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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-05-25 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 25 maj 2021, kl. 17:00 – 19.30, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 18.45 – 19.00 
Omfattning §§ 88 - 105 

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)  
Lars-Erik Johansson(SD) ¤ 

Tjänstgörande ersättare ¤ 
Sofia Sandänger (M) för Elvira Löwenadler (M) 

Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S)    
Harry Kettil (S)  
Alexander Andersson (C) §§ 88 - 91 

Sofia Sandänger (M)  
Helena Schicht (M)  
Lars Lyborg (KD)  

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 88- 105 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 88- 105 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤* §§ 88- 105 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤* §§ 88- 105 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 88- 105 
Avdelningschef Annelie Johansson¤* §§ 88- 105 
Tf avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 88- 105 
Controller Kristina Reinholdsson¤* §§ 88- 91 (6.6) 
Enhetschef Personal o förh. Helén Nordenstam §§ 88- 91 (6.1) 
Org.konsult Personal o förh.  
Catharina Abrahamsson §§ 88- 91 (6.1) 

 
Kommunbiolog Matilda Chocron¤ § 91 (6.2) 
Miljöinspektör Johannes Stolt¤* §§ 88- 93 
Miljöinspektör Tove Pettersson¤* §§ 88- 105 
Miljöinspektör Charlotte Rånge¤* §§ 88- 105 
Energi- och klimatsamordnare Lisa 
Nilsson¤  § 91 (6.3) 
Tillståndshandläggare Anna Karlsson¤ § 91 (6.4) 
Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink¤§ 91 (6.5) 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 88- 105

¤ Via Teams *ej med på 6.4 - 6.5 (sekretess) 

Justering  
Katrine Andersson (M) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-05-28 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 
 
 
Justerande Katrine Andersson 

Justering tillkännages genom anslag den 2021-05-31 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 – Chefoskopet 
6.2  Information – Överklagade och överprövade strandskyddsärenden 
6.3  Information – Lansering av climate view 
6.4  Information – Åtgärd mot serveringstillstånd 
6.5  Information – Ansökan om serveringstillstånd 
6.6  Information – Tertial 1 2021  
6.7  Information – Ordförandebeslut 
6.8 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1 Strandskyddsdispens Viared 8:80 
7.2 Yttrande över samråd, bergtäkt Fristads Prästgård 1:115 

9.1  *Ansökan om serveringstillstånd 
9.2  *Ansökan om cateringtillstånd  
9.3   *Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.4   *Fullmakt att företräda nämnden i Kammarrätten 

10.1 Revidering Visionen Borås 2025 

11.1 Slutredovisning Kobacka 1:21 

12.1 Kommunfullmäktiges uppdrag som ej ingår i budget 2021 
12.2 Tertial 1 2021 
12.3 Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut april 2021 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 88 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Katrine Andersson (M) med Per Månsson (M) som ersättare. 
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§ 89 

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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§ 90 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 91 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.8 i nämndens protokoll. 

6.1 Chefoskopet 

Sammanfattning 
Helén Nordenstam och Catharina Abrahamsson från Stadslednings-kansliets avdelning 
Personal- och förhandling informerar nämnden om verktyget Chefoskopet, ett stöd för 
att utveckla verksamheten och organisationen. Verktyget vänder sig till ledningen i 
kommunala organisationer, dvd nämnd, förvaltningsledning och ledningsgrupper som 
vill förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. 

6.2 Överklagade och överprövade strandskyddsärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden om 
överklagade och överprövade strandskyddsärenden oktober 2020- maj 2021. 

6.3 Lansering av climate view 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson informerar nämnden 
om lanseringen av programmet climate view som hjälper till att analysera effekterna av 
klimatarbetet. 

6.4 Åtgärd mot serveringstillstånd 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Anna Karlsson informerar om utredningen i 
ärendet med dnr 72-2019-00686 
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§ 91 forts. 

6.5 Ansökan om serveringstillstånd  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Marlene Tenbrink redogör för utredningen i 
ärendet med dnr 50-2021-00029 

6.6 Tertial 1 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens controller Kristina Reinholdsson redovisar och förklarar siffrorna i 
Tertial 1 2021. 

6.7 Ordförandebeslut 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson informerar nämnden om 
två olika ordförandebeslut som tagits i slutet av april respektive början av maj månad. 

6.8 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 
• Vikarie till tjänsten som förvaltningsjurist – annonsering pågår tom 30 maj 

Utvecklingsledare/samordnare – annonsering pågår tom 6e juni 

• Inspektörer/handläggare, rekryteringsarbete påbörjat 
-nyrekrytering 4 åa, samordnad tillsyn 1 åa 
-tidsbegränsade: trängseltillsyn 1 åa, vikariat 1-2 åa 

Övrigt 
• Behovsutredning MKN 2022-2024 – klar i höst  

ny behovsutredningsmall Miljösamverkan VG och Halland, totalt 55 kommuner, 
rapportmall och beräkningsmodell i excel 

• Tillsynsvägledning från nationell nivå utvecklas 
• Regeringsuppdrag om kompetensutveckling, Miljösamverkan Sverige 
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§ 92  Dnr: 2021-792 

Strandskyddsdispens om ändring av villkor gällande träd på 
fastigheten, Viared 8:80 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om ändring av villkor enligt alternativ 1. 
för att ta ner träd nr 2 och 3 placerade enligt bilaga 2, på fastigheten Viared 8:80, Borås 
kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar ändring av villkor gällande nedtagning av träd 
nummer 1.   

Träd nummer 1 enligt bilaga 2 får vid behov tas ned eller beskäras så hårt att bara 
högstubben står kvar.   

Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan om ändring av villkor enligt alternativ 
2.  

- Träd nr 2 och 3 får beskäras så att döda grenar tas bort. 
- Grenar som hänger ut över byggnader får beskäras. 
- Byggnader och väg får placeras enligt beviljat bygglov och vid grävarbete ska 

rötter skyddas på det sätt som angetts i ansökan, alternativ 2. 

Villkor  
• Minst 50 % av träd nummer 1 ska lämnas som död ved, stående eller liggande, 

på fastigheten Viared 8:80 eller grannfastigheten Viared 8:76. 
• Avverkning eller beskärning av ekarna får inte ske under fåglarnas 

häckningsperiod som är 1 mars till 30 juni. 
• Beskärningsarbetena ska utföras av certifierad arborist. 
• Mark som ska skyddas runt träden ska markeras ut i fält under byggtiden för att 

skydda träd och rötter mot körskador och jordkompaktering 

I övrigt gäller tidigare meddelade strandskyddsdispensers villkor angående träden (2019-
1930 samt 2020-1566)  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 

förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än 
det som anges i 18 a § 1 och 2. 
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§ 92 forts. Dnr: 2021-792 

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

Sammanfattning 
 och  har ansökt om ändring av villkor i 

dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ta ner tre ekar, två med en 
stamomfång på 235 cm i brösthöjd respektive ett träd med 300 cm i stamomfång i 
brösthöjd på fastigheten Viared 8:80. Bedömning av trädens vitalitet har bifogats 
ansökan. Företrädare för Miljöförvaltningen har flera gånger besökt platsen senast den 4 
november 2020 tillsammans med personal från Borås Stads parkavdelning för att 
bedöma trädens vitalitet. Berörd fastighet ligger inom Värdetrakt för skyddsvärda träd,  
vilket är ett utpekande Länsstyrelsen gjort av områden med många skyddsvärda träd. 
Ekarna på fastigheten bedöms vara så kallade ”efterträdare”. I ett område med många 
gamla och skyddsvärda ekar är det viktigt att också bevara träd som inom en snar 
framtid kan uppfylla kriterierna för skyddsvärda träd.  

Träd 1 är i relativt dåligt skick och kan behöva en kraftig beskärning alternativt att 
högstubbe lämnas eller att trädet tas ner o lämnas i närområdet som död ved för att inte 
utgöra en risk för människor. Träd 2-3 har något sänkt vitalitet men bedöms, om de 
beskärs på rätt sätt och att dåliga grenar tas bort, kunna stå länge till utan att utgöra 
någon risk.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Vice ordförande Per Månsson (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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§ 92 forts. Dnr: 2021-792 

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

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Sofia Sandänger (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   
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§ 93  Dnr: 2021-1885 

Yttrande på skriftligt samråd inför ansökan om tillstånd till 
täktverksamhet på Fristads Prästgård 1:115 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga ”Yttrande på skriftligt 
samråd inför ansökan om tillstånd till täktverksamhet på Fristads Prästgård 1:115” och 
avstyrka planerad täktverksamhet. Yttrande och beslut skickas till JED i Nora AB.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig över skriftligt samråd inför ansökan om 
tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Fristads Prästgård 1:115. Miljöförvaltningens 
bedömning är att avstyrka förslaget utifrån ökad risk på Borås dricksvattenförsörjning.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21, 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 
JED i Nora AB, Att. Evelina Daugaard, evelina@jedin.se 
  

mailto:evelina@jedin.se
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§ 94 Dnr: 50-2021-00029 

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, Bergslenagatan 8, Borås. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
 ansöker om stadigvarande tillstånd att servera 

alkoholdrycker till allmänheten i Brödernas Knalleland med uteservering, Bergslenagatan 
8, Borås. Serveringstiden önskas bestämd till kl. 11.00-23.00.   

När det gäller bedömning av lämplighet enligt alkohollagen så påverkas denna även av 
sådan misskötsamhet som inte sker med uppsåt, utan till exempel på grund av misstag 
eller oaktsamhet. De brister som framkommit i utredningen är av olika karaktär, men 
bedöms sammantaget och utifrån dess omfattning, utgöra allvarlig, och i vissa fall 
systematisk, misskötsamhet. Flera grundläggande ekonomiska delar som en 
näringsidkare, och enskild person, ska sköta, har inte skötts. Den ekonomiska 
misskötsamheten som utredningen visat medför att bolaget inte bedöms lämpligt att 
inneha serveringstillstånd. Eftersom bolaget inte visat sig lämpligt enligt 8 kap. 12 § 
alkohollagen ska ansökan om serveringstillstånd avslås.   

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07, 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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§ 94 forts. Dnr: 01-2021-00029 

Beslutet skickas till  
Sökanden  

  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
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§ 95 Dnr: 50-2021-00020 

Ansökan om cateringtillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  
ansökan om stadigvarande tillstånd att till slutna sällskap servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid cateringverksamhet i Borås. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
 ansöker om stadigvarande tillstånd att till 

slutna sällskap servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 
cateringverksamhet i Borås.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen visat på en ekonomisk 
misskötsamhet, i vissa delar systematisk, som medför att bolaget inte kan anses uppfylla 
de högt ställda kraven om lämplighet i 8 kap. 12 § alkohollagen. Bolagets ansökan ska 
därför avslås.  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19 

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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§ 96 Dnr: 72-2019-00686 

Åtgärd mot serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden återkallar  
serveringstillstånd i Oliven Restaurang & Bar, Lilla Brogatan 11, Borås. Beslutet gäller 
från och med 2021-05-28. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 9 kap. 18 § första stycket tredje punkten alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
 är sedan 1998 innehavare av stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten i Oliven Restaurang & Bar, Lilla Brogatan 11, Borås. I 
november 2018 anmäldes ändrade ägarförhållanden till tillståndsmyndigheten. Av 
anmälan framkom att samtliga aktier i bolaget överlåtits till ny ledamot i bolagets 
styrelse. Tillståndsmyndigheten initierade en rutinmässig prövning av den anmälda 
ägarens ekonomiska och personliga förhållanden, i syfte att säkerställa att det 
lämplighetskrav som alkohollagen ställer på en tillståndshavare alltjämt var uppfyllt. 
Under lämplighetsprövningen framkom inga brister och ärendet avslutades kort 
därefter.  

Under 2019 inkom ett anonymt tips om pågående bulvanförhållande vid Oliven 
Restaurang & Bar. Utifrån mottaget tips inledde tillståndsmyndigheten en inre tillsyn. 
Tillståndsmyndighetens inre tillsyn har visat att ägaren som anmäldes i november 2018 
tidigare utgjort och alltjämt utgör bulvan åt en familj härrörande från Göteborg, och 
som efter utredningen bedöms utgöra  verkliga företrädare. 
Genom att använda den anmälda ägaren som bulvan har familjen på ett otillbörligt sätt 
kunnat tillskaffa sig konkurrensfördelar. Som exempel kan nämnas möjlighet att bedriva 
näring trots näringsförbud samt att undkomma lämplighetsprövning och därmed behålla 
ett serveringstillstånd som, vid sanningsenliga uppgifter, annars hade återkallats. 
Ovanstående hade inte varit möjligt utan inblandning från den anmälda ägaren, som 
klart både varit delaktig och väl medveten om sin roll som möjliggörare tillika bulvan. 
Detta, tillsammans med det juridiska ansvar som en formell företrädare bär, medför att 
även den anmälda ägarens lämplighet starkt kan ifrågasättas. 
Sammantaget har utredningen visat brister i flera åligganden som en näringsidkare har, 
avseende bolagets verkliga företrädare men också avseende den anmälda ägaren, vilket 
medför att bolaget inte längre bedöms uppfylla kravet om lämplighet i 8 kap. 12 §  
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§ 96 forts. Dnr: 72-2019-00686 

alkohollagen. Åtgärd mot serveringstillståndet i Oliven Restaurang & Bar ska därför 
komma ifråga. Vid en sammanvägd bedömning av den utbredda misskötsamhet och 
systematik som utredningen visat, och som pågått under en lång tid, kan någon annan 
åtgärd än återkallelse av serveringstillståndet i Oliven Restaurang & Bar inte komma 
ifråga. Varning utgör inte en tillräckligt ingripande åtgärd. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07, 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  
Tillståndshavaren   
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
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§ 97 Dnr: 16-2020-00138 
          16-2020-00181 

Fullmakt att företräda Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden ger förvaltningsjurist Johanna Bäckström, 
tillståndshandläggare Anna Karlsson och tillståndshandläggare Marlene Tenbrink i 
uppdrag att företräda nämnden i mål 22-21 och 23-21. 

Sammanfattning 
Muntlig förhandling har begärts i mål 22-21 och 23-21. Miljöförvaltningen föreslår 
därför att Miljö- och konsumentnämnden ger Johanna Bäckström, Anna Karlsson och 
Marlene Tenbrink i uppdrag att företräda nämnden vid denna. Anledningen till att tre 
personer föreslås är att sårbarheten minskar i sjukdomstider om det finns flera personer 
som är utsedda att företräda nämnden istället för endast en person. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

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

Beslutet skickas till  
Kammarrätten i Jönköping  
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§ 98 Dnr: 2020-2895 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till reviderad vision under 
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

Motivering till beslut 
Synpunkterna som ska beaktas framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet utan hänvisar istället 
till partiorganisationernas respektive svar på remissen. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen ser positivt på utkastet till reviderad vision som Kommunstyrelsen 
tagit fram; men önskar att visionen bättre exemplifierar ”hållbarhet” genom justeringar 
enligt följande fetstilta tillägg:  

- En tydligare anknytning till att våra beslut ska utgå från FN:s globala mål, 
barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. 

- Fysiska och digitala mötesplatser bör omfattas av visionen. 
- Vi ligger i topp inom miljöteknik, cirkulär ekonomi och textil innovation med 

innovation och hållbara affärsmodeller skapar vi bättre förutsättningar för 
framtida generationer. 

- God tillgänglighet till service, fritidsaktiviteter, kultur och företag. 
- I Borås skapar vi förutsättningar för en tillgänglig och rik natur, för 

människor, växter och djur och att nuvarande och framtida generationer ska 
leva ett gott liv. I Borås är det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots 
eller med cykel och andra miljöanpassade transportmedel. I Borås hushåller vi 
med mat, energi- och transportanvändningen. I Borås skapas förutsättningar 
för en cirkulär ekonomi genom en miljöanpassad närproduktion, när-
konsumtion, återanvändning och återvinning.  

- Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och god uppväxt, i en hälsosam 
livsmiljö och i enlighet med barnkonventionen. 

- Koppla FN:s globala mål; symboler till målområdena.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28, 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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Beslut skickas till 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr: 2020-1408 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Slutredovisning naturvårdsfond Kobacka 1:21 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 15 000 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 på 55 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anläggning av damm på fastigheten Kobacka 1:21. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-05, 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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§ 100 Dnr: 2021-1852 

Uppdrag som inte ingår i budget – Tertial 1 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av Uppdrag som inte ingår i 
budget – tertial 1 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har inga uppdrag utanför budget per april 2021. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12 

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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§ 101 Dnr: 2021-769 

Tertial 1 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 1 2021 med helårsprognos och 
översänder den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari – april 2021 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och 
följer den kommungemensamma strukturen.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07, 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@boras.se 
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§ 102 Dnr: 2021-577 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Uppföljande granskning av samhällsplanering och 
bostadsbyggande i Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar härmed att rapporten kring granskning av 
samhällsplanering och bostadsbyggande kommit oss till kännedom och väljer att avstå 
från att lämna synpunkter. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och 
bostadsbyggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp 
granskningsresultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur 
arbetet inom arbetet ser ut 2020 i Borås Stad.   
Miljö- och konsumentnämnden och förvaltningen deltar fortsatt i utvecklandet av 
arbetet med fysisk planering. Gemensamma ramar för arbetet behövs.  

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

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

Beslut skickas till 
Stadsrevisionen  
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§ 103 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Kurser och konferenser 

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

Sammanfattning 
Karl-Eric Nilsson (C) deltog på Sveriges Miljökommuners digitala Vårmöte 5e maj 2021 
Karl-Eric Nilsson (C) och Catherine Tynes Kjellberg (L) deltog på Konsumentdagarna 
18-19 maj  
Per Månsson (M) deltog på Luft i Västs Årsmöte den 17e maj  
Jan-Åke Carlsson (S) och Per Månsson (M) deltog på Viskans vattenråds Årsmöte den 
28e april  
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§ 104 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Delegeringsbeslut april 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 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 105 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* Revisionsredogörelse år 2020 Miljö- och konsumentnämnden 
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