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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-11-23 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 23e november 2021, kl. 16:00 – 18.20, KS stora sal, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås 
Ajour 17.15 – 17.35 
Omfattning §§ 192- 214 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Lena Sänd (S)  2e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S)                    §§ 192- 196, 198- 214 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) §§ 195 (6.5)- 203, 205- 214 
Katrine Andersson (M)   
Elvira Löwenadler (M)  
Lars-Erik Johansson (SD)  

Tjänstgörande ersättare  
Sofia Sandänger (M) för Per Månsson (M) 
Alexander Andersson (C) för Catherine Tynes Kjellbergh (L) §§ 192-195 (6.4), 204 
Sandra Sjöberg (S) för Cecilia Kochan (S) §197 

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

Alexander Andersson (C)¤  
Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M) 

Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD)¤

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander¤ §§ 192- 214 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 192- 214 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 196- 203 
Avdelningschef Annelie Johansson ¤* §§ 192- 214 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 192- 214 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤ §§ 192- 195 
TF Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 192- 214 
Förvaltningsjurist Anna Lidskog¤ §§ 192- 214 
Utvecklingsledare Susanne Söderlund¤ §§ 192- 214 

Kommunbiolog Anna Karlsson¤ § 195(6.1- 2) 
Kommunbiolog Matilda Chocron¤ § 195(6.1- 2) 
Energi- och klimatsamordnare 
Lisa Nilsson¤   § 195(6.2- 4)  
Klimatanpassningssamordnare  
David von Sydow¤   § 195(6.2- 3) 
Miljöinspektör Peter Engström¤ § 195 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 192- 214

¤ Via Teams *ej med på 9.1 (sekretess) 

Justering  
Elvira Löwenadler (M) utses att justera och Lars-Erik Johansson (SD) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-11-25 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Elvira Löwenadler 

Justering tillkännages genom anslag den 2021-11-26 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 – Förtydliganden och svar på frågor angående föredragningslistans  
       strandskyddsärenden 
6.3  Information – Miljöförvaltningens handlingsplan för energi- och klimatstrategin 
6.4  Information – Forskningsansökan till Viable Cities 
6.5  Information – ny VA-plan för Borås Stad 2022-2025 
6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Strandskyddsdispens Västra Boda 1:43 
7.2  Strandskyddsdispens Påtorp 1:168 
7.3  Strandskyddsdispens Lönnhult 1:7 
7.4  Strandskyddsdispens Arta 3:19 
7.5  Strandskyddsdispens Viared 16:51 
7.6  Strandskyddsdispens Ryda 4:29 
7.7  Strandskyddsdispens Bredareds-Fagerhult 1:26 
7.8  Strandskyddsdispens Arås 1:5 
7.9 Remiss – Ny VA-plan för Borås Stad 2022-2025 

9.1 Åtgärd mot serveringstillstånd 

10.1 Miljörapport Tertial 2 2021, Borås Stad 

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond Hunghult 1:22 

12.1 Remiss – Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 
12.2 Revidering av attestregler och attestantförteckning 
12.3 Månadsrapport oktober 2021 
12.4 Förslag på datum för nämndmöten 2022 
12.5 Julgåva till anställda 2021 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut oktober 2021 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 192 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Elvira Löwenadler (M) med Lars-Erik Johansson (SD) som ersättare. 
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§ 193 

Initiativärenden 

Pågående 

2021-06-21, § 107 
Borås har under en lång tid låtit bygga om avlopps och vattenledningar till Fristad. De 
tidigare ledningarna som fortfarande finns i Öresjö har ersatts av ledningar nu 
nedgrävda på land. 
Min fråga är: 
Hur tänker kommunen beträffande avloppskulverten på Öresjös botten, skall den 
bärgas eller hur har man tänkt att göra med denna avloppsledning? 
Moderaterna - Per Månsson 

Ärendet kommer att redovisas på nämndmötet den 14e december   
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§ 194 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns med 
ändringen att ärende 7.1 Strandskyddsdispens Västra Boda 1:43 flyttas till nämndmötet i 
december 2021. 

Jäv 
§ 197 
På grund av jäv deltar inte Cecilia Kochan (S) i handläggning och beslut i detta ärende. 
För Cecilia Kochan (S) tjänstgör Sandra Sjöberg (S). 

§204 
På grund av jäv deltar inte Catherine Tynes Kjellbergh (L) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
För Catherine Tynes Kjellbergh (L) tjänstgör Alexander Andersson (C). 
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§ 195 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.6 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 maj -oktober 
2021. 

6.2 Förtydliganden och svar på frågor om  
      föredragningslistans strandskyddsärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiologer Anna Karlsson och Matilda Chocron förtydligar 
och förklarar samt svarar på frågor angående strandskyddsärenden på mötets 
föredragningslista. 

6.3 Miljöförvaltningens handlingsplan till energi- och  
       klimatstrategin 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson och klimatanpassnings-
samordnare David von Sydow informerar nämnden om Miljöförvaltningens 
handlingsplan för Borås Stads energi- och klimatstrategi  

6.4 Forskningsansökan till Viable Cities 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson informerar nämnden 
om några beviljade samt några inte beviljade ansökningar av forskningsprojekt inom 
ramen för Viable Cities   
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§ 195 forts. 

6.5 Ny VA-plan för Borås Stad 2022-2025 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Peter Engström redogör för remissen som inkommit 
angående ny Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) för Borås 2022-2025 

6.6 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 
• Rekrytering 
IT-samordnare – referenstagning pågår  

Övrigt 
• Sjukfrånvaron och frisktalet på förvaltningen har inte ändrats nämnvärt jämfört 

med föregående månader. 
• Presidiet har haft besök av stadsrevisionen där man diskuterade nämndens uppdrag, 

budget, intern kontroll, vad som är på gång etc.  
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§ 196  Dnr: 2021-2738 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten Påtorp 
1:168 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad, med en byggnadsarea på 80 m2, enligt bilaga 2 på fastigheten Påtorp 1:168 
vid Ärtingen, Borås Stad.  

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

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt väst, norr och öst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 

mur eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

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

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

befintligt bostadshus på fastigheten Påtorp 1:168. Miljö- och konsumentnämnden 
bedömer att tillbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
För att minska risken att tillbyggnaden utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljö- och konsumentnämnden det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 
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§ 196 forts. Dnr: 2021-2738 

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

Elvira Löwenadler (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag.  

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 ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (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 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 197  Dnr: 2021-2959 

Strandskyddsdispens för växthus på fastigheten Lönnhult 
1:7 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
växthus, med en byggnadsarea på 9 m2, på fastigheten Lönnhult 1:7 vid Skrimsjö, Borås 
Stad.  

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

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt samtliga väderstreck markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. Se bilaga 2. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

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

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 

Sammanfattning 
 har i efterhand sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett 

växthus på fastigheten Lönnhult 1:7. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att 
växthuset är uppfört på en plats som redan är ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte 
utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är 
allemansrättsligt tillgänglig har därför inte tagits i anspråk när växthuset uppfördes. 
Miljö- och konsumentnämnden anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda 
skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. För att tydliggöra vilket område som 
får tas i anspråk som tomt och var allemansrätten råder ska tomtplatsen markeras enligt 
anvisning i bilaga 2.  
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§ 197 forts. Dnr: 2021-2959 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Elvira Löwenadler (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag.  

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 ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Sandra Sjöberg (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 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 198 Dnr: 2021-3055 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage och 
bostadshus samt för nybyggnation av växthus på fastigheten 
Arta 3:19 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av garage med en carport och en tillbyggnad med glasat uterum på 
huvudbyggnaden med måtten ca 3,5 x 6 meter och ett växthus, på fastigheten Arta 3:19 
vid Öresjö, Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta (bilaga 2) får tas i anspråk som 
tomtplats. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt samtliga väderstreck markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

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

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

bygga ett uterum till befintligt bostadshus, bygga till en carport på befintligt garage samt 
bygga ett växthus på fastigheten Arta 3:19. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 september. Ritning på uterummet och karta 
har bifogats ansökan. Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 september besökt 
platsen. Trädgården är åt de flesta håll tydligt markerad med stenmurar. Mot sjön slutar 
tomtplatsen där branten ner mot sjön börjar. Tomtplatsen bedöms vara ca 1700 
kvadratmeter stor.  
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§ 198 forts. Dnr: 2021-3055 

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärderna kommer att uppföras på en 
plats som redan är ianspråktagen.  

Växthusets placering kan vid en snabb titt se ut att ligga utanför tomtplatsen eftersom 
det finns en mur i närheten som det växer fruktträd ovanpå eller bakom och placeringen 
för växthuset är utanför den klippta gräsmattan. Området har dock nyttjats på olika sätt  
som del av trädgården och ligger endast 12 meter från huset. Att dra en rak linje från 
garaget och ner bakom odlingarna fram till branten känns som en naturlig tomtplats. 
Om du kommer gående från norr mot trädgården upplevs den linjen naturlig på platsen.  

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

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Elvira Löwenadler (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag.  

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 ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (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 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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§ 198 forts. Dnr: 2021-3055 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 199  Dnr: 2021-916 

Strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Viared 
16:51 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med en byggnadsarea på högst 40 kvadratmeter och en byggnadshöjd på 3 
meter, enligt alternativ 5 och 6 i komplettering inkommen 2021-07-22 (bilaga 6) och 
förtydligad 2021-10-06 (bilaga 7) på fastigheten Viared 16:51 vid Bosjön, Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta (bilaga 2), och förtydligats på foton 
(bilaga 3) får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska längs alla sidor markeras med staket, mur, häck eller 

motsvarande som tydliggör vad som är privat område. 
2. Byggnaden ska ha den utformning med fönsterplacering som anges i alternativ 5 

eller 6.  
3. Huset ska byggas enligt den metod som är beskriven i ansökan. Huset ska 

byggas på plintar utan grävning.  
4. Väggar på kommande byggnad, om de utgör tomtplatsens gräns, får  inte ha 

fönster som upptar mer än 35 cm i höjd av väggen och inga dörrar.  
5. Byggnaden ska placeras inom gulmarkerat område i bilaga 2. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår förslag 1-4 i komplettering inkommen 2021-07-
22, daterad 2021-07-19, bilaga 6.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

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

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 
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§ 199 forts. Dnr: 2021-916 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

fritidshus på fastigheten Viared 16:51.  ansöker om 6 olika förslag till 
ersättningsbyggnad. Byggnaderna skiljer sig åt i storlek, höjd och fönsteryta.  

På ön finns idag en mycket liten badstuga. Stugan och den stensättning som är runt den 
upptar en liten och mycket begränsad yta som idag är att betrakta som ianspråktagen på 
ett sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Beviljad dispens för alternativ 5-6 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att en stuga med en byggnadsarea på högst 40 
kvadratmeter och enligt ritning för alternativ 5 och 6 går att placera inom den yta som 
redan är ianspråktagen utan att den privata zonen runt byggnaden utökas mer än 
marginellt. 

Nekad dispens för alternativ 1-4 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att förslag 1-4 skulle utöka den privata zonen 
mer än marginellt. Förslag 1-4 upptar en dubbelt så stor yta på marken jämfört med 
nuvarande byggnad och några av alternativen är högre i nockhöjd, samt har större 
fönsteryta.  

Det större huset innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för 
framtida generationer. Miljö- och konsumentnämnden anser inte att någon av de 
omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. 
Dispens kan därför inte medges för alternativ 1-4. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Elvira Löwenadler (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Votering begärs.  
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§ 199 forts. Dnr: 2021-916 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (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 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 200  Dnr: 2021-3009 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus och 
garage på fastigheten Ryda 4:29 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Ryda 4:29, 
Borås Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 15 § Miljöbalken (MB). 
- 7 kap. 18b-c § Miljöbalken (MB).  

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

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

bostadshus om ca 81 kvadratmeter och ett garage på fastigheten Ryda 4:29. En prövning 
för bostadshus på Ryda 4:29 har tidigare gjorts år 2013. Kommunstyrelsen som då 
handlade strandskyddsdispenser har avslagit ansökan om strandskydds dispens. Beslutet 
överklagades, men även Länsstyrelsen avslog ansökan om dispens. Så gjorde även Mark- 
och Miljödomstolen. Det har inte framkommit något i handläggningen som gör att 
Miljö- och konsumentnämnden gör en annan bedömning än den som gjordes i ärendet 
2013.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Katrine Andersson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag. 
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§ 200 forts. Dnr: 2021-3009 

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 ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (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 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 201 Dnr: 2021-2298 

Strandskyddsdispens för bastu på fastigheten Bredareds-
Fagerhult 1:26 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bastu, med måtten 3,6 x 3,6 meter, enligt bilaga 2, på fastigheten Bredareds-Fagerhult 
1:26 vid Öresjö, Borås Stad.  

Tomtplatsen är samma som i tidigare beslut, se beslutskarta i bilaga 

Villkor  
1. Fönster på bastuns två sidor som vetter mot sjön får högst vara 40 cm höga och 

de ska förses med luckor som är stängda när bastun inte används.  

2. Träd i strandkanten framför bastun får ej tas ned. Om de faller av sig självt ska 
nya träd tillåtas att växa upp på samma plats.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår sökandens förslag med de stora fönsterytorna 
enligt ritning inkommen 2021-10-11. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

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

Sammanfattning 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en bastu 
på fastigheten Bredareds-fagerhult 1:26.  

2020 så fick  strandskyddsdispens för att riva och ersätta bostadshus samt övriga 
förråd på fastigheten och i samband med det så beslutades en tomtplats. Huset och 
övriga komplementbyggnader på fastigheten ligger högre upp från vattnet. Placeringen 
av den tänkta bastun är på en liten platå nere vid vattnet, inom det som är bedömt som 
tomtplats. På den plats där bastun är planerad att byggas står idag ett mindre förråd. 
Bastun ska ersätta förrådet.  

För att inte bastun ska utöka den utöka privata zonen är beslutet förenat med villkor om 
fönstrens storlek och att de ska förses med luckor.  
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§ 201 forts. Dnr: 2021-2298 

Under förutsättning att villkoren följs bedöms inte bastun utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05, med bilagor 

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

Beslutet skickas till 
 

 

  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 202  Dnr: 2021-3007 
     

  

  2021-2602 

Strandskyddsdispens för stödmur, gäststuga, växthus, 
strand och pir på fastigheten Arås 1:5 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
stödmur, gäststuga med en byggnadsarea på 36 m2 och växthus med en byggnadsarea på 
9 m2 på fastigheten Arås 1:5 vid Viaredssjön, Borås Stad.  

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

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för anläggning av strand och pir, på fastigheten Arås 1:3 
och 1:5, Borås Stad.  

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) och 
hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, 

, och , att utföra följande åtgärder på fastigheterna 
Arås 1:3 och 1:5 i Borås Stad (se även bifogad karta och fotodokumentation): 

1. Ta bort utfyllnad av sand som gjorts 2019 och 2021 och låt naturlig vegetation få 
återetablera sig i område A enligt bilaga 2.  

2. Ta bort piren i sin helhet och de material som tillförts vid anläggandet (sten, jord 
och sand). 

Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Arbete i vatten får endast ske mellan 1 oktober-31 mars. Åtgärderna ska utföras på ett 
sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. För att undvika grumling i 
vattenområdet ska arbetsområdet omgärdas med siltgardin.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att  
539, och ,; 

3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-2 ska vara färdiga, ska foto 
skickas till kommunen som visar stranden och vattenområdet, där piren i 
dagsläget är placerad. Fotot ska styrka att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt.  

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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§ 202 forts. Dnr: 2021-3007 och 2602 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har, via en anmälan, fått kännedom om att utfyllnad gjorts i 
vattenområdet på fastigheten Arås 1:5 i Borås Stad. Vid granskning av flygfoto 
konstaterades även att en gäststuga, växthus och stödmurar uppförts utan 
strandskyddsdispens.  har den 31 augusti 2021, via ombud, sökt 
dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för samtliga åtgärder. Miljö- och 
konsumentnämnden anser att dispens kan beviljas för stödmur, gäststuga och växthus 
då de är placerade inom redan ianspråktagen tomtmark och särskilt skäl för dispens 
därmed föreligger. Gällande sandstrand och pir anser Miljö- och konsumentnämnden 
inte att någon av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt 
skäl för dispens. Miljö- och konsumentnämnden finner det därför befogat att meddela 
Per-Erik Andersson föreläggande om att återställa området.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04, med bilagor 

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

Beslutet skickas till 

 

 
   

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 203 Dnr: 2021-3391 

Yttrande över remiss – Ny VA-plan för Borås Stad 2022-2025 
(KS 2021-00778) 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i Bilaga A.  

Lagstöd  
Miljöbalken: 2 kapitlet, 2, 6, 7 §§ 

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

Sammanfattning 
En VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 
kommunen. Den nya VA-planen ska ersätta den tidigare från 2016. Dricksvatten- och 
dagvattenfrågorna har fått lite större fokus i denna VA-plan, medan utbyggnaden av 
allmänt VA får stå tillbaka jämfört med den förra VA-planen.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04, 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, ks.arende@boras.se  
(ange diarienummer KS 2021-00778 i ämnesraden på e-postmeddelandet) 
  

mailto:ks.arende@boras.se
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§ 204  Dnr: 36-2020-00426 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 stadigvarande serveringstillstånd 

gällande Tonys Restaurang, Hestra Ringväg 2 i Borås, återkallas 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 9 kap 18 § 3 punkten alkohollagen (2010:1622) 

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

Sammanfattning 

, innehar sedan 2018-12-11 stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten gällande Tonys Restaurang, Hestra Ringväg 2 i Borås. 

Under en krogtillsyn på Tonys Restaurang utförd i december förra året uppstår 
misstanke om att en i personalen är narkotikapåverkad. Personen i fråga tas med för 
provtagning. Den rättskemiska analysen visar spår av det narkotikaklassade ämnet THC. 
Den döms personen i fråga av Tingsrätten i Borås för ringa narkotikabrott. 

Samma dag som dom meddelas, det vill säga knappt ett halvår efter den förra tillsynen, 
utför polisen en uppföljande krogtillsyn. Misstankar uppstår om att två i personalen är 
narkotikapåverkade, däribland samma person som vid den förra tillsynen. Dessutom 
hittas misstänkt narkotika i kläderna på en av de två. Den rättskemiska analysen visar 
spår av det narkotikaklassade ämnet THC i båda personernas urin. Den misstänkta 
narkotikan som påträffades visar sig vara THC-klassade produkter. 

I februari i år bedömdes bolaget inte uppfylla alkohollagens lämplighetskrav på grund av 
de ekonomiska brister som uppdagades i samband med en ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd. 

För att beviljas ett serveringstillstånd måste en sökande uppfylla alkohollagens krav på 
personlig lämplighet och skötsamhet. Dessa krav kvarstår även efter det att ett tillstånd 
meddelats. 

Ansvaret för att verksamheten sköts i enlighet med alkohollagens bestämmelser är 
tillståndshavarens. Det är tillståndshavaren som ska se till att rutiner och arbetssätt finns 
på plats som försäkrar detta. 

Utredningen har sammantaget visat att bolaget inte längre uppfyller alkohollagens 
lämplighetskrav. Mot bakgrund av allvaret i det som framkommit, vore en erinran eller 
en varning inte en tillräcklig åtgärd. Tillståndet bör därför återkallas. 
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§ 204 forts. Dnr: 36-2020-00426 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14, med bilagor 

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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§ 205 Dnr: 2021-2854 

Miljörapport Tertial 2 2021, Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2021 Borås 
stad och översänder denna till Kommunstyrelsen.  

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

Sammanfattning 
Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild 
och agera drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell 
nivå. Borås stads miljöarbete sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås i 
dagsläget och det görs också bra arbeten runt om i staden utöver beslutade miljömål. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa 
miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och 
energieffektivt Borås. 

Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem för Borås stad är numera framtaget och 
håller på att implementeras. Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade. Merparten av 
bolagen som är fler än 10 anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla 
staden förskolor använder sig av ett miljöledningssystem. 71 % av grundskolorna samt 
60 % av gymnasieskolorna använder sig av ett miljöledningssystem och arbete pågår vid 
fler skolor. Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på 
grund av ekonomi. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom Borås stads 
sortiment men exempelvis buljong och matfett kvarstår.  

En mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete kommer vid 
årsrapporteringen vid tertial 3. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-01, med bilaga 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet, med 
redigering av text i Tjänsteskrivelsen under ekonomisk dimension från ”ej relevant” till ”ej 
bedömd”, och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, Samtliga nämnder och bolag 
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Avslutsbidrag naturvårdsfond Hunghult 1:22 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 3 895 kronor betalas ut på angivet konto.  

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

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag ur naturvårdsfonden för anläggning av två dammar 

på fastigheten Hunghult 1:22. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Då 
den totala kostnaden blev lägre än ansökt har slututbetalningen justerats ner, från 5 000 
kronor till 3 895 kronor, för att motsvara den faktiska kostnaden. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04, 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 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 207 Dnr: 2021-3169 

Yttrande över remiss – Näringslivsstrategi för Borås Stad 
2022-2025  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissens förslag på Näringslivsstrategi för 
Borås Stad 2022-2025 under förutsättning att framförda synpunkter beaktas. 

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

Protokollsanteckning  
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Sammanfattning 
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, 
växa och etablera sig i vår kommun. 

De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i Borås är: 

1. Samverkan och dialog 
2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 
3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag 
4. Kompetensförsörjning med spets och bredd 
5. Attraktiv levande stad 
6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 
7. Konkurrenskraftig fysisk handel 

Miljöförvaltningen anser att Näringslivsstrategin är tydlig i sin helhet men har önskemål 
om flera tillägg och förändringar som rör följande rubriker i strategin: 

•  Samverkan och dialog 

•  Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 

•  Attraktiv levande stad 

•  Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 

•  Konkurrenskraftig fysisk handel och Levande centrum 
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§ 207 forts. Dnr: 2021-3169 

Näringslivsstrategin behöver tydliggöra kopplingen till andra styrdokument i staden och 
målkonflikter mot andra styrdokument.  

Utöver ovanstående förändringar anser Miljöförvaltningen att det krävs kontinuerlig 
samverkan och ömsesidig förståelse mellan flertalet nämnder och bolag inom Borås Stad 
för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Miljöförvaltningen hade därför 
välkomnat en involvering i ett tidigare skede i framtagandet av denna strategi.  

Miljöförvaltningen föreslår även att de olika strategierna tydligare kopplas till arbetet 
med Agenda 2030, genom att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling i 
respektive strategi. 

Underlag för beslut 
Ordförandeskrivelse 2021-11-16 med bilaga  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 med bilaga 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 208 Dnr: 2020-3306 

Revidering av attestregler och attestantförteckning 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till revidering av attestregler 
och attestantförteckning 2021. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden upprättar två dokument: 

• Attestregler, som är nämndens dokument, upprättas inför varje år för att 
säkerställa nämndspecifika attestregler och eventuellt ytterligare 
tillämpningsanvisningar. I dokumentet är attestansvaret knutet till roll eller 
befattning, kodintervall samt beloppsgränser finns angivna för attestanter.  

• Attestantförteckning, som är förvaltningschefens dokument. Vid revidering av 
attestantförteckning informeras nämnden av förvaltningschefen. Det är 
förvaltningschefens ansvar att attestantförteckning hålls aktuell. I dokumentet 
finns roll eller befattning beskriven som finns i Attestregler för nämnden och 
vilken person som innehar respektive roll eller befattning. Till varje attestant 
finns en ersättare utsedd.  

Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utse attestanter samt 
ersättare till dessa.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14, 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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§ 209 Dnr: 2021-769 

Månadsuppföljning oktober 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsrapport och 10-dagars för oktober 
2021 med helårsprognos.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en månadsrapport till nämnden med utfall 
gentemot budget och en helårsprognos med kommentarer för varje avdelning. 
Nämnden lämnar en 10-dagars prognos till Kommunstyrelsen med utfall mot budget 
samt en helårsprognos.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03, med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 210      

Förslag på datum nämndmöten 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna presidiets förslag på 
sammanträdestider för Miljö- och konsumentnämnden för 2022. 

Ärendet 
Presidiet föreslår att Miljö- och konsumentnämnden håller sina sammanträden vid 
följande datum 2022: 

Tisdag  2022-01-25 kl. 17.00 
Måndag 2022-02-21 kl. 17.00 
Tisdag  2022-03-29 kl. 17.00 
Tisdag 2022-04-19 kl. 17.00 
Tisdag 2022-05-17 kl. 17.00 
Måndag 2022-06-20 kl. 17.00 
Måndag 2022-08-30 kl. 17.00 
Tisdag  2022-09-20 kl. 17.00 
Tisdag 2022-10-25 kl. 17.00 
Måndag  2022-11-21 kl. 17.00 
Tisdag  2022-12-13 kl. 15.00 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från presidie från 2021-11-15 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 211 Dnr: 2021-3590 

Julgåva till anställda 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljöförvaltningens medarbetare får en julgåva till värdet av högst 700 kronor.  

Beslutet fattas då Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta motsvarande 
beslut om julgåva i enlighet med dnr KS 2021-00754 2.3.1.0.  

Sammanfattning 
Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att gälla för 
perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge gåvor till ett värde av 
sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul- och jubileumsgåvor.  

Kommunstyrelsen ser gåvan till de anställda som en positiv gest till sina medarbetare i 
samband med Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för ökad lokal handel i Borås, och 
rekommenderar nämnderna att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som 
förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en 
prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd kommer att 
bära med sig till nästa år.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17, 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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§ 212 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Inga kurser eller konferenser presenterades vid detta nämndsammanträde.   
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§ 213 

Delegeringsbeslut oktober 2021 

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

Sammanfattning 
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. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut oktober 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 214 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* utbildning i den framtagna rättighetsanalysen 
* sammanställning rättighetsmånad 
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