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Tid och plats
Tisdagen den 22 mars 2016, kl. 17.00 – 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317
Omfattning
§ 35 - 47
Beslutande
Anita Persson (V)
Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Katrine Andersson (M)
Magnus Persson (S)
Inga-Britt Olsson (M)
Andreas Bäckman (SD)
Cristina Nichta (S)
Marcus Nilsen (L)
Ersättare
Per Månsson (M)
Cecilia Kochan (S)
Märta Edin (V)
Alexander Andersson (C)
Peter Carlsson (SD)
Bim Olsson (MP)
Olle Engström (-)
Tjänstemän och övriga

Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Anna Säfsten, § 35-36
Avdelningschef Zygmunt Cieslak, § 35-36
Tf. avdelningschef Mirjam Keskifrantti, § 35-36
Kommunbiolog Jenny Pleym, § 35-36
Energisamordnare Susanne Arneborg, § 35-36

1:e miljöinspektör Birger Bergeå, § 35-36

Utses att justera
Andreas Bäckman. Ersättare: Christina Nichta
Datum för justering
2016-03-31
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Justering har tillkännagivits genom anslag
Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen

Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Ersatte Jan-Åke Carlsson (S)

Fr.o.m. 18.10 § 36

Miljöinspektör Ilse Postma, § 35-36
Två åhörare § 35-36
Petra Grönhaug
Nämndsekreterare Siw Parhagen
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§ 35

Fastställande av föredragningslista
Nämnden fastställer föredragningslistan.

§ 36

Information
1:e miljöinspektör Birger Bergeå informerar nämnden om revideringen av ”Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. Beslutet tas på mötet i april.
Vedeldning på fastigheten Sandhult 1:76 och 1:77 utgår från dagens information till
nämnden och kommer att tas upp vid senare tillfälle.
Avdelningschef Anna Säfsten informerar nämnden om tidigare års medborgardialoger.
Diskussion förs inför revidering av Borås Stads riktlinjer för medborgardialog.
Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för Lodjursinventeringen.
Energisamordnare Susanne Arneborg informerar nämnden inför revideringen av
Miljömålen.
Susanne Arneborg informerar också om Götalandsbanan.
Avdelningschef Anna Säfsten föredrar Borås Stads Miljörapport för 2015 genom en
frågesport mellan nämndens ledamöter.
Miljöinspektör Ilse Postma informerar om hur arbetet fortskrider med
överföringsledningar för fjärrvärme och avloppsvatten till Sobacken.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-3271

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016
Utvärdering 2015
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0837)

Sammanfattning
Nämnderna inom Borås Stad ska utvärdera de mål och åtgärder som tagits upp i Plan
för likabehandling 2014-2016.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer utvärderingen av Plan för lika rättigheter och
möjligheter 2014-2016.
För övrigt vill nämnden framföra en synpunkt som gäller första stycket i planen under
rubriken ”Varför arbetar Borås Stad med lika rättigheter och möjligheter?”.
Ordet diskrimineringsgrund borde tas bort ur den tredje meningen då det ger felaktiga
signaler. Som det står skrivet i planen antyder det att det finns grund för att diskriminera
någon för kön, könsidentitet etc.
Miljö och konsumentnämnens föreslår en ändring av skrivningen till:
Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga,
sexuell läggning eller ålder.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-62

Revidering av Borås Stads riktlinjer för medborgardialog
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Miljö- och konsument nämnden har under de efterfrågade åren 2014 och 2015 själva
hållit en dialog om Orangeriet samt deltagit i en dialog om Energi- och
klimatstrategi/Översiktsplan. Nämnden har också deltagit i dialog tillsammans med
Samhällsbyggnadsnämnden.
Dialogen om Orangeriet genomfördes i två steg, först en enkät och sedan som ett så
kallat dialogkafé. Dialogens syfte var att fånga upp idéer och önskemål från Boråsarna
om vad Orangeriet skulle innehålla.
Dialogen om Energi- och klimatstrategin/Översiktplan var ett samarbete mellan
Miljöförvaltningen och avdelningen för strategisk samhällsplanering (stadskansliet).
Dialogen genomfördes bland annat med besök på olika platser med en buss.
Beslutsunderlag
Diskussion på Miljö- och konsumentnämndens sammanträde den 22 mars.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Frågor till nämnden från Stadskansliet
1. Ge exempel på där med medborgardialog har gett ett bra underlag. Har det vid
något tillfälle inte fungerat?
a. Fungerade med bussen eftersom vi då sökte upp medborgarna. Dialog
på Öppna förskolan om Orangeriet fungerade bra eftersom det där
fanns en bra genomströmning. Nämnden anser att det är bra att söka
upp medborgare och komplettera med inbjudan. Det är också bra att
variera plats.
b. Den dialog som fungerade sämst var den där vi bjöd in till dialog i
kulturhuset.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2. Hur många medborgare har medverkat vid respektive dialog? Om skillnaderna
är stora kan ni se någon orsak?
a. Strategisk samhällsplanering har information om hur många som deltog
vid dialogen vid bussarna. Ett fåtal har deltagit vid de andra dialogerna,
uppskattningsvis 5-10 personer.
3. Vilka av handbokens metoder har ni använt vid medborgardialog? Beskriv gärna
vilka som fungerat bra/dåligt?
a. Nämnden har använt konsultation som metod. En reflektion är att det
blir lite trevande när allt är nytt. Dialogen ska genomföras så att
medborgaren upplever att vi lyssnar.
4. Har ni nått målgruppen ”Mycket berörda”? Ge exempel.
a. Nej – de genomförda dialogerna hade ingen specifik målgrupp på det
sättet.
5. Anser ni att medborgardialogen har gett boråsarna möjlighet till ökat inflytande?
På vilket sätt?
a. Dialog är en dialog och inte ett beslutande forum och det finns en risk
för besvikelse. Nämnden anser att det är viktigt att förklara inom vilka
ramar dialogen kan påverka. Hur dialogen uppfattas och möjligheten till
inflytande beror också på vilken fas man är i dialogen och även
utformningen av dialogen har betydelse.
6. Har handboken gett ett bra stöd, finns det något som saknas?
a. Nämnden har tittat i den men har inte använt den så mycket.
7. Vilket stöd har nämnden fått från beredningsgruppen? Ge exempel.
a. Nämnden har inte fått något stöd från gruppen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-1124

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. februari 2016
Förvaltningen har tagit fram en ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med
februari 2016. Miljöchef Agneta Sander informerar från dagens PLUPP-samtal.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Nämnden antecknar informationen till protokollet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-509

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i
brandsläckningsskum
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0163)
Sammanfattning
Kemikalieinspektionen (KEMI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en
handlingsplan för en giftfri vardag. Ett fokusområde i handlingsplanen är högfluorerade
ämnen och KEMI har som en del av det nationella åtgärdsprogrammet fått i uppdrag att
ta fram nationella och/eller EU-regleringar när det gäller brandsläckningsskum. En
anledning till detta är att alla högfluorerade ämnen, antingen i sig själva eller som
nedbrytningsprodukter, är extremt svårnedbrytbara och därför finns kvar i miljön under
extremt lång tid. Inspektionens arbete har resulterat i en rapport och ett förslag på
reglering av användningen av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade
ämnen. Rapport och förslaget är nu ute på remiss och Borås Stad har fått möjlighet att
lämna synpunkter på rapporten och förslaget till reglering av högfluorerade
brandsläckningsskum. Mer information finns att läsa i kort form i bilaga 1 och mer
utförligt i KEMI:s rapport 1/16.
Miljöförvaltningen föreslår Miljö- och konsumentnämnden besluta enligt förvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till reglering
av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum med följande tillägg och kommentarer:
•
•
•
•

Samtliga undantag från begränsningen bör regleras med ett sista datum för hur
länge undantag kan tillåtas.
Även vid funktionstest av fasta installationer bör krav ställas på uppsamling och
destruktion av släckvätskan.
En vägledning om högfluorerade släckmedel för de kommunala
räddningstjänsterna bör tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) i samarbete med Kemikalieinspektionen (KEMI).
En tillsynsvägledning för tillsynsmyndigheterna inom miljötillsyn bör tas fram av
Naturvårdsverket i samarbete med KEMI.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-576

Ansökan om dispens för körtider 2016
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Borås Motorallians/FMCK Borås, Källbäcksrydsgatan 9B, 507
42 Borås
Skrapered 1:90

Sammanfattning
Borås Motorallians har sökt dispens för extra körtider för att bedriva tävlingar under
2016 på motorstadion i Gäddered. Vid ett tillfälle planeras tävlingsförberedelser att ligga
på tider där det enligt tidigare beslut inte får bedrivas någon motorsportverksamhet på
anläggningen. Denna tid kompenseras genom att man tar bort en annan dag då
verksamheten skulle ha varit igång. Vid sex tillfällen kommer en tävling att ligga på en
udda vecka. Enligt villkoren i Länsstyrelsens beslut från 13 augusti 1991 får verksamhet
ske på lördagar och söndagar, udda veckor mellan kl. 12.00 och 18.00.
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Borås Motorallians, org.nr 864502-0010,
dispens för att under 2016 bedriva tävlingsverksamhet på Borås Motorstadion,
Skrapered 1:90 enligt nedan:
Vecka 17 KCV, Karting
Vecka 19 Superstafetten, enduro
Vecka 23 SM, motocross

Fredag-lördag 29-30 april
Lördag 14 maj
Lördag 11 juni
Söndag 12 juni
Vecka 35 Västgötacrossen, motocross Söndag 4 september
Vecka 37 Serietävling div 1, motocross Söndag 18 september
Vecka 39 Trial väst, trial
Lördag 1 oktober

kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 21.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 18.00

Följande skyddsåtgärder ska följas:
1. Miljöförvaltningen ska i förväg informeras om inställda tävlingsarrangemang eller
andra ändringar av den i ansökan angivna tävlingsverksamheten.
2. Aktuella tider för motorsportverksamhet vid Borås Motorstadion under 2016 ska
kungöras i Borås Tidning snarast möjligt, dock senast den 15 april 2016.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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3. Fullständig information om aktuella tider för motorsportverksamheten vid Borås
Motorstadion under 2016 ska finnas på informationstavlan vid infartsvägen snarast
möjligt, dock senast den 15 april 2016.
Av skyltningen ska det tydligt framgå under vilka dagar och tider på dygnet som
motorsportverksamhet får bedrivas på anläggningen. Det ska även tydligt framgå av
skylten att motorsportverksamhet ej får bedrivas på anläggningen under andra tider
än de som anslagits enligt ovan.
Miljöförvaltningen ska meddelas när ovanstående uppgifter finns på informationstavlan. En kopia av kungörelsen ska skickas till Miljöförvaltningen senast en vecka
efter att den publicerats i Borås Tidning.
4. Under tävlingshelg får all övrig ordinarie verksamhet pågå enligt gällande tillstånd.
Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av villkorspunkt 5 i Länsstyrelsens beslut enligt miljöskyddslagen (från den 13 augusti 1991) respektive 9 kap. 6 § miljöbalken och 2 kap. 3 och 7 §§
samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 §.
Upplysning hur man överklagar, se bilaga.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
FMCK-Borås, Källbäcksrydsgatan 9B, 507 42 Borås
Markavdelningen, Borås stad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-460

Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om
nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika från
Miljö- och energidepartementet
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0148)

Sammanfattning
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella åtgärder för att
begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket har
samtidigt fått ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att minska utsläppen av
mikroplast från övriga källor. Kemikalieinspektionens förslag ska därför ses som en av
flera kommande åtgärder mot källor till mikroplaster i haven.
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen förbjuder försäljning av kosmetiska
produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet föreslås gälla
från och med 1 januari 2018 under förutsättning att ytterligare åtgärder mot större källor
till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs.
Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på
plats bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.
Förvaltningen tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till nationellt förbud mot
mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till nationellt
förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-33

Miljörapport Borås Stad 2015
Redovisning till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med årsredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning
och redovisning av planerade åtgärder. De har också redovisat energi och transportstatistik samt användning av klimatkompensationsmedel och erfarenheterna av att införa
miljöledningssystem. De nämnder och bolag som är etappmålsansvariga har utöver detta
redovisat en bedömning om vi når de beslutade målen under 2016.
Förvaltningarnas och bolagens insända uppföljningar redovisas i ett sammandrag i
bifogad bilaga och i sin helhet i Stratsys. Etappmålsbedömningarna och redovisning av
genomförda åtgärder redovisas kort i Miljöbarometern på Borås Stads webb.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljörapport Borås Stad 2015 till
Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Konsumentdagarna 2016, 24-26 maj

Konsumentdagarna 2016 är i Borås den 24-26 maj. Förvaltningen har, på nämndens
uppdrag, tagit reda på priset för dag 1 och 2 utan mingel och galamiddag. Priset för
dagarna blir då 2 005 kr istället för 3 228 kr exkl. moms.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anmäla fem ledamöter med fördelningen två
för Rödgröna gruppen, två för Alliansen och en för SD.

§ 45

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut under tiden 1 – 29 februari 2016
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelsen till
handlingarna.

§ 46

Redovisning av inkomna skrivelser

JO, beslut att inte vidta åtgärder med anledning av anmälan av Kommunstyrelsen och
Länsstyrelsen i ett ärende om strandskyddsdispens på fastigheten Lönnhult 1:6, Dnr:
2014-2751
Kommunfullmäktige, beslut om Borås Stads Ungdomspolitiska program samt
Ungdomspolitisk Plan 2016, Dnr: 2014-2113
Kommunfullmäktige, beslut om timtaxor inom Miljö- och konsumentnämndens
ansvarsområde, Dnr: 2015-2066
Kommunfullmäktige, svar på motion av Fredrich och Ida Legnemark (V) om att bredda
Borås matutbud, Dnr: 2015-1545

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Kommunstyrelsen, skrivelse om nämndbudget 2016 för Borås Stad, Dnr: 2015-1124
Stadskansliet, skrivelse om kartläggning inför Borås Stads kommande handlingsplan för
jämställdhet 2016-2018 och förvaltningens svar, Dnr: 2015-3387
Stadsrevisionen, Rapport Orangeriet, Dnr: 2016-802
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.

§ 47

Miljöchefen informerar
Miljöchef Agneta Sander informerar om
Personalärenden
- Nämndsekreterare Siw Parhagen går i pension den 31 mars och Petra Grönhaug
blir ny nämndsekreterare.
Övrigt
- Strategidag inför budgetarbetet med nämnden planeras till den 17 maj med start
vid lunch.
- Miljöutbildning för nämndens ledamöter planeras till eftermiddagen den 19 april.
- Under Kretsloppsveckan, vecka 37, blir det i år inte någon Miljögala.
- Borås Miniracingklubb får dispens för planerade tävlingar 2016.
- Förvaltningen har gjort en åtalsanmälan mot Trafikverket gällande schaktarbete vid
Rångedalabron, inom Öresjö vattenområde.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att genomföra en strategidag inför
budgetarbetet den 17 maj och att genomföra en miljöutbildning den 19 april.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

