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Tid och plats 
Tisdagen den 16 februari 2016, kl. 17.00 – 20.30 i Fullmäktigehuset, rum 4317 

Omfattning  

§ 16 - 34  

Beslutande   

Anita Persson (V) 
Karl-Eric Nilsson (C) 
Lasse Jutemar (MP) 
Alexander Andersson (C) 
Christian Ekström (M) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Inga-Britt Olsson (M) 
Andreas Bäckman (SD) 
Cecilia Kochan (S) 
Marcus Nilsen (L) 

Ordförande 
Förste vice ordförande 
Andre vice ordförande 
Ersatte Katrine Andersson (M) § 16-17 
Ersatte Katrine Andersson (M) § 18-34 
 
 
 
Ersatte Cristina Nichta (S) 
 
 

Ersättare   

Cecilia Kochan (S) 
Christian Ekström (M) 
Märta Edin (V) 
Alexander Andersson (C) 
Peter Carlsson (SD) 
Bim Olsson (MP) 
Olle Engström (-) 

 
Fr.o.m. kl. 17.25, § 17 
 
§ 18-34 
 
Fr.o.m. kl. 18.40, § 17-34 
 

Tjänstemän och övriga  

Miljöchef Agneta Sander 
Ekonom Sara Danfelter t.o.m. kl. 19.00, § 16-17 
Avdelningschef Anna Säfsten t.o.m. kl. 19.00, § 16-17 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak t.o.m. kl. 19.00, § 16-17 
Tf. avdelningschef Mirjam Keskifrantti t.o.m. kl. 19.00, § 16-17 
Tf. enhetschef Sonja Carlsson t.o.m. kl. 18.40, § 16-17 
Miljöinspektör Ellen Vallin t.o.m. kl. 17.30, § 16-17 
Miljöinspektör Jennie Schürer von Waldheim t.o.m. kl. 17.25, § 16-17 
Nämndsekreterare Siw Parhagen 

 
 

Utses att justera   

Jan-Åke Carlsson. Ersättare: Andreas Bäckman 

Datum för justering  

2016-02-25  

  
Sekreterare  

  
Ordförande  

  
Justerande  

Justering har tillkännagivits genom anslag den   
Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen 
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§ 16 
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Nämnden fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

- Ärende 5 – information om överföringsledningar (fjärrvärme och avloppsvatten) 
till Sobacken utgår 

 
 
 
§ 17 

Information från förvaltningen 
- Miljöinspektör Jennie Schürer von Waldheim informerar om ärende 12: 

Vatten- och avloppsförhållanden inom Borås kommun  
 

- Miljöinspektör Ellen Vallin informerar om ärende 13: 
Etablering av Vindkraftspark Hedared 
 

- Avdelningschef Anna Säfsten informerar om revidering av miljömålen.  
 
I samband med denna information önskar ordföranden Anita Persson (V) en 
miljöutbildning för nämnden under våren 2016 
 

- Miljöchef Agneta Sander, ekonom Sara Danfelter, avdelningscheferna Zygmunt 
Cieslak, Anna Säfsten och Mirjam Keskifrantti samt tf. enhetschef Sonja 
Carlsson informerar om ärende 7: 
Årsredovisning 2015 
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§ 18  Dnr 2014-2391 
 

Årsredovisning 2015 
 

Ärendet 

Miljöförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2015 för Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade 
årsredovisningen för 2015 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen.  
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
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§ 19  Dnr 2015-350 
 

Redovisning av intern kontroll 2015 
 

Ärendet 

Miljöförvaltningen genomförde hösten 2015 intern kontroll i enlighet med av Miljö- och 
konsumentnämnden den 24 februari 2015, § 25, fastställd plan. Redovisningen sker likt 
föregående år i Stratsys. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av intern kontroll 
2015. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
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§ 20  Dnr 2016-157 
 

Intern kontrollplan 2016 
 

Ärendet 

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. 
 
Kommunrevisionen har i en PM upprättad den 9 oktober 2000 gett anvisningar om hur 
interna kontrollplaner upprättas. Med utgångspunkt från denna och ett nytt 
kommungemensamt underlag har förvaltningen tagit fram ett förslag till intern 
kontrollplan 2016. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget till 
intern kontrollplan 2016. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
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§ 21  Dnr 2015-2136 
 

Inkomna synpunkter 2015 till Miljö- och konsumentnä mnden 
Redovisning till Kommunstyrelsen  (Dnr 2016/KS0096) 

 

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. 
Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering startats 
via ett formulär på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter 
ska redovisas till ansvarig nämnd. 
 
Det har under 2015 inkommit 5 synpunkter till Miljö- och konsumentnämnden. Av 
dessa 5 synpunkter som fördelats inom Miljöförvaltningen var det 4 klagomål och 1 
förslag. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer redovisningen av inkomna synpunkter. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 22  Dnr 2016-158 
 

Kontrollplan för livsmedel 2016 
 

Ärendet 

Miljö- och konsumentnämnden fastställde den 19 januari 2016 § 5 nämndbudget för 
2016 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning. 
 
Kontrollplanen för 2016 ska ses som ett komplement till denna med en mer utförlig 
beskrivning av planeringen för 2016 samt en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet 
är upplagt. Bakgrunden är att livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av 
nämndens kontrollarbete. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer Kontrollplan för livsmedel 2016. 
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§ 23  Dnr 2014-2535 
 

Vatten- och avloppsförhållanden inom Borås kommun 
Yttrande till Kommunstyrelsen  (Dnr 2010/KS0308) 

 

Sammanfattning 

Alla fastigheter i Borås Stad kommer att tillhöra någon form av VA-planområde. Ett 
VA-planområde kan innebära allmän eller enskild VA-försörjning. I förslaget har 
områden presenterats och kategoriserats utifrån behov och möjlighet till allmän VA 
respektive enskild VA. 
 
Miljö- och konsumentnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Borås Stads VA-plan.  
 
Miljöförvaltningen har analyserat respektive område och valt att yttra sig över de 
synpunkterna som anses vara mest relevanta ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.  
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande fokuserat på avsnitten allmänt- och enskilt VA 
samt kommunikation och organisation. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker huvuddelen av remissförslaget men nämnden 
har invändningar mot vissa delar av remissen och anser att de ska ändras.  
 
Nämnden anser att vissa områden ska prioriteras om och delas in i en annan kategori i 
VA-planen än vad förslaget anger. Det gäller områdena Skansasjön, Lyckebovägen, 
Hälasjön och Tosseryd. Nämndens förslag är att ändra kategori för området Skansasjön 
från utredningsområde till bevakningsområde samt att flytta områdena Lyckebovägen 
och Hälasjön från bevakningsområde till utredningsområde. Nämnden anser även att 
området Tosseryd ska ingå i VA-planen och läggas till inom kategorin 
utredningsområde.   
 
I remissen framkommer förslag till åtgärder där det anses att Miljö- och konsument-
nämnden ska ta fram handlingsplan gällande enskilda avlopp. Det gäller att upprätta mål 
om tillsynstakt samt förnyelsetakt. Nämnden anser att förslaget ska avslås gällande 
handlingsplanen om förnyelsetakt. Nämnden anser även att förslaget gällande 
tillsynstakt på enskilda avlopp ska ändras till att uppdatera befintlig plan för fortsatt 
inventering av enskilda avloppsanläggningar. 
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§ 23  Dnr 2014-2535 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 24  Dnr 2013-1112 
 

Ansökan om tillstånd för etablering av Vindkraftspa rk 
Hedared 

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen  (Dnr 551-42517-2013) 

Verksamhetsutövare: Gamesa Energy Sweden AB, Bibliotekstorget 8, 2 tr.,  
 171 45 Solna 
Fastigheter: Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, Töllsjö-Slätthult 4:1, 1:32 samt Risa 

1:11 i Borås Stad och Bollebygds kommun 
 

Sammanfattning 

Gamesa Energy Sweden AB ansöker om tillstånd att få uppföra och driva en  
vindkraftsanläggning med tillhörande infrastruktur som tillfartsvägar, fundament och 
elnätsanslutningar. Projektområdet omfattas av fastigheterna Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, 
Töllsjö-Slätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11. Anläggningen omfattar åtta verk, varav fyra i 
Borås Stad och fyra i Bollebygds kommun. Vindkraftsparken benämns i ansökan som 
Vindkraftspark Hedared.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har nu beretts möjlighet att yttra sig över  
Länsstyrelsens yttrande till Miljöprövningsdelegationen samt yttranden och remissvar 
från allmänhet och andra berörda intressenter.  
 
Miljöförvaltningen har valt att yttra sig över de synpunkter som anses vara mest 
relevanta för miljötillsynen. Vissa av de inkomna synpunkterna anser vi har besvarats i 
bolagets miljökonsekvensbeskrivning och en del synpunkter ingår inte i vår myndighets-
utövning. 
 
Miljö- och konsumentnämnden har i tidigare yttranden till Länsstyrelsen efterfrågat 
kompletteringar när det gäller utökade fågelinventeringar och konsekvensbeskrivningar 
för eventuella kumulativa effekter med en planerad intilliggande vindkraftspark.  
 
Sammantaget anser fortfarande Miljöförvaltningen att beslut om tillstyrkan inte kan 
fattas på befintlig ansökan trots tillhörande kompletteringar då fågelinventeringen 
ytterligare behöver kompletteras för att kunna avgöra effekterna av att anlägga en 
vindkraftspark i Hedared.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2016. 
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§ 24  Dnr 2013-1112 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden anser att innan Gamesa Energy Sweden AB kan få 
tillstånd ska ytterligare fågelinventeringar ske. Detta har Miljö- och konsumentnämnden 
påpekat i tidigare yttranden. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen, 403 40 Göteborg 
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§ 25  Dnr 2016-290 
 

Behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken  för 2016, 
revidering 
 

Ärendet 

Miljöförvaltningen har upprättat en behovsutredning och en tillsynsplan för åren 2014-
2016 som antogs av Miljö- och konsumentnämnden 25 februari 2014. Denna skrivelse 
avser en revidering av samma behovsutredning och tillsynsplan och gäller för 2016. 
 
Miljöbalken med tillhörande förordningar innehåller uttalade krav på att den operativa 
tillsynsmyndigheten, dvs. Miljö- och konsumentnämnden, ska ha tillräckliga resurser och 
kompetens för att lösa sin uppgift. Med utgångspunkt från register över de 
verksamheter myndigheten har tillsynsansvar för ska en behovsutredning och en 
tillsynsplan upprättas.  
 
En behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalken är ett komplement till budget och 
verksamhetsplanering. Behovsutredning och tillsynsplan ska innehålla en översiktlig 
beskrivning av planering, redovisning av vilka resurser som krävs för tillsyn och hur 
tillgängliga resurser kommer användas. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer revideringen av Behovsutredning och 
tillsynsplan enligt miljöbalken för 2016. 
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§ 26  Dnr 2015-3164 
 

Cykelplan 2016-2017  

Yttrande till Tekniska nämnden  (Dnr 2015/929) 
 

Förvaltningens sammanfattning 

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till Cykelplan 2016-2017 och önskar 
nämndens synpunkter om denna. Miljöförvaltningen ser positivt på Tekniska 
förvaltningens ambitioner att förbättra infrastrukturen för cyklister. Cykelplanen måste 
dock utformas så att den blir ett kraftfullt verktyg som bidrar till att ändra färdmedels-
fördelningen i kommunen.  
 
En stor del av Cykelplanens text behandlar mjuka åtgärder men även åtgärder som rör 
skötsel och cykelinfrastruktur som inte gäller utbyggnad av cykelväg. Dessa behöver 
förtydligas på några ställen.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 att Tekniska nämnden ska ansvara för 
åtgärder som syftar till beteendeförändring, så kallad Mobility Management från 2014-
11-01. Det är därför viktigt att dessa frågor prioriteras och behandlas på liknande sätt 
som frågorna om infrastruktur. Dessa åtgärder bör ingå i avgränsningen av planen och 
samlas i en handlingsplan på samma sätt som de åtgärder som rör cykelvägnätet. Det är 
viktigt att ansvarig utses och resurser beräknas eller uppskattas för åtgärderna. Arbetet 
behöver också följas upp.  
 
Transporterna är den enskilt största utmaningen för att Borås Stads geografiska område 
ska bli energieffektivt och fossilbränslefritt. Att öka andelen cyklister är en viktig del av 
detta arbete. Detta kan också gynna Borås Stads ekonomi, bidra till en attraktiv stad, 
förbättra miljön och invånarnas hälsa.  

Nämndens tillägg till förvaltningens sammanfattning  

Många blivande cyklister oroar sig för Borås backiga terräng. Elcykeln är som gjord för 
en backig stad som Borås. Kommuner och städer ställer ställplats för husbilar till 
förfogande och man uppför laddstationer för elbilar. Visst skulle några laddstationer för 
elcyklar, centralt belägna i stadens centrum och i Knalleland vara en påminnelse om 
cyklingens möjligheter. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2016. 
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§ 26  Dnr 2015-3164 
 
 

Yrkande 

Jan-Åke Carlsson (S) yrkar att nämnden i sammanfattningen tillför följande text: 
 
Många blivande cyklister oroar sig för Borås backiga terräng. Elcykeln är som gjord för 
en backig stad som Borås. Kommuner och städer ställer ställplats för husbilar till 
förfogande och man uppför laddstationer för elbilar. Visst skulle några laddstationer för 
elcyklar, centralt belägna i stadens centrum och i Knalleland vara en påminnelse om 
cyklingens möjligheter. 

Propositionsordning 

Ordföranden Anita Persson (V) ställer först proposition på bifall eller avslag på 
förvaltningens förslag att som eget yttrande till Tekniska nämnden översända 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Jan-Åke Carlssons 
tilläggsförslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Tekniska nämnden 
översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse med tilläggsförslaget under 
sammanfattningen. 

Beslut skickas till: 

Tekniska nämnden 
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§ 27  Dnr 2016-174 
 
Detaljplan för Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 m.fl., Borås Stad 
– samråd  (BN 2011-613)  

Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har sänt på remiss detaljplan för Hedvigsborg 1:2 med flera. 
Planen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigsborgs 
idrottsplats. Detaljplanen medger att fastigheten exploateras med handel, kontor, annan 
verksamhet samt parkeringshus. Inom planområdet ryms även en tankautomatstation 
samt en transformatorstation och en återvinningsstation. Uppdraget ligger i linje med 
intentionerna i översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06. 
 
Etableringen kräver att hänsyn tas till många olika miljöaspekter. Samrådsförslaget 
hanterar dock de miljöaspekter som Miljöförvaltningen lyft fram i ett tidigt skede. 
Miljöförvaltningen tillstyrker därför planförslaget. 
 
Miljöförvaltningen vill dock lyfta avsnittet i planhandlingarna som redogör för att det 
krävs omsorg för att området ska upplevas som ett centrumnära verksamhetsområde. 
Mjuka åtgärder för ett ökat hållbart resande till den planerade etableringen kan vara en 
del av detta. En fortsatt dialog bör också föras med Västtrafik om att skapa hållplatser 
närmare entréer.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2016. 
 
Yrkande 
Marcus Nilsen (L), Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt Olsson (M) och Christian Ekström 
(M) yrkar på följande tillägg till förvaltningens beslutsförslag: 
Det bör även prövas om det inom det planlagda området går att få in bostäder för att 
förtäta staden.  
 
Som motivering för sitt tilläggsförslag framför Marcus Nilsen (L), Karl-Eric Nilsson (C), 
Inga-Britt Olsson (M) och Christian Ekström (M): 
Planförslaget tar tillvara på ett något bortglömt område i centrala Borås. Det är positivt 
att det tas till användning enligt planen men det finns förbättringar att göra. Det 
planlagda området är en del av centrala Borås. Därav bör man försöka få in bostäder i 
planen, till exempel genom att bygga punkthus ut med planens ytterkant som vetter mot 
redan etablerade bostäder. Förtätningen av Borås måste prioriteras i alla lägen då 
planförslag upprättas. 
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§ 27  Dnr 2016-174 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden Anita Persson (V) ställer först proposition på bifall eller avslag på 
förvaltningens förslag att tillstyrka den föreslagna etableringen om de hänsyn som 
planhandlingarna beskriver tas under fortsatt planering och i genomförandeskedet  
och finner att nämnden antar detaljplanen. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Marcus Nilsen m.fl. tilläggsyrkande och 
finner att nämnden antar förslaget. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker den föreslagna etableringen om de hänsyn 
som planhandlingarna beskriver tas under fortsatt planering och i genomförandeskedet.  
 
Det bör även prövas om det inom det planlagda området går att få in bostäder för att 
förtäta staden.  

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 28   Dnr 2015-33 
 
Miljörapport 2015 - Miljö- och konsumentnämnden 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att anta Borås Stads Miljömål 2013 -
2016. Miljö- och konsumentnämnden ska i samband med årsredovisningen redogöra för 
hur arbetet fortlöper med de nio etappmål nämnden ansvarar för. 
 

I Miljörapport 2015 - Miljö- och konsumentnämnden redovisas åtgärdsarbetet för de 
etappmål som nämnden ansvarar för.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport 2015 - Miljö- och 
konsumentnämnden.  
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§ 29 
 

Konferens om miljömål i Göteborg 
 
Vid sammanträdet den 15 december 2015, § 192 beslöt nämnden att fyra deltagare fick 
delta i Länsstyrelsens konferens ”Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen” i 
Göteborg den 27 januari 2016. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Nämnden godkänner att ordföranden Anita Persson (V), förste vice ordföranden  
Karl-Eric Nilsson (C) och andre vice ordföranden Lasse Jutemar (MP) deltagit i 
konferensen. 
 
 
§ 30 

Konsumentdagarna i Borås 
Konsumentvägledarnas förening i samverkan med Konsumentverket anordnar 
Konsumentdagarna på Textile Fashion Center i Borås den 24 – 26 maj 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnaderna för ledamöternas 
deltagande. 
 
 
§ 31 
 

Skrivelser och meddelanden 
 
Mark- och miljööverdomstolen, beslut att inte lämna prövningstillstånd vad gäller 
överklagat beslut om skyddsåtgärder vid vedeldning på fastigheterna Sandhult 1:76 och 
1:77.  
Information i ärendet lämnas vid mars-sammanträdet. 
Dnr 2014-523, 2013-855 
 
Förvaltningsrätten i Jönköping, avslag på nämndens ansökan om utdömande av vite för 
att förvaltningen inte delgett rätt mottagare i ett livsmedelsärende. 
Dnr 2014-98 
   
Delegationsbeslut under tiden 1 – 31 januari 2016. 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden lägger besluten till handlingarna.  
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§ 32 
 

Miljöchefen informerar 
 
Miljöchef Agneta Sander informerar om  
 
Personalärenden 

- Från den 1 mars 2016 vikarierar Petra Grönhaug i tre månader som 
nämndsekreterare  

 
Övrigt 

- Miljöchefen har intervjuats av Stadsrevisionen om Orangeriet 
- Presidiemöte med Stadsrevisionen den 13 juni 2016 
- JO har begärt in handlingar i ett strandskyddsärende på fastigheten Lönnhult 1:6 
- Kommande juridisk information bl.a. om hantering av ärende om bilvrak i 

Tärby 
- Information vid mars-sammanträdet om förslag till nya lokala hälsoskydds-

föreskrifter 
- Ledningsgruppens planeringsdagar den 10 – 11 mars 2016 
- ”Boplats Borås” 

 
 
 
§ 33 

Önskemål om information 
Marcus Nilsen (L) framför önskemål om att kommunbiologen kommer till mars-
sammanträdet för att informera om lodjur och om förvaltningen inventerar dessa djur. 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera om lodjur vid sammanträdet den 22 
mars 2016. 



 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida 

2016-02-16 20 (20) 
 
 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 34                                     Dnr 2015-2817                     

Initiativärende om styrgrupp för revidering av milj ömålen 
  
Vid Miljö- och konsumentnämndens sammanträde den 20 oktober 2015 § 138 beslutade 
nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp för revidering av 
miljömålen.  
  
Med anledning av att inget svar inkommit föreslår förste vice ordföranden Karl-Eric 
Nilsson (C) i ett initiativärende att nämnden på nytt skriver till Kommunstyrelsen och 
begär ett besked om hur styrelsen ser på förslaget. 
  
  
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden beslutar enhälligt att skriva till Kommunstyrelsen med begäran om ett besked 
på förslaget att tillsätta en styrgrupp för revidering av miljömålen. 
  
  
 
 
 


