfyllelse inför 2022. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-06 med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen senast den 2022-05-31. ks.arende@boras.se  
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§ 109 Dnr: 2022-1430 

Remiss av Borås Stads Miljöprogram  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker att förslag till Borås Stads Miljöprogram går 
ut på remiss enligt missiv. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser 
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden, 
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 

Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i 
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 

Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som 
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ 
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö. 
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 

Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 
miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-05-17 21 (28) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 109 forts. Dnr: 2022-1430 

  

in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 

Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att 
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Remissinstanser enligt missiv. 
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§ 110 Dnr: 2021-3674 

Borås Stads arbete med barnkonventionen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att genomföra åtgärder för att säkerställa ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen. 

Miljö- och konsumentnämnden ska: 
- Identifiera vilka beslut och processer som på ett indirekt eller direkt sätt berör 

barn. 
- Upprätta en systematik för att säkerställa att Nämndens arbete uppfyller 

barnkonventionen i de beslut och processer där den aktualiseras. 
- Följa upp och kontrollera de arbetsmetoder som tas fram för att säkerställa att 

Nämnden arbetar med barnkonventionen på ett tillfredsställande sätt i de 
beslut och processer där den aktualiseras. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden kommer att genomföra åtgärder som säkerställer att 
Nämnden uppfyller barnkonventionen på ett ändamålsenligt sätt. Åtgärderna 
genomförs med anledning av Stadsrevisionens granskning av Kommunstyrelsens och 
övriga nämnders arbete gällande barnkonventionen i Borås Stad.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03, med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Stadsrevisionen. 
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§ 111 Dnr: 2022-258 

Uppföljning Tertial 1 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner miljöförvaltningens uppföljning tertial 1 
2022 och lämnar uppföljningen vidare till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har gjort uppföljning av sin verksamhet efter första tertialet 2022. 
Rapporten innehåller verksamhetsuppföljning och ekonomiskt resultat per 2022-04-30 
samt en prognos för budgetavvikelse för helåret 2022. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09, med bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr: 2021-4129 

Uppdatering Attestregler 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till uppdaterade attestregler 
2022. 

Sammanfattning 
Attestregler 2022 uppdateras för att avdelningschef för Livsmedels- och 
tillståndskontroll ersätts med två avdelningschefer för de nya avdelningarna 
livsmedelskontroll respektive tillståndskontroll.  

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04, med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 113 Dnr: 2022-2225 

Organisationsförändring stödfunktioner  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö och konsumentnämnden fastställer Miljöförvaltningens organisation avseende 
nya stödfunktioner från och med 13 juni 2022: 
- HR-funktion med ansvar för funktionerna HR/personal, kvalitet och 
administration. 
- Ekonomifunktion med ansvar för ekonomi/controller, IT/digitalisering och 
kommunikation. 
- Juridikfunktion med ansvar för juridik och myndighetssamverkan placeras på 
avdelningen Tillstånd och Juridik. 

Sammanfattning 
Miljö och konsumentnämnden fastställer Miljöförvaltningens organisation avseende 
omorganisering av Verksamhetsstöd och stab till nya stödfunktioner med HR/personal, 
kvalitet och administration samlat i en HR-funktion, ekonomi/controller, 
IT/digitalisering och kommunikation samlat i en ekonomifunktion samt att juridik och 
myndighetssamverkan flyttas ihop med Tillståndsenheten med nytt namn - avdelningen 
Tillstånd och Juridik. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 114 

Kurser och konferenser 

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

Sammanfattning 
Nämnden delges information från Konsumentdagarna där Katrine Andersson (M) 
deltog den 10-12 maj 2022 i Eskilstuna. 
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§ 115 

Delegationsbeslut april 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegationsordning 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegationsbeslut april 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 116 

Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde 
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