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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-10-25 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 25e oktober 2022, kl. 17:00 – 19.40, Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 18.15 – 18.40, 18.58 – 19.05 

Omfattning §§ 179- 205 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C ) Ordförande 
Per Månsson (M)  Vice ordförande §§179-184, 186-202 
Lena Sänd (S)  2a vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S)  
Katrine Andersson (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare  
Bo-Göran Gunnarsson (MP) för Catherine Tynes Kjellbergh (L) §§179-182  
Alexander Andersson (C) för Catherine Tynes Kjellbergh (L)  §§ 183-205 
Helena Schicht (M) för Elvira Löwenadler (M) 
Lars Lyborg (KD) för Per Månsson (M) §185 

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

Alexander Andersson (C) §§182-205 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
 

 
 

 
 

 
 

Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 179 – 205 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤* §§ 179 – 187 
Avdelningschef Elin Johnsson*# §§ 179 – 205  
Avdelningschef Linda Gustafsson¤* §§ 179 – 187 
Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 179 – 205 
Avdelningschef Anna Ebbesson*# §§ 179 – 205 
Avdelningschef Sandra Larsson¤*# §§ 179 – 205 
 

Kommunbiolog Matilda Chocron  §182 (6.1-3) 
Miljöutredare Dennis Sako¤  § 182 (6.3)  
Miljöutredare Mikael Lund¤  § 182 (6.3) 
Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink §182(6.4-5) 
Tillståndshandläggare Nicklas Selin §182(6.4-5) 
Energi- och klimatsamordnare  
Johanna Åström*#  §§ 179 -205 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 179 -205

¤ Via Teams *ej med på § 182 (6.4-6.5) (sekretess)  #ej med på §§188-190 (sekretess) 

Justering  
Cecilia Kochan (S) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-10-31 på Miljöförvaltningen. 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Cecilia Kochan 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-11-01 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 – Ärende 9.1 och 9.2 
6.2  Information – Ärende 7.3, Påtorp 1:17 och 1:1 
6.3  Information – Borås Stads arbete kopplat till Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram  
       2016-2021 
6.4  Information – Borås Stads Miljöprogram 
6.5  *Information –  Delegationsbeslut, alkohol 
6.6  Information – Taxa för prövning och tillsyn av strandskydd och dispenser  
6.7  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  
7.1  Strandskyddsdispens Boanäs 1:21 
7.2  Strandskyddsdispens Boanäs 1:14 
7.3  Strandskyddsdispens Påtorp 1:17 och 1:1 
7.4  Strandskyddsdispens Malryd S:4 
7.5  Överlämnande av tillsynsansvar för kommande vindkraftpark i Hedared 
9.1  *Ansökan om serveringstillstånd 
9.2  *Ansökan om serveringstillstånd 
9.3  *Yttrande till förvaltningsrätten 
10.1 Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern m.fl. 
10.2 Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 m.fl. 
10.3 Ändring av detaljplan för Göta, Laxöringen 14 m.fl. 
10.4 Borås Stads Miljöprogram 
10.5 Ansökan om klimatkompensationsmedel  
11.1 Ansökan naturvårdsfond, Sjötorp 1:3. 
12.1 Taxa för prövning och tillsyn av strandskydd och dispenser 
12.2 Program mot hemlöshet 
12.3 Uppdatering av attestregler 
12.4 Månadsrapport september 2022 
12.5 Förslag på datum för nämndmöten 2023 
12.6 Ordförandebeslut, remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården 
13.1 Kurser och konferenser etc. 
14.1 Delegationsbeslut september 2022 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 179 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Cecilia Kochan (S) med Jan-Åke Carlsson (S) som ersättare. 
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§ 180 

Initiativärende 

Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde. 
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§ 181 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns, med 
ändringen att informationsärende 6.1 flyttas till punkt 6.4, ärende 6.2 blir 6.1, ärende 6.3 
blir 6.2, ärende 6.4 blir 6.3 

Anmälan om jäv 
Per Månsson (M) anmäler jäv i ärende 7.3 §185  
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§ 182 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.7 i nämndens protokoll. 

6.1 Strandskyddsärende 7.3, Påtorp 1:17 och 1:1 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron svarar på frågor från nämnden 
och förklarar och förtydligar om hur man gjort sin bedömning i strandskyddsärendet 
som kommer att tas beslut om på dagens nämnd.  

6.2 Borås Stads arbete kopplat till Vattenmyndigheternas  
      åtgärdsprogram 2016-2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar om utförda åtgärder 
inom vattendirektivet 2016-2021 och om Borås Stads utmaningar. Matilda redovisar 
även för kommunernas planerade åtgärder inom åtgärdsprogrammet 2022-2027. 

6.3 Borås Stads Miljöprogram 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Dennis Sako och Mikael Lund svarar på frågor från 
nämnden och förklarar och förtydligar om nyheter och ändringar i Borås Stads nya 
miljöprogram jämfört med tidigare.  

6.4 *Tillståndsärende 9.1 och 9.2 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Marlene Tenbrink svarar på frågor från 
nämnden och förklarar och förtydligar om hur man gjort bedömningarna i dom två 
ansökningsärenden som kommer att tas beslut om på dagens nämnd.  
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§ 182 forts. 

6.5 *Delegationsbeslut, alkohol 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Nicklas Selin redogör för några av de 
tillståndsärenden som är med på september månads delegationslista 

6.6 Taxa för prövning och tillsyn av strandskydd och  
      dispenser 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschefer Mirjam Keskifrantti och Linda Gustafsson 
beskriver de ändringar som är gjorda i strandskyddstaxa 2023. 

6.7 Övrig information från förvaltningen inklusive 
      personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Pågående rekryteringar 
• Motsvarande 3-4 årsarbetare vakanser på Miljötillsyn – svårrektryterat, ny annonsering 

under vinter 22/23 
• NY AC Konsument Borås, intervjuer pågår 

Kommande rekryteringar 
kvalitetssamordnare el motsv. (omgjord tjänst, i höst/vinter) 
digitaliseringskompetens (konsult eller ny tjänst, i höst) 
cirkulär ekonomi (ny tjänst) 
strandskydd/biolog 

Övrigt 

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation  
Från MKN till SBN (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Bygglovsenheten 
- Strandskyddsdispenser och tillsyn  
Ny avdelning med arbetsnamn: ”Miljö och klimat” 
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 § 182 forts. 
 
- Samhällsplanerare 4 tj 

kompetens att hjälpa till med miljöbedömningar, naturvärdesbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen, 2 tj 
Klimatanpassning och klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande 
och strategisk nivå,  2 tj 

Från MKN till KS (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Miljöstrategiska frågor renodlas då MKN:s miljöstrategiska uppdrag förs över till KS 
- Miljöstrateger, 3 tj  

energi- och klimatstrategin, miljöprogram, cirkulär ekonomi 

Tidsplan 
• Beslut/MBL§11 på CSG 27 oktober – flytt av sju tjänster och en chefstjänst, samt 

strandskyddsdispenser och -tillsyn 
• MBL §19 31 okt, MBL §11 7 nov – om tillsättning av de tio ändrade tjänsterna 
• Ärendet i KS 28/11 
• Beslut i KF 7-8/12 
• Ny organisation 1 januari 2023 
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§ 183  Dnr: 2022-3183 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad och 
nedtagning av två ekar på fastigheten Boanäs 1:21 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
enligt ansökan för komplementbyggnad, med en byggnadsarea på 15 m2, på 
fastigheten Boanäs 1:21 vid Yttre Asunden, Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ta ner två ekar på fastigheten Boanäs 1:21 vid Yttre Asunden, Borås.  

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

Villkor  
1. Tomtgränsen ska åt norr, öst och söder, enligt bilaga 2, markeras med staket, 
    häck, mur eller motsvarande. 

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

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 186 §  
- 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 tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en komplementbyggnad/friggebod på fastigheten Boanäs 1:21, Borås. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att byggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan har tagits i anspråk. I samband med byggnationen kommer två ekar att tas ner. 
För att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk som tomt och var allemansrätten 
råder finner Miljö- och konsumentnämnden det skäligt att förena beslutet med villkor 
att tomtgränsen ska markeras åt norr, öst och söder. Under förutsättning att villkoret 
följs bedömer Miljö- och konsumentnämnden att särskilda skäl för dispens föreligger.  
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§ 183 forts. Dnr: 2022-3183 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10, 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 
Beslutet delges 

 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 184  Dnr: 2022-3335 

Strandskyddsdispens för tillbyggnader på fastigheten 
Boanäs 1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för en tillbyggnad med en byggnadsarea på 116 m2, och en tillbyggnad med en 
byggnadsarea på 45,8 m2 på fastigheten Boanäs 1:14 vid Yttre Asunden, Borås.  

Villkor 
1. Tomtgränsen ska åt nordost och sydost, enligt bilaga 2, markeras med staket, 

häck, mur eller motsvarande. 

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 tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
 har via ombud  har sökt dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för att upprätta två tillbyggnader på fastigheten Boanäs 
1:14, Borås. Ena tillbyggnaden är planerad på det befintliga bostadshuset och den andra 
tillbyggnaden på det befintliga garaget. Tomtplatsavgränsning på fastigheten har 
beslutats av Kommunfullmäktige i ett dispensärende under 2016. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att dispens kan beviljas för tillbyggnaderna men att 
beslutet ska förenas med villkor om markering av tomtplats i sydost och nordost. 
Markeringen av tomtplats bedöms behövas för att det ska vara tydligt var gräns mellan 
privat och allmän mark går.  
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§ 184 forts. Dnr: 2022-3335 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10, 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 
Beslutet delges 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Advokatbyrå Jörgen Olson AB,  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-10-25 13 (39) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 185  Dnr: 2021-3696 

Strandskyddsdispens för brygga och båthus på fastigheterna 
Påtorp 1:17 och Påtorp 1:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för båthus och utökat trädäck på fastigheten Påtorp 1:17, Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för brygga med måtten 2 x 10 meter och befintligt trädäck på fastigheten Påtorp 
1:1 och Påtorp 1:17.  

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

, att utföra följande åtgärder på fastigheten Påtorp 1:1 i 
Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation):  

1. Minska ner befintlig brygga till mått enligt beviljad dispens, röd linje bilaga 2. 

2. Låta naturlig vegetation med träd och buskar återväxa längs stranden i 
slänten, grön markering i bilaga 2. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga 
kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till 
skada.  

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

3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1 ska vara färdiga, ska skicka 
bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  ska, 
ska betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan och timdebiterad tillsyn i 
samband med handläggning av ärendet.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 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. 
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§ 185 forts. Dnr: 2022-3696 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintlig brygga 

samt för att bygga ett båthus på fastigheten Påtorp 1:17. Han vill i första hand ha 
dispens för den befintliga bryggan samt båthus, i andra hand för den befintliga bryggan, 
i tredje hand för en brygga med den omfattning som när han förvärvade fastigheten. 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att dispens inte kan beviljas för bryggan, enligt 
samtliga förslag, då den tar allemansrättsligt tillgängligt vattenområde i anspråk. Bryggan 
har även en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggans 
närhet. Vidare bedömer Miljö- och konsumentnämnden att dispens inte kan beviljas för 
båthuset eftersom det dels tar i anspråk mark utanför fastigheten som ska vara 
allemansrättsligt tillgänglig, samt att påverkan på naturmiljön är stor när den naturliga 
strandkanten försvinner. Miljö- och konsumentnämnden bedömer även att båthuset 
strider mot strandskyddet syften på grund av stor påverkan i strandkanten och att den 
privata zonen utökas.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-0975, 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 
Beslutet delges 

  

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 186  Dnr: 2022-2034 

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Malryd S:4 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
nämndsammanträde den 21a november 2022. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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§ 187  Dnr: 2022-241 

Överlämnande av tillsynsansvar för kommande 
vindkraftspark i Hedared till Länsstyrelsen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Länsstyrelsen förslag att återta 
tillsynsansvaret för BayWa r.e. Nordic 1 ABs (Orgnr: 559248-2151) kommande 
vindkraftsparken i området nära Hedared (fastigheter: Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 
m.fl.) och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.  

Beslut översänds till Länsstyrelsen med hänvisning till deras ärende med dnr.  
504-21117-2022 (Se bilaga A). 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 2 kap. 7 § 
- Miljöbalken 26 kap. 3 § 

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

Sammanfattning 
BayWa r.e. Nordic 1 AB (hädanefter kallad "BayWa") arbetar för att etablera en 
vindkraftspark i ett område (fastigheter: Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 m.fl.) nära Hedared. 
Vindkraftsparken är gränsöverträdande för Borås Stad och Bollebygds kommun.  

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de verk som ligger på Bollebygds sida och Borås 
Stad är tillsynsmyndighet enligt ett beslut om övertagande av tillsynsansvar från 1992, 
för de verk som ligger på Borås Stads sida.  

Länsstyrelsen efterfrågar ett övertagande av Borås Stads tillsynsansvar för de verk som 
ligger inom Borås Stad som ett sätt att underlätta i handläggning både för verksamheten 
och tillsynsmyndigheten.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11, med bilagor. 
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§ 187 forts. Dnr: 2022-241 

  

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 

Kommunfullmäktige (via KS) 
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§ 188  Dnr: 50-2022-00219 

Ansökan om serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från  

 om stadigvarande tillstånd att till allmänheten servera alkoholdrycker 
i Brödernas Knalleland med uteservering, . 

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

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

Sammanfattning 
, ansöker om stadigvarande tillstånd att servera 

alkoholdrycker till allmänheten i Brödernas Knalleland med uteservering,  
  

I de lämplighetsprövningar som gjorts i samband med bolagets och systerbolagets 
ansökningar om serveringstillstånd det senaste dryga året har ett stort antal olika brister 
setts. Vid nuvarande utredning, där enbart vissa delar kontrollerats, har inte några större 
brister framkommit, bortsett från ett antal mindre skulder till Kronofogdemyndigheten. 
Dock kvarstår det faktum att ett stort antal bostadsrätter deklarerats felaktigt av  

, vilket framkommit under de senaste tre åren. De felaktiga 
deklarationerna har inneburit att för lite skatt betalats och därmed en högre behållning 
för  om inte Skatteverket granskat deklarationerna. Återigen 
har förändringar skett av personer med betydande inflytande och att detta är viktigt att 
meddela tillståndsmyndigheten om kan inte ha gått bolaget förbi. Den sammantagna 
bedömningen tillsammans med tidigare gjorda utredningar är därmed fortsatt att bolaget 
inte uppfyller alkohollagens lämplighetskrav. Vad bolaget anför ändrar inte denna 
bedömning. Ansökan om serveringstillstånd ska därmed avslås.  

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 med bilaga. 
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§ 188 forts. Dnr: 50-2022-00219 

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

Yttrandet skickas till 
Sökanden )  
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten  
Polismyndigheten  
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§ 189  Dnr: 50-2022-00216 

Ansökan om serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från , 

, om stadigvarande tillstånd att till allmänheten servera alkoholdrycker 
i Brödernas Borås City med uteservering, . 

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

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

Sammanfattning 
, ansöker om stadigvarande tillstånd att servera 

alkoholdrycker till allmänheten i Brödernas Borås City med uteservering,  
.   

I de lämplighetsprövningar som gjorts i samband med bolagets och systerbolagets 
ansökningar om serveringstillstånd det senaste dryga året har ett stort antal olika brister 
setts. Vid nuvarande utredning, där enbart vissa delar kontrollerats, har inte några större 
brister framkommit, bortsett från ett antal mindre skulder till Kronofogdemyndigheten. 
Dock kvarstår det faktum att ett stort antal bostadsrätter deklarerats felaktigt av  

, vilket framkommit under de senaste tre åren. De felaktiga 
deklarationerna har inneburit att för lite skatt betalats och därmed en högre behållning 
för  om inte Skatteverket granskat deklarationerna. Återigen 
har förändringar skett av personer med betydande inflytande och att detta är viktigt att 
meddela tillståndsmyndigheten om kan inte ha gått bolaget förbi. Den sammantagna 
bedömningen tillsammans med tidigare gjorda utredningar är därmed fortsatt att bolaget 
inte uppfyller alkohollagens lämplighetskrav. Vad bolaget anför ändrar inte denna 
bedömning. Ansökan om serveringstillstånd ska därmed avslås.  

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 med bilaga 
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§ 189 forts. Dnr: 50-2022-00216 

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

Yttrandet skickas till 
Sökanden ( ) 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten  
Polismyndigheten  
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§ 190  Dnr: 11-2022-00326 

Yttrande till Förvaltningsrätten 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 
4737-22.  

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

Sammanfattning 
Yrkande  
Miljö- och konsumentnämnden (hädanefter Nämnden) yrkar att Förvaltningsrätten 
avslår , (hädanefter Bolaget) överklagande.  

Saken och grund för beslutet  
Nämnden hänvisar till det överklagade beslutet, tjänsteskrivelsen som ligger till grund 
för beslutet samt övriga dokument inskickade 21 oktober. Nämnden vill därutöver 
anföra följande.  

Frågan i målet är om Nämnden haft skäl att avslå Bolagets ansökan om 
försäljningstillstånd gällande tobaksprodukter, inkommen den 14 juli i år.  

Nämnden menar att skäl för avslag föreligger och att de sakförhållanden som ligger till 
grund för beslutet med tillräcklig grad av säkerhet klarlagts. Bolaget har trots 
försäljningsförbud sedan april 2022, fortsatt att sälja tobaksprodukter. Agerandet har 
varit uppsåtligt. Bolaget har även dragit på sig en rad betalningsuppmaningar och 
skatteskulder under den senaste treårsperioden. Sammantaget, menar Nämnden, är nyss 
sagda inte förenligt med de högt ställda krav på lämplighet som återfinns i 5 kap. 2 § 
LTLP.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-21, med bilaga 

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

Yttrandet skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se)  
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§ 191  Dnr: 2022-3457 

Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, 
kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
nämndens synpunkter beaktas.  

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 2 kap.6 § Miljöbalken, lokaliseringsprincipen 
- 2 kap.3 § Plan och Bygglagen 

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

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumändamål och Viskans park. 
Generellt ger förslaget till ny detaljplan inklusive gestaltningsförslag en möjlighet att 
utveckla stadsbebyggelsen på ett hållbart sätt med hög kvalitet, funktion med bibehållen 
karaktär. Kantzonen till Viskan behöver vara kvar. Strandskyddfrågorna ska i 
detaljplanen motiveras på samma sätt som vid ett dispensförfarande. Bron över Viskan 
behöver konstrueras och dimensioneras med hänsyn till strandskyddet och höga flöden.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-09, 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 
Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se, (BN2018 - 1356)  
  

mailto:detaljplanering@boras.se
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§ 192  Dnr: 2022-3404 

Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, 
Bodavallen. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete avseende detaljplanen. 

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 2 kap.6 § Miljöbalken, lokaliseringsprincipen 
- 2 kap.3 § Plan och Bygglagen 

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

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens idrottsområde med bland 
annat ett allaktivitetshus som inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol och 
föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för allmänheten. Den här typen 
samhällsplanering ger barn och allmänhet större möjlighet att ha en aktiv fritid nära 
hemmet och skolan. Vilket ligger i linje med stadens ambition att arbeta med 
integration, folkhälsa, tillgänglighet och barns rättigheter. Utevistelse och 
fritidsaktiviteter i närheten av hemmet och skolan gynnar mindre bilåkning och därmed 
minskade koldioxidutsläpp som bidrar till att hålla koldioxidbudgeten nere.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-09, med bilaga.  

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Detaljplanering@boras.se, (BN2020 - 2109)  
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§ 193  Dnr: 2022-3844 

Ändring av detaljplan för Göta, Laxöringen 14 m.fl., samråd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö-och konsumentnämnden avstår från att yttra sig över förslaget då ändringen 
enbart rör fastighetsindelning. 

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

Sammanfattning 
Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheterna Laxöringen 14, Laxöringen 3 och 
Göta 1:1 på Göta, i övrigt sker inga förändringar i detaljplanen. Planens syfte är att 
upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheten Laxöringen 14 för 
att möjliggöra fastighetsreglering. Miljö- och konsumentnämnden har inga synpunkter 
gällande fastighetsindelningen. Det bör dock förtydligas i planhandlingarna och på 
plankartan att delar av plankartan och planhandlingarna ersatts av en ny detaljplan som 
antogs 2022. Då inget planarbete förekommit denna samrådsremiss och det anges att 
planen ska antas efter samråd, sker ingen aktualisering av miljöbedömning efter dagens 
miljötillstånd utan det hänvisas troligen till bygglovsskedet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-09, med bilaga.  

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se, (BN 2022-1029)   
  

mailto:detaljplanering@boras.se
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§ 194  Dnr: 2022-1430 

Borås Stads Miljöprogram 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka reviderat utkast på 
Miljöprogram för Borås Stad, och skicka det till kommunstyrelsen för antagande i 
kommunfullmäktige.  

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

Sammanfattning 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger. 
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera arbetssätt 
och processer kring staden miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 
1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka miljö och 
konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande 
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring 
hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål. Borås Stads 
miljöprogram har nu varit ute på remiss internt och externt och inkomna synpunkter 
beaktats och noterats.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06, 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 
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen 
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§ 195 Dnr: 2022-3839 

Ansökan om klimatkompensationsmedel 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller kriterierna för 
användningen av fondens medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför  
400 000 kr från klimatkompensationsfonden till att delfinansiera kostnaderna för 
installationen av ett batterilager på Fredrikborgskolan i Gässlösa.  

Sammanfattning 
Fredriksborgskolan i nya stadsdelen Gässlösa är under byggnation och enheten Projekt-
och förvaltningsstöd tillhörande Drift- och förvaltningsavdelningen på 
Lokalförsörjningsförvaltningen planerar att installera ett batterilager på den nya skolan. 
Syftet är att kunna lagra överskott från den solenergi som ska produceras på skolan och 
skapa en styrning så att energi fylls på från elnätet när elpriset är lågt och vice versa. På 
sikt så innebär det att batterilagret kommer att medföra lägre energikostnader än vad 
som skulle vara fallet om inte batterilagring skulle finnas på plats.  

Den totala kostnaden för batterilagret uppskattas till ca 1,2 miljoner kronor och kommer 
att belasta Lokalförsörjningsförvaltningen under hösten 2023. Enheten Projekt-och 
förvaltningsstöd på Drift- och förvaltningsavdelningen ansöker om en delfinansiering på 
500 000 kr från klimatkompensationsfonden för att kunna genomföra projektet.  

Miljö- och konsumentnämnden bedömer sammantaget att åtgärden i ansökan uppfyller 
kriterierna för klimatkompensationsfonden. Åtgärden har en klimatnytta genom att 
bidra till hållbar elförsörjning och en tydlig koppling till Borås Stads energi- och 
klimatstrategi eftersom batterilagret minskar framtida effekttoppar och därigenom 
beroendet av fossil energi. Samtidigt har åtgärden en innovativ karaktär och god 
spridningspotential där erfarenheter kan användas i framtida byggnadsprojekt. Miljö- 
och konsumentnämnden föreslår därför att bevilja 400 000 kr till att delfinansiera 
batterilagret på Fredriksborgskolan. Detta eftersom att klimatkompensationsfonden har 
begränsat med medel och inte kan finansiera hela det begärda beloppet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-09 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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§ 195 forts.  Dnr:: 2022-3839 

Beslut skickas till 
Irene Andersson - miljöingenjör   
Mats Christensen - driftingenjör   
Björn Arvidsson - enhetschef fastighet   
Jan-Erik Torild- byggprojektledare för Fredrikborgskolan   
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§ 196  Dnr: 2022-3496 

Ansökan om bidrag ur naturvårdsfond, Sjötorp 1:3 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Äspereds Hembygdsförenings ansökan med 
upp till 15 100 kronor för liekurs.  

Villkor  
1. Minst 10 personer ska delta på kursen 
2. Faktiska kostnader ska redovisas i samband slutredovisningen 
3. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 

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

Sammanfattning 
Äspereds Hembygdsförening har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden 
för liekurs. Äspereds Hembygdsförening ansöker om ett bidrag på 15 100 kronor. 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 15 100 kronor.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10, 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 
Äspereds Hembygdsförening,  
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§ 197  Dnr: 2022-3584 

Taxa för prövning och tillsyn av strandskydd och dispenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till Taxa för prövning och tillsyn av 
strandskydd och föreslår att kommunfullmäktige fastställer enligt förslag. Miljö och 
konsumentnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan som ska gälla 
från och med den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
I Miljö-och konsumentnämndens nuvarande taxa ingår taxa för prövning och tillsyn av 
strandskydd. Denna del av taxan har plockats ur Miljö- och konsumentnämndens 
samlade miljöbalkstaxa och läggs som ett eget ärende. Detta då ansvaret för tillsyn och 
prövning av strandskydd och dispenser kommer att placeras på 
Samhällsbyggnadsnämnden från 1 januari 2023. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-17, 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 
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen  
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§ 198  Dnr: 2022-3541 

Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka Program mot hemlöshet och 
översända yttrandet till Individ och familjeomsorgsnämnden. 

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

Sammanfattning 
Borås Stads program mot hemlöshet utgår från målet I Borås ska ingen vara hemlös och 
lyfter fram hur stadens nämnder, förvaltningar och bolag behöver arbeta inom fyra 
fokusområden: Bostadsförsörjning för alla, förebygga hemlöshet, möta den akuta 
hemlösheten och steget vidare till egen bostad. Individ- och familjeomsorgsnämnden är 
ansvarig för att ta fram programmet och att följa upp och avrapportera till 
Kommunfullmäktige.  

Miljö- och konsumentnämnden ställer sig positiv till det reviderade programmet mot 
hemlöshet. Målet att ingen ska vara hemlös är ett ambitiöst och viktigt mål för Borås 
Stad. Det ställer krav på förvaltningar, nämnder och bolag att samarbeta, samverka och 
tänka nytt samtidigt som det ställer krav på politiken att fatta beslut som går i linje med 
målet. Programmet mot hemlöshet pekar ut riktningen för arbetet och den 
handlingsplan som därefter ska tas fram blir oerhört viktig för att få effekt av 
programmet. I handlingsplanen behöver det finnas konkreta aktiviteter för att uppnå 
resultat på lång och kort sikt. Miljö- och konsumentnämnden ser exempelvis behov av 
att kommunen utvecklar fler verktyg såsom hyresgarantier, ökade möjligheter till 
förmedling i särskilda fall, riktlinjer för att bevilja hyresskulder i större utsträckning för 
att säkra så att kommuninvånare kan få bo kvar i sina bostäder i en större utsträckning 
än idag. Uppföljningen av programmet och den kommande handlingsplanen är av 
central vikt för att säkerställa att staden arbetat i rätt riktning och Miljö- och 
konsumentnämnden ser gärna att en uppföljning av berörda nämnder och bolags arbete 
sker årsvis inom ramen för den ordinarie verksamhetsuppföljningen som sker till 
Fullmäktige tertialvis. 

Utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv innebär programmet mot hemlöshet 
många fördelar för invånarna i Borås Stad. Hur och var man bor spelar en stor roll för 
hur människor mår och utvecklas och rätten till bostad återfinns inom de mänskliga 
rättigheterna såväl som i barnkonventionen. För att arbeta med hemlöshetsfrågan kan 
det på kort sikt innebära ökade kostnader för kommunen men den långsiktiga 
samhällsekonomiska vinsten av att den enskilde har ett eget boende och kan leva ett 
självständigt liv är mycket större. 
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§ 198 forts.  Dnr:: 2022-3541 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17, 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 
Individ och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
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§ 199  Dnr: 2021-4129 

Uppdatering av attestregler 

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

Sammanfattning 
Attestregler 2022 uppdateras i och med omorganisation av central administration, två 
nya funktioner, HR-funktion och ekonomifunktion, inrättas med en chef per enhet och 
avdelningen verksamhetsstöd försvinner. Detta ger att attestreglerna behöver 
uppdateras.  

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12, 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 
Kommunstyrelsen   
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§ 200 Dnr: 2022-258 

Månadsuppföljning september 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljöförvaltningens månadsrapport och 10-
dagars uppföljning för september 2022. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har gjort en månadsrapport och en 10-dagars uppföljning på sitt 
verksamhetsområde t.o.m. september 2022, vilka inkluderar en helårsprognos.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05, 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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§ 201 2022-4048 

Förslag på datum för nämndmöten 2023 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänner Miljöförvaltningens förslag på 
sammanträdesdatum för Miljö- och konsumentnämnden år 2023 

Ärendet 
Förslag på datum för Miljö- och konsumentnämnden att hålla sina sammanträden 2023 

Tisdag 24e januari  kl. 17.00 
Måndag 20e februari  kl. 17.00 
Tisdag 21a mars  kl. 17.00 
Tisdag 18e april  kl. 17.00 
Tisdag 16e maj  kl. 17.00 
Måndag 19e juni  kl. 17.00 
Måndag 21a augusti  kl. 17.00 
Tisdag 19e september kl. 17.00 
Tisdag 24e oktober  kl. 17.00 
Måndag 20e november kl. 17.00 
Tisdag 19e december kl. 15.00 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18. 

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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§ 202 Dnr: 2022-2566 

Ordförandedelegation för remissen: Riktlinjer för 
Kulturmiljövården 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att, utöver den redan beslutade 
delegationsordningen,  ge ordförande för Miljö- och konsumentnämnden, i samråd med 
Per Månsson (M) och Lena Sänd (S), delegation att besluta i ärendet om remiss 
"Riktlinjer för kulturmiljövården."  

Sammanfattning 
Under våren har remissen "Riktlinjer för kulturmiljövården" inkommit till Miljö- och 
konsumentnämnden. Remissen skulle besvaras senast 2022-09-20 men på grund av miss 
i hanteringen så har denna remiss inte blivit besvarad. För att påskynda hanteringen och 
svaret till  Kulturförvaltningen så är det önskvärt med ett ordförandebeslut (i samråd 
med presidiet) i ärendet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20. 

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

Beslut skickas till 
Handläggare av ärendet "Riktlinjer för kulturmiljövården". 
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§ 203 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Lena Sänd (S) får deltaga i SKRs digitala 
seminarium inom plan- bygg- och miljöområdet som hålls den 26e oktober 2022, 
och även har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst under seminariet.  

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av inbjudningar till 

* SKR seminarium inom plan- bygg- och miljöområdet 26/10 
   beslut om medverkan av Lena Sänd och erhålla ersättning för förlorad   
   arbetsinkomst 

* info om webinarium 9-11/11 om kunskap och handling för att minska   
   klimatriskerna ( 3 halvdagar med olika ämnen) - kostnadsfritt 

* info om webinarium 12/11 om barns miljö och hälsa 

* info om klimatprat stadsbiblioteket 27/10 17-19 
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§ 204 

Delegationsbeslut september 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 september 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 205 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  
Nämnden har fått ta del av utskick:  
* Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 
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