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Tid och plats 
Tisdagen den 19 januari 2016, kl. 17.05 – 19.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 

Omfattning  

§ 1 - 15  

Beslutande   

Karl-Eric Nilsson (C) 
Magnus Persson (S) 
Lasse Jutemar (MP) 
Katrine Andersson (M) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Inga-Britt Olsson (M) 
Andreas Bäckman (SD) 
Cristina Nichta (S) 
Marcus Nilsen (L) 

Ordförande. Ersatte Anita Persson (V)  
Ersatte Anita Persson (V) 
Andre vice ordförande 
 
 
 
 
Fr.o.m. kl. 17.10 
 
 

Ersättare   

Per Månsson (M) 
Christian Ekström (M) fr.o.m. kl. 17.20, § 2-15 
Märta Edin (V) 
Alexander Andersson (C) fr.o.m. kl. 17.30, § 3-15 
Peter Carlsson (SD) fr.o.m. kl. 17.10 
Olle Engström (-) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga  

Miljöchef Agneta Sander 
Kommunbiolog Jenny Pleym t.o.m. kl. 17.25, § 1-2 
Energi- och klimatrådgivare Karin Ryberg t.o.m. kl. 17.30, § 1-3 
Miljöinspektör Carin Christensen Schlosser t.o.m. kl. 17.35, § 1-4 
Tf. avdelningschef Mirjam Keskifrantti t.o.m. kl. 18.10, § 1-6 
Nämndsekreterare Siw Parhagen 

 
 

Utses att justera   

Inga-Britt Olsson. Ersättare: Jan-Åke Carlsson 

Datum för justering  

2016-01-2  

  
Sekreterare  

  
Ordförande  

  
Justerande  

Justering har tillkännagivits genom anslag den  
Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Nämnden fastställer föredragningslistan. 
 
 
 
§ 2 Dnr 2015-2862 

Information om strandskydd  
 
Kommunbiolog Jenny Pleym informerar om ärende 11 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Råstorp 2:21. 
 
 
 
§ 3 

Information om resvaneprojekt Viareds företagspark 

 
Energi- och klimatrådgivare Karin Ryberg informerar om resvaneprojekt riktat mot de 
större företagen i Viareds företagspark. 
 
 
 
§ 4 Dnr 2013-1105 

Information om delegationsbeslut - Rockborgen 
 
Efter önskemål av Marcus Nilsen (L) informerar miljöinspektör Carin Christensen 
Schlosser om ett delegationsbeslut om avgift för timdebiterad tillsyn med anledning av 
klagomål på hög musik från Rockborgen. 
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§ 5  Dnr 2015-1124 

Förslag till budget 2016 – Miljö- och konsumentnämn den 
 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen har utarbetat ett budgetförslag enligt givna förutsättningar, den 
ekonomiska ramen på 22 250 tkr och det prognostiserade underskottet för 2015 så att 
nämndens ackumulerade resultat vid 2016 års slut ska bli noll.   
 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2016 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 6  Dnr 2015-474 
 

Program för integrerat samhälle 

Yttrande till Arbetslivsnämnden 

 

Sammanfattning 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med 
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i 
Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat 
samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och 
gäller för alla nämnder och styrelser. 
 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån 
sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2015 är på fyra av programmets sju 
programområden: arbete, utbildning, boende samt delaktighet. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2015. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Arbetslivsnämnden 
översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till: 

Arbetslivsnämnden 
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§ 7  Dnr 2015-3089 
 

Planavdelningens Verksamhetsplan 2016  
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden  (2015/SBF0079) 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ett förslag till verksamhetsplan för 2016 på 
remiss. Miljöförvaltningen välkomnar att arbete med planprogram samt översiktlig 
planering prioriteras högt. Det möjliggör för oss att lyfta våra synpunkter i ett tidigt 
skede av planprocessen. Vi välkomnar särskilt förslagen att ta ett större grepp och 
utreda områdena Brämhult och Hestra i ett planprogram.  

Takten på arbetet med fysisk planering har skruvats upp i Borås under 2015 och 
kommer att öka ytterligare för att svara upp mot det ökade behovet av bostäder, 
förskolor med mera.  Miljöförvaltningen kommer under 2016 att behöva prioritera 
arbete med planbesked, planprogram och arbetsgrupper som rör översiktlig planering 
framför deltagande i och yttrande till detaljplanarbetsgrupper.  

Borås Stad bör ta ett helhetsgrepp om hur övriga förvaltningar ska kunna svara upp mot 
den ökade efterfrågan på delaktighet och kompetens i den fysiska planeringen. Det är 
mer resurseffektivt om behovet av vår kompetens tillgodoses i ett tidigt skede av 
planprocessen. Om miljöfrågan behandlats i tidigt skede ökar möjligheten att nå målet 
att färdigställa planer inom 18 månader. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 8  Dnr 2015-2862 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Yttrande till Kommunstyrelsen  (Dnr 2015/KS0696) 
Fastighet:  Råstorp 2:21 
 

Sammanfattning 

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller nybyggnation av 
enbostadshus på fastigheten Råstorp 2:21 vid Öresjö. Öresjö har 200 meter strandskydd. 
Miljöförvaltningen avstyrker dispens då giltigt särskilt skäl saknas. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2015. 
 
Tidigare beslut  
Vid nämndens sammanträde den 15 december 2015, § 190, bordlades ärendet.   

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avstyrker dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
Giltigt särskilt skäl för dispens saknas. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen
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§ 9 
 

FAH årsmöte i Stockholm  
 
FAH håller sitt årsmöte i Stockholm den 27 – 28 april 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden utser förste vice ordföranden Karl-Eric Nilsson (C), Cristina Nichta (S) och 
Peter Carlsson (SD) som deltagare. 
 
 
 
§ 10 

Miljömålsdagarna i Växjö 
 
Naturvårdsverket, SKL m.fl. anordnar miljömålsdagarna i Växjö den 27 – 28 april 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden avstår från att delta. 
 
 
 
§ 11 

SKL presidiedagar i Stockholm  
 
SKL anordnar presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder i Stockholm den 19 – 20 
april 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden avstår från att delta. 
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§ 12 

BUS-dagarna i Karlstad 
 
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare anordnar de s.k. BUS-dagarna i 
Karlstad den 20 – 21 april 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden utser Katrine Andersson (M) med Marcus Nilsen (L) som ersättare, andre 
vice ordföranden Lasse Jutemar (MP) och Andreas Bäckman (SD) som deltagare. 
 
 
 
§ 13 

EU-projektet SPECIAL i Göteborg 
 
Föreningen för Samhällsplanering m.fl. har sänt inbjudan till konferens ”Goda exempel 
på energismart samhällsplanering” i Göteborg den 26 januari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden avstår från att delta. 
 
 
 
§ 14 
 

Skrivelser och meddelanden 
 
Energimyndigheten, beslut att bevilja Miljöförvaltningen bidrag för energi- och 
klimatrådgivning 2016. 
Dnr 2015-2950 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, beslut om ställplats för husbilar i centrala Borås. 
Dnr 2011-1523 
 
Delegationsbeslut den 1 – 31 december 2015.  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden lägger besluten till handlingarna. 
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§ 15 
 

Miljöchefen informerar 
 
Miljöchef Agneta Sander informerar om  
 
Personalärenden 

- Amil Cavdar började som ekonomisk rådgivare den 4 januari 2016 
- Anna Laidla började som konsumentrådgivare den 12 januari 2016 
- Konsumentrådgivare Marie Grahn slutar den 21 januari 2016 
- Maryam Habibollahzadeh praktiserar på avdelningen för Livsmedelskontroll i tre 

månader  
 
Övrigt 

- PLUPP-samtal den 22 mars 2016 
- Uppföljning av TUPP-samtal den 20 januari 2016 
- Utställning om Götalandsbanan på Orangeriet 
- Nämndsammanträden under hösten i Tekniska nämndens sessionssal  


