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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-02-22 
TID OCH PLATS 
Måndagen den 22 februari 2021, kl. 17:00 – 19.05, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 18.25 – 18.40 
Omfattning §§ 25 – 40 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande 
Lena Sänd (S)   2e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) ¤ 
Cecilia Kochan (S) ¤ 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) ¤ 
Katrine Andersson (M) ¤ 
Elvira Löwenadler (M)  
Lars-Erik Johansson(SD) ¤ 

Tjänstgörande ersättare  

Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S) 
Alexander Andersson (C) 
Matti Oinas (MP) 

Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M) 
 

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 25- 40 
Avdelningschef Niclas Björkström¤ §§ 25- 40 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 25- 28 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 25- 40 
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 25- 40 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤ §§ 25- 28 

Miljöinspektör Peter Engström¤ §§ 28 
Kommunbiolog Matilda Chocron ¤ §§ 28 
Miljöutredare Dennis Sako¤ §§ 28 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 25- 40 
 

¤ Via Teams 

Justering  
Elvira Löwenadler (M) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-02-25 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Elvira Löwenadler 

 
 

Justering tillkännages genom anslag den 2021-02-26 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Vattensamrådet 

6.2  Information – Livsmedelsstrategi 

6.3  Information – Verksamhetsplan, Verksamhetsstöd 2021 

6.4  Information – Årsrapport 2020 

6.5 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Strandskyddsdispens Mjöshult 1:33 

7.2  Strandskyddsdispens Viared 9:64 

7.3  Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027  

10.1 Detaljplan för Viskaholm 2 m.fl. 

10.2 Förtydligande av Miljö och konsumentnämnden beslut angående storlek på 
        utevistelseytor med god ljudkvalitet på skolor och förskolor 

12.1 Miljörapport Tertial 3 

12.2 Uppföljning intern kontroll 2020 

12.3 Inkomna synpunkter januari-december 2020 

12.4 Årsrapport 2020 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut januari 2021 

14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 25 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Elvira Löwenadler (M) med Per Månsson (M)som ersättare. 
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§ 26 

Initiativärenden 

Pågående 

2021-01-26, §2 
Miljö och konsumentnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys 
inkl. ekonomi av 4-5 kommuners svar i rapporten ”Rapport – Serveringstillstånd” och 
att detta skall redovisas senast på nämndsammanträdet 2021-06-21.  
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§ 27 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 28 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

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 Vattensamrådet 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöbiolog Matilda Chocron och miljöinspektör Peter Engström 
informerar nämnden om Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. 
Denna innefattar bl.a. ett nytt åtgärdsprogram.  

6.2 Livsmedelsstrategi 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Dennis Sako informerar nämnden om strategiskt 
miljöarbete inom livsmedel. 

6.3 Verksamhetsplan Verksamhetsstöd 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Niclas Björkström informerar nämnden om 
Verksamhetsstöds verksamhetsplan 2021 

6.4 Årsrapport 2020 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar om årsredovisning 2020 
för nämnden. 
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§ 28 forts. 

6.5 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Sjukfrånvaro 

• Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Nyttjandet av 
friskvårsbidrag har ökat något.  

Övrigt 
• Fördjupad lokal myndighetssamverkan 
• KF-uppdraget: KS ska tillsammans med SBN och MKN utreda hur samverkan kan 

underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på SBN, MKN (avseende 
strandskydd) samt SPA och MEX på SLK. Utredningen ska vara färdig under 
första halvan av 2021. 
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§ 29 Dnr: 2021-48 

Strandskyddsdispens för gäststuga, garage/carport, växthus 
och bastu på fastigheten, Mjöshult 1:33 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
gäststuga, med måtten 6 x 7,2 meter, garage/carport, med måtten 11 x 7,3 meter, 
växthus, med måtten 5,1 x 3,1 meter, samt bastu, med måtten 5,2 x 3 meter, på 
fastigheten Mjöshult 1:33 vid Säven, Borås Stad.  

Enligt tidigare beviljad dispens (dnr 2011/KS0154 407) får hela fastigheten tas i anspråk 
som tomtplats. 

Villkor 
1. Tomtplatsen ska åt öst, syd och väst, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 3, markeras med 

staket, häck, mur eller motsvarande. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 
15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 
§ 1 och 2. 

Sammanfattning 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra gäststuga, 

garage/carport, växthus och bastu på fastigheten Mjöshult 1:33. Enligt tidigare beviljad 
strandskyddsdispens (dnr 2011/KS0154 407) får hela fastigheten tas i anspråk som 
tomtplats (se bilaga 2). Miljöförvaltningen konstaterar därmed att samtliga byggnader 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att minska risken att 
byggnaderna i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras enligt tjänsteskrivelsens bilaga 3. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-02, med bilagor 
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§ 29 forts. Dnr: 2021-48 

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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§ 30 Dnr: 2021-27 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Strandskyddsdispens för gäststuga och växthus på 
fastigheten, Viared 9:64 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
gäststuga, på 30 kvm, samt växthus på 10 kvm, på fastigheten Viared 9:64 vid 
Västersjön, Borås Stad.  

Enligt tidigare dispens (dnr 2016-2847) får hela fastigheten får tas i anspråk som 
tomtplats, se tjänsteskrivelsens bilaga 2. 

Villkor 

1. Gäststugan får inte placeras närmare strandlinjen än befintlig friggebod. 

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

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden 
i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något ann at än det som anges i  
18 a § 1 och 2 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

nybyggnation av gäststuga samt växthus på fastigheten Viared 9:64. Ansökan om 
dispens för växthus sker i efterhand. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att minska risken att 
en gäststuga i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att gäststugan inte får 
uppföras närmare strandlinjen än befintlig friggebod. Under förutsättning att villkoret 
följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens föreligger.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08, med bilagor 
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§ 30 forts. Dnr: 2021-27 

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 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-02-22 12 (21) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 31 Dnr: 2020-3823 

Samråd för förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lämna yttrande enligt bilaga 1 ”Enkätfrågor 
Vattenmyndighetens samråd” 

Sammanfattning 
Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska 
förvaltas de kommande åren. I detta förslag till förvaltningsplan redogör 
Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten behöver förvaltas under den kommande 
sexårsperioden för att åstadkomma detta. I samrådet ingår även ett åtgärdsprogram som 
riktar sig till myndigheter.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08, 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  
Kommunstyrelsen, KS diarium 2020-00564 
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§ 32 Dnr: 2021-129 

Detaljplan för Viskaholm 2 m.fl. 

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

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

Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor och centrumverksamheter i ett 
centralt läge av staden. Höga arkitektoniska kvalitéer ska bevaras och utvecklas. 
Detaljplanen är en del i ett möjliggörande av parkstråk med gång- och cykelväg som på 
sikt ska sammankoppla centrum med stadsdelen Norrby. 

Miljöförvaltningen har synpunkter på dagvattenhantering, hantering av vattenkvalitet,  
biologisk mångfald samt viss otydlighet i plankartan. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 inklusive länk till detaljplan 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se  
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§ 33 Dnr: 2021-64 

Förtydligande av miljö och konsumentnämndens beslut 
angående storlek på utevistelseytor med god ljudkvalitet på 
skolor och förskolor 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att underteckna förtydligandet.  

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

Sammanfattning 
Det har uppstått en del frågor i bygglovshandläggningen och från arkitektkonsulter som 
ritar förskolor. Missförstånd har uppstått och tolkningar har gjorts som inte var 
beslutets intention. Beslutet behöver förtydligas så att inga fler missförstånd uppstår. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03, 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  
Lokalförsörjningsförvaltningen  
Grundskoleförvaltningen 
Förskoleförvaltningen 
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§ 34 Dnr: 2020-2053 

Miljörapport Tertial 3 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 3 2020, Miljö- 
och konsumentnämnden.  

Sammanfattning 
Rapportering av Miljö-och konsumentnämndens miljömålsuppföljning gällande tertial 3.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29, 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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§ 35 Dnr: 2019-2261 
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Uppföljning intern kontroll 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2020. 

Sammanfattning 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11, 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 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
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§ 36 Dnr: 2020-3042 

Inkomna synpunkter jan-dec 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter 2020 
och hanteringen av dessa. 

Sammanfattning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. 
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. 
Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns på webbplatsen 
boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger om året 
redovisas till ansvarig nämnd. 

Det har under perioden januari-december 2020 inkommit 49 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 49 synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. Av 
de återstående 43 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen avsåg samtliga 
klagomål. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-09, 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, KS diarium 2021-00098 
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§ 37 Dnr: 2021-252 

Årsredovisning 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens upprättade 
årsredovisning för 2020 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2021 få disponera 2020 års överskott av 
tilldelad byggbonus motsvarande 1 060 tkr. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2021 få disponera 2019 och 2020 års 
överskott av klimatkompensationsmedel motsvarande 1 015 tkr. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att i bokslutet för 2020 bli kompenserade med 
5,1 mnkr för effekterna av Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årligtillsynsavgift 
för livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-09, 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 
Stadsrevisionen 
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Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M) 
och Lena Sänd (S) får deltaga i SKR:s websända Presidiedagar för Plan- bygg- och 
miljönämnder som hålls kl. 13.00-16.00 den 18e mars samt i Årshjulet – om taxearbete 
för kommunala miljökontor den 19e mars kl. 08.30-12.00. 

Sammanfattning 
Förbättrat företagsklimat”, Business Region Borås – Karl-Eric Nilsson (C)  deltog och 
delgav nämnden information. 

Sveriges Kommuner och Regioner har två aktuella kurser i mars: 
Presidiedag för Plan- bygg- och miljönämnder, websänd, 18e mars kl. 13.00-16.00. 
Årshjulet – om taxearbete för kommunala miljökontor, websänd,  19e mars kl. 08.30-
12.00. 
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§ 39 

Delegeringsbeslut januari 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 januari 2021. 
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§ 40 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Inkomna skrivelser 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
*Kurs 210225, utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten 
*Seminarium ”vår tids stora samhällsomdaning” 
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