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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-12-14 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 14e december 2021, kl. 15:00 – 18.40, KS stora sal, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås 
Ajour 16.35 – 16.50 
Omfattning §§ 215- 236 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1a vice ordförande 
Lena Sänd (S)  2e vice ordförande §§ 218 (6.3)- 236 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S)                     
Katrine Andersson (M)   
Elvira Löwenadler (M)  
Lars-Erik Johansson (SD)  

Tjänstgörande ersättare  
Sandra Sjöberg (S) för Lena Sänd (S) §§ 215-218 (6.2) 
Alexander Andersson (C) för Catherine Tynes Kjellbergh (L) 

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

Alexander Andersson (C)  
Matti Oinas (MP)¤ 
 

 
 

 
 

 
 

Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD)¤

Tjänstemän och övriga  
TF förvaltningschef Annelie Johansson  §§ 215- 236 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 215- 236 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 215- 223 
Avdelningschef Elin Johnsson* §§ 215- 236 
Avdelningschef Linda Gustafsson¤ §§ 215- 218 
TF Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 215- 236 
Förvaltningsjurist Anna Lidskog¤ §§ 215- 236 
Per Karlsson, Affärsområdeschef BEMAB §§ 218 (6.1) 
Utvecklingsledare Susanne Söderlund¤ §§ 215- 223 
Förvaltningscontroller Gunnel Petersson¤ §§ 215- 223 

Miljöinspektör Mirelle Kervatin¤ § 218 (6.1) 
Miljöinspektör Sofia Törnqvist¤   § 218 (6.2) 
Miljöinspektör Charlott Rånge¤  § 218 (6.2) 
Miljöinspektör Tove Pettersson¤ § 218 (6.3) 
Miljöinspektör Anthoula Papakosta¤ § 218 (6.4) 
Tillståndshandläggare Anna Karlsson¤ § 218 (6.6) 
Energi- och klimatsamordnare 
Lisa Nilsson¤   § 218 (6.5)  
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 215- 236

¤ Via Teams *ej med på 9.1 (sekretess) 

Justering  
Lars-Erik Johansson (SD) utses att justera och utses Cecilia Kochan (S) till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-12-16 på Miljöförvaltningen. 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Lars-Erik Johansson  

Justering tillkännages genom anslag den 2021-12-17 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 – Initiativärende ledning i Öresjö (BEMAB) 
6.2  Information – Remiss vattenskyddsområde Tolken 
6.3  Information – Tillsyn av särskilda boende för äldre under 2021 
6.4  Information – Behovsutredning för Miljöförvaltningen  
6.5  Information – Användandet av årets klimatavgifter och  
       klimatkompensationsfonden 
6.6  Information – Verksamhets- och tillsynsplan 2022, tillståndsenheten 
6.7  Information – hur vi arbetet i höst med myndighetssamverkan 
6.8  Information – Budget 2022:2 och månadsrapport november 2021 
6.9  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Strandskyddsdispens Västra Boda 1:43 
7.2  Remiss – bergtäkt samt masshantering, Lunden 1:16, 1:17, 1:18, 1:7 
7.3  Samrådsärende – Vindkraft nordväst om Fristad 

8.1  Livsmedelssanktionsavgift 
8.2  Revision av Borås Stads livsmedelskontroll, åtgärdsplan 

9.1 *Yttrande till förvaltningsrätten, överklagat beslut 
9.2  Verksamhets- och tillsynsplan 2022 
9.3  Tillfälligt utökat serveringstillstånd uteserveringar 

10.1 Detaljplan för Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. 
10.2 Miljö- och konsumentnämndens handlingsplan för att realisera Borås Stads energi-  
        och klimatstrategi 
10.3 Ansökan klimatkompensationsfond- utveckling av multimodal  
        simulatorverksamhet för fordonskurser 

12.1 Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner 
12.2 Månadsrapport november 2021 
12.3 Budget 2022:2 
12.4 Höjning av taxor enligt PKV 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut november 2021 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 215 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Lars-Erik Johansson (SD) med Cecilia Kochan (S) som ersättare. 
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§ 216 

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 

Ordföranden finner att ärendet tas upp under rubriken Information punkt 6.1 i 
föredragningslistan. Ärendet avslutas.  
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§ 217 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-12-14 6 (31) 
 
 
 
§ 218 
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Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.9 i nämndens protokoll. 

6.1 Initiativärende - ledning i Öresjö (BEMAB) 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Mirelle Kervatin och affärsområdeschef Per 
Karlsson från BEMAB informerar nämnden om bakgrund och första bedömning 
angående avloppsledning i Öresjö. Borås Energi och Miljö har beställt ytterligare 
undersökningar som Miljö- och konsumentnämnden kommer få information om.  

6.2 Remiss – Vattenskyddsområde Tolken 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Sofia Törnqvist och Charlott Rånge informerar om 
Borås Energi och Miljös förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Tolken som kommit på remiss till Miljöförvaltningen. Syftet med förslaget är att skapa 
ett effektivt skydd för sjön så att den kan nyttjas som en kommunal vattentäkt för att 
möta det framtida vattenbehovet. 

6.3 Tillsyn av särskilda boenden för äldre under 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Tove Pettersson informerar nämnden om ett 
tillsynsprojekt som miljötillsyn utfört under våren 2021 med fokus på städning på 
särskilda boende för äldre (äldreboenden.)  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-12-14 7 (31) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 218 forts. 

6.4 Behovsutredning för miljöförvaltningen 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Anthoula Papakosta redogör för det pågående 
arbetet med en gemensam behovsutredning för Miljöförvaltningen. Varje avdelning tar 
fram egna behovsutredningar som sedan sammanfogas till en gemensam, detta för att 
tydliggöra bl.a. antal resurser som krävs för att klara av nämndens hela ansvarsområde. 

6.5 Användandet av årets klimatavgifter och  
      klimatkompensationsfonden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson redovisar för nämnden 
om sökta och beviljade ansökningar ur klimatkompensationsfonden samt redovisar årets 
klimatavgifter. 

6.6 Verksamhets- och tillsynsplan 2022, tillståndsenheten 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tf. avdelningschef Johanna Bäckström och tillståndshandläggare 
Anna Karlsson redogör för tillståndsenhetens verksamhets- och tillsynsplan för 2022. 
Det har bl.a. tagits fram individuella arbetsbeskrivningar för medarbetarna med 
indelning på fokusområden. 

6.7 Hur har vi arbetat i höst med myndighetssamverkan 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens utvecklingsledare Susanne Söderlund redovisar för nämnden om 
höstens arbete med myndighetssamverkan. Ett flertal inspektioner har utförts 
tillsammans med bl.a. skattemyndigheten och miljötillsyn.  

6.8 Budget 2022:2 och månadsrapport november 2021 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningscontroller Gunnel Petersson redovisar och förtydligar 
en del poster och siffror i månadsrapporten för november 2021 samt i Budget 20022:2. 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-12-14 8 (31) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 218 forts. 

6.9 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tf förvaltningschef Annelie Johansson informerar nämnden: 

Personal 

IT-samordnare – rekrytering klar 
Livsmedelsinspektör – rekrytering klar 
Budget- och skuldrådgivare – annons ute 
Cirkulär ekonomi, digitaliseringskompetens, samhällsbyggnadssektorn med fokus på 
vatten – kravprofil ska tas fram 
En assistent på verksamhetsstöd slutar i april – kommer göras om till 
kvalitetssamordnare 
Administratör – kravprofil tas fram inkl. registratorsroll 
 

Övrigt 
• Sjukfrånvaron har sjunkit något och frisktalet höjts något på förvaltningen jämfört 

med föregående månader. 
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§ 219  Dnr: 2021-3162 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad och brygga 
på fastigheten Västra Boda 1:43 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för en 
komplementbyggnad, med måtten 3,5 x 2,5 meter och med placering enligt alternativ 3 
eller 4 (se bilaga 2), samt brygga, med måtten 1,5 x 8 meter, på fastigheten Västra Bosa 
1:43 vid Säven, Borås Stad. 

Miljö och konsumentnämnden fastställer tomtplatsen enligt bilaga 2 och endast det 
område som markerats får tas i anspråk som tomtplats.  
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

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

motsvarande. Se förtydligande av tomtplatsen i bilaga 3.  
2. Bryggan ska ersätta befintlig flotte som skall tas bort från strandskyddat område.  
3. Bryggan får inte förses med staket, bänkar, belysning, skyltar, blomkrukor eller 

andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller 
vid bryggan.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för komplementbyggnad med placering enligt alternativ 1-2, på 
fastigheten Västra Boda 1:43, Borås Stad.  

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 Mitt-S skrivelse. 

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

Sammanfattning 
, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en bastu 

samt återställa brygga på fastigheten Västra Boda 1:43. Fyra alternativa placeringar har  
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§ 219 forts. Dnr: 2021-3162 

skickats in gällande bastun. Två av dessa bedöms ligga utanför tomtplatsen och särskilda 
skäl för dispens saknas därmed. Den tredje och fjärde placeringen ligger inom 
tomtplatsen och fri passage föreligger vid vattnet och bedöms därför att särskilt skäl för 
dispens föreligger, under förutsättning att tomtgränsen markeras. Gällande bryggan 
konstaterar att vattenområdet kontinuerligt varit ianspråktaget och att särskilt skäl för 
dispens föreligger. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 
Alternativt beslutsförslag från Mitt-S 

Förslag och yrkanden  
Ordföranden meddelar att Miljöförvaltningens förslag är huvudförslag.  

Ordföranden Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till Mitt-S alternativa beslutsförslag.  

Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa 
beslutsförslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer Mitt-S förslag mot Moderaterna och Kristdemokraternas förslag för 
att utse motförslag till huvudförslaget och finner att Miljö- och konsumentnämnden 
bifaller Mitt-S förslag.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från Mitt-S 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 
Alexander Andersson (C) 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 utser Mitt-S förslag till motförslag 
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§ 219 forts. Dnr: 2021-3162 

 

  

Ordföranden ställer huvudförslaget mot Mitt-S förslag och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller Mitt-S förslag.  

Beslutet skickas till 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 220 Dnr: 2021-3641 

Yttrande över remiss –Täktverksamhet och masshantering på 
fastigheterna Lunden 1:7, 1:16, 1:17 och 1:18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga ”Yttrande på ansökan 
för tillstånd för täktverksamhet samt masshantering på fastigheterna Lunden 1:7 1:16, 
1:17 och 1:18 i Borås kommun” och besluta att ansökt verksamhet inte ska beviljas utan 
ytterligare efterfrågade kompletteringar. Yttrande och beslut skickas till 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndenförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig på ansökan för 
tillstånd gällande täktverksamhet samt masshantering från Fristads Express på 
fastigheterna Lunden 1:7 1:16, 1:17 och 1:18 i Borås kommun. Miljöförvaltningen anser 
att verksamheten inte ska beviljas tillstånd utan vidare klargöranden i form av nya 
kompletteringar. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02, 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 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-20811-2021 
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§ 221 Dnr: 2021-3297 

Yttrande över remiss – Förfrågan om tidigt samråd angående 
vindkraft nordväst om Fristad 
KS 2021-00769 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta bilaga A ”Yttrande – Samrådsärende” 
och översända det till Kommunstyrelsen.  

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

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden är positiva till samråd. Bedömningen av den förstudie 
som skickats in av Vindkraft Nordväst, är att det i dagsläget saknar tillräckligt med 
underlag för att ta ställning i frågor om vindkraftpark i Fristad.  

Förstudien har inte utfört ett tidigt samråd med boende samt inte utfört en grundlig 
utredning av djur och naturvärden. Den påvisar inte skuggbildning eller iskastning samt 
presenterar inte en alternativ plats eller hur verksamheten kommit fram till de 
förutsättningar som presenterats.  

Vindkraft nordväst behöver fortsätta utreda området som föreslagits för vindkraft om 
frågan ska kunna bli aktuell för ställningstagande. 

Yttrande från Miljö- och konsumentnämnden lyfter frågor och synpunkter på den 
förstudie som inkommit. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02, 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, ks.arende@boras.se (ange diarienummer KS 2021-00769) 

mailto:ks.arende@boras.se
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§ 222 Dnr: 2021-3123 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , organisationsnummer 

, med verksamheten Stures Åkeri, ska betala livsmedelssanktionsavgift på 
 vilket är 1 % företagets årsomsättning. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan två veckor har gått 
från det att anmälan för registrering inkom till Miljöförvaltningen.  

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att  en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

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

Sammanfattning 
Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 18 februari 2021 anges start för verksamheten den 17 februari 2021. En verksamhet 
får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till 
kontrollmyndigheten.  

Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe fått fram företagets 
omsättning från närmast föregående år till  kr, vilket ger en sanktionsavgift på 

  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-26, med bilagor 
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§ 222 forts. Dnr: 2021-3123 

 
 

 
  

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

Beslut skickas till 
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§ 223 Dnr: 2021-1919 

Åtgärdsplan för rekommendationer givna vid revision av 
Borås Stads livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Miljöförvaltningens skrivelse 
Åtgärdsplan för rekommendationer givna vid revision av Borås stads livsmedelskontroll 
(bilaga 1) samt skicka åtgärdsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. 

Sammanfattning 
Den 28-29 september 2021 genomförde Länsstyrelsen Västra Götaland en digital 
revision av Borås Stads livsmedelskontroll. Revisionen bestod av dokument-granskning 
samt intervjuer med handläggare, chef och ansvariga politiker. Den sammanfattades i en 
rapport daterad 8 oktober 2021, där länsstyrelsen ger 9 rekommendationer som ska 
redovisas i en åtgärdsplan senast den 17 december 2021. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-03, 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 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 224  Dnr: 16-2021-00330 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål 6072-21 gällande 
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande och 
översänder det så som sitt eget till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 6072-21. 

Sammanfattning 
Yrkande 
Miljö- och konsumentnämnden yrkar i första hand att Förvaltningsrätten avslår 

 överklagande. I andra hand yrkar 
nämnden att bolaget meddelas varning. 

Grunder 
Narkotikarelaterad brottslighet inne på serveringsstället samt ekonomiska brister. 
Miljö- och konsumentnämnden hänvisar i övrigt till de handlingar som skickats in 
2021-11-27. 

Saken 
Frågan i målet är om Miljö- och konsumentnämnden haft skäl att återkalla 

 serveringstillstånd. Nämnden anser att de 
sakförhållanden som ligger till grund för beslutet med tillräckligt grad av säkerhet 
klarlagts. 

Vad bolaget anfört förändrar inte i sak den bedömning kring lämplighet som Miljö- och 
konsumentnämnden gjort. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-08, 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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§ 224 forts. Dnr: 16-2021-00330 

  

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
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§ 225 Dnr: 10-2021-00273 

Tillsyn- och verksamhetsplan för Tillståndsenheten 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar: 

att  anta verksamhets- och tillsynsplan för 2022 gällande alkohollagen (2010:1622), 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

att  för kännedom skicka tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Sammanfattning 
Verksamhets- och tillsynsplanen ska ses som en allmän beskrivning av upplägget av 
utrednings- och tillsynsarbetet under året, samt ambitionsnivåer. Verksamhets- och 
tillsynsplanen omfattar arbetsuppgifter i enlighet med alkohollagen (2010:1622), lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 

Bedömningen är att verksamhets- och tillsynsplanen för 2022 uppfyller de krav som 
lagstiftaren ställer. Beslut kan därför fattas i enlighet med förvaltningens förslag. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-25, 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 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 226 Dnr: 34-2021-00355 

Tillfälligt utökad möjlighet till serveringstillstånd 
uteserveringar i Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar alla tillståndshavare av serveringstillstånd i 
Borås stad utökad period att servera alkoholdrycker och/eller alkoholdrycksliknande 
preparat i enlighet med redan beviljat och gällande serveringstillstånd i uteservering, från 
och med 2022-01-01 till och med att respektive tillståndshavares ordinarie period för 
servering i uteservering börjar gälla 2022. 

- Som villkor meddelas att nödvändiga tillstånd för uteservering ska finnas hos 
Polismyndigheten och eventuell privat markägare. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har vid fyra tillfällen sedan våren 2020 fattat beslut 
om tillfälligt utökad möjlighet till servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat i uteserveringar i Borås stad med anledning av spridningen av viruset covid-19 
som bidrog till att många restauratörer fick en snabb nedgång av antalet besökande 
gäster. Detta för att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har 
på restauratörernas verksamhet. Dessa beslut har gjort det möjligt att servera 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i uteserveringar året runt sedan 
2020-03-18. Med anledning av rådande läge och den fortsatta spridningen av covid-19 är 
fortsatt möjlighet till uteservering något som kan underlätta för restauratörer och gäster 
till dessa. 

För att kunna beviljas serveringstillstånd krävs dispositionsrätt. För uteservering krävs 
i de allra flesta fall tillstånd för detta av Polismyndigheten och om marken är privat 
krävs också tillstånd från markägaren. 

Det har inte framkommit några hinder från Polismyndigheten att utöka perioden för 
serveringstillstånd i uteserveringar i Borås stad, så länge som nödvändiga tillstånd för 
nyttjande av uteservering finns hos Polismyndigheten. Polismyndigheten har tillfrågats i 
ärendet utifrån alkohollagens perspektiv och har inget att erinra mot tillfälligt utökad 
uteserveringsperiod. Avdelningen för Miljötillsyn vid Miljöförvaltningen har inte 
remitterats i ärendet då generella yttranden inte kan lämnas. 
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§ 226 forts. Dnr: 34-2021-00355 

  

Underlag för beslut 
Ordförandeskrivelse 2021-12-08 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 227 Dnr: 2021-3691 

Detaljplan för Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen med följande synpunkter. 

Lagstöd  
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen  
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  

2 kap. 3 § Plan och bygglagen  
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt. 

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

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör dels för nya bostäder på Tokarpsbergs västsida. Miljö- och 
konsumentnämnden tycker att detaljplanen har tagit hänsyn till de aspekter som har 
framförts i framtagandet. Samtliga spridningsvägar för djur och natur är viktiga att 
behålla och förstärka. Naturmarken i viltstråket blir allmän plats natur förutom det som 
ligger under byggnaderna och då råder kommunen över utformning och skötsel. Inför 
bergssäkringen bör det inventeras vilka nödvändiga ytor där det måste tas bort träd och 
buskar. Det föreligger ett marksaneringsbehov i samband med exploateringen av 
området. Det är positivt att bilparkeringar föreslås i parkeringshus delvis under mark 
samt att det underlättas för cykelparkering vid skogsområdet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-01. 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

mailto:detaljplanering@boras.se
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§ 228 Dnr: 2020-3727 

Miljö- och konsumentnämndens handlingsplan för att 
realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta den handlingsplan som 
Miljöförvaltningen arbetat fram för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi. 

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

Sammanfattning 
Den handlingsplan som Miljöförvaltningen arbetat fram för att realisera energi- och 
klimatstrategin har tagits fram i samråd med ledningsgrupp och samtliga enheter på 
förvaltningen. Handlingsplanens genomförande förväntas gynna minskad 
klimatpåverkan samt en mer klimatanpassad kommun. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26, 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 
Miljöförvaltningens administration. 
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§ 229 Dnr: 2021-3544 

Ansökan klimatkompensationsmedel – utveckling av 
multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför 100 
000 kr från klimatkompensationsfonden till att delfinansiera kostnaderna för Utveckling 
av multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser på Viskastrandsgymnasiet. 

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

Sammanfattning 
Viskastrandsgymnasiet ansvarar för program och inriktningar som innehåller 
fordonskörning, med allt ifrån mopeder till tunga lastbilar. För att åstadkomma så lite 
miljö- och klimatpåverkan som möjligt från verksamhetens fordonskörning har 
Viskastrandsgymnasiet som ambition att utveckla en multimodal simulatorverksamhet 
under 2022. Viskastrandsgymnasiet ansöker därför om 540 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden.  

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför 100 
000 kr från klimatkompensationsfonden till att delfinansiera kostnaderna för utveckling 
av multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser på Viskastrandsgymnasiet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01, 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 
Michael Malmström, michael.malmstrom@boras.se 
Viskastrandsgymnasiet 

 

mailto:michael.malmstrom@boras.se


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-12-14 25 (31) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 230 Dnr: 2019-548 

Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Lupp 2017 slutrapportering och 
översända denna till Kommunstyrelsen.  

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

Sammanfattning 
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp står för 
lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som Borås Stad 
använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. Syftet med Lupp är 
bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna till inflytande för unga, samt 
att ta tillvara på synpunkter.  

Undersökningen visar bland annat att majoriteten av ungdomar i Borås är nöjda med sin 
skolgång och fritid samt uppger att de är vid god hälsa. Vad gäller inflytande anger 43 % 
i årskurs 8 respektive 52 % i årskurs 2 att de vill vara med och påverka i frågor som rör 
Borås men synen på möjligheten att föra fram dem till dem som bestämmer är lägre 20 
% i årskurs 8 respektive 25 % i årskurs 2. Genomgående i rapporten är att det finns 
skillnader när analys görs utifrån könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, 
skola, sexuell läggning, och/eller ekonomiska förutsättningar.  

Miljöförvaltningen har inte tagit fram någon konkret handlingsplan utan har som ett av 
grunduppdragen att kontinuerligt förbättra livsmiljön inte bara för barn och unga, utan 
för alla. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat som mål att 
skydda barn och unga samt öka ungdomars upplevelse av trygghet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08, 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, dnr KS 2021-00453 
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§ 231 Dnr: 2021-769 

Månadsuppföljning november 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsrapport och 10-dagars för november 
2021 med helårsprognos, med tillägg att korrigering av siffror under verksamhetsmått 
för miljöstrategiska avdelningen ändras till ackumulerat resultat.  

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 2021-12-01, 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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§ 232 Dnr: 2021-2866 

Budget 2022:2 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2022:2 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens kommunbidrag för 2022 är 33 250 tkr efter tillskott om 
4 300 tkr från Kommunfullmäktige till budget 2022:2. Förvaltningen har upprättat ett 
förslag till budget 2022 till sin nämnd.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-13, 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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§ 233 Dnr: 2021-3966 

Prisuppräkning av taxor inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2022 års  

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1 435 kr  
• timtaxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 

till 1 435 kr 
• timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 251 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1 251 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer till 1 251 kr  
• timtaxan för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

verksamhetsområde till 1 251 kr  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de nya timtaxorna träder i kraft den 1 
januari 2022. 

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av 
respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. De uppräknade timtaxorna avser verksamhetsåret 2022.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-13. 

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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§ 234 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att: 

Maximalt 6 platser erbjuds till Budget och skuldrådgivnings-dagarna i Upplands Väsby 
den 27-28 april, 2 platser för Mitt-S, 2 platser till M+KD samt 2 platser till SD. 
Grupperna meddelar nämndsekreteraren de valdas namn senast 1a februari 2022 för 
anmälan 

De i miljö- och konsumentnämnden som är intresserade av utbildningen Ansvarsfull 
alkoholservering anmäler sig via nämndadministratören till utbildningen. (ev. ersättning 
för förlorad arbetsinkomst utgår) 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av inbjudningar till   

27-28 april, BUS-dagarna i Upplands Väsby 

10 och 24e januari, utbildning i Ansvarsfull alkoholservering (digital) 
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§ 235 

Delegeringsbeslut november 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 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 236 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* digital föreläsning – hur hänger biologisk mångfald och klimat samman 
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