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Tid och plats
Tisdagen den 19 april 2016, kl. 17.00 –19.55 i Fullmäktigehuset, rum 4317
Omfattning
§ 48-62
Beslutande

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

Ordförande
Förste vice ordförande
Ersätter Lasse Jutemar (MP)

Ersättare

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

Tjänstemän och övriga

Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Anna Säfsten
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Tf. avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Konsumentrådgivare Anna Laidla
Miljöinspektör Birger Bergeå
Miljöinspektör Anthoula Papakosta
Miljöinspektör Jennie Schürer von Waldheim
Nämndsekreterare Petra Grönhaug

Utses att justera
Marcus Nilsen (L)

Datum för justering
2016-04-22

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Justering har tillkännagivits genom anslag den 22 april
Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen

Fr.o.m 17.30 § 49

§ 48-62
§ 48-62
§ 48-49
§ 48-49
§ 48-49
§ 48-49 t.om kl. 17.20
§ 48-49 t.om kl. 17.45
§ 48-49 t.om kl. 17.50
§ 48-49 t.om kl. 17.50
§ 48-62
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§ 48

Fastställande av föredragningslista
Nämnden fastställer föredragningslistan.
§ 49

Information

Konsumentrådgivare Anna Laidla informerar om verksamheten bland annat genom ett
quiz.
Miljöinspektör Birger Bergeå berättar om hur tillsynen fungerar kring vedeldning.
Miljöinspektörerna Jennie Schürer von Waldheim och Anthoula Papakosta redogör för

ärendet med sångsvanarna i Ramnasjön.

Miljöchef Agneta Sander rapporterar om Miljösamverkan Västra Götalands verksamhet
för 2015.
Miljöchef Agneta Sander informerar om nuläget kring Orangeriet.
Christian Ekström (M) anmäler jäv och lämnar han lokalen under tiden informationen
pågår. Det kommer att vara ett gemensamt presidiemöte med Lokalförsörjningsförvaltningen i början av maj för fortsatta diskussioner om framtiden. Förvaltningen
bjuder in en representant från Revisionen till nämndens nästa sammanträde den 17 maj.
Inför detta möte sker ett utskick av Kommunfullmäktiges beslut 20 mars 2014, avtalet
mellan berörda parter och Stadsrevisionens rapport.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015-3270

Borås Stads personalpolitik
Yttrande till Stadsrevisionen

Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat personalpolitiken i Borås Stad och skriver i sin rapport att
den i alltför hög grad präglas av ett kortsiktigt personaladministrativt tänkande. De
menar att en mer långsiktig, förtroendefull och strategisk syn på personalen, som den
viktigaste resursen för att uppnå målen i verksamheten, behöver utvecklas.
Miljöförvaltningen delar i allt väsentligt den bild som framkommer i Stadsrevisionens
granskning. För att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare vill förvaltningen
särskilt framhålla vikten av att staden vidareutvecklar styrning och ledning inom det
personalpolitiska området inklusive att förtydliga roller, ansvar och mandat. Borås Stad
behöver säkerställa att alla förvaltningar oavsett storlek har ett tillräckligt stöd för både
strategiskt och mer operativt arbete inom personal- och arbetsmiljöområdet. Dessutom
borde staden arbeta systematiskt för att säkerställa resurser till konkurrenskraftiga löner
och konkurrenskraftig kompetensutveckling.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2016.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden delar Stadsrevisionens bild av personalpolitiken i Borås
Stad och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till
Stadsrevisionen.

Bilagor
Missiv, Rapportsammandrag, Rapport från Stadsrevisionen 2015-12-14 och
Borås Stads Personalpolitiskt program.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Stadsrevisionen
§ 51

Dnr 2015-1124

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. mars 2016
Förvaltningen har tagit fram en ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med
mars 2016.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Nämnden antecknar informationen till protokollet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-675

Alkoholtillstånd för Restaurang Vårrullar Thai & Pub
Yttrande till Fritids – och folkhälsonämnden
Restaurang Vårrullar Thai & Pub har sökt tillstånd för alkoholservering, verksamheten
vill servera alkohol till kl. 03:00 både inomhus och utomhus. Restaurangen är förlagd i
ett område med bostäder i närheten.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att avslå
verksamhetens ansökan om att servera alkohol utomhus och inomhus efter kl. 02.00.
Bilaga
Registrering av livsmedelsanläggning
Beslut skickas till
Fritids – och folkhälsonämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2016-273

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Miljöbalken 9 kap 7-8 § och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
39-40 och 42-44 §§ ger kommunen möjlighet att utfärda vissa lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa eller miljön.
Miljöförvaltningen bedömer att det finns anledning att revidera de lokala föreskrifterna
för Borås Stad.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återremittera ärendet till Miljöförvaltningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2016-595

Remiss – Promemoria om ändring i avfallsförordningen med
anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127
Yttrande till Kommunstyrelsen Dnr: 2016/KS0205

Sammanfattning
Miljöförvaltningen bedömer att ändringarna i avfallsförordningen kommer leda till att
avfallsförbränningen i länder med varmare klimat än Sverige lättare kommer att kunna
klassas som energiåtervinning. Däremot kommer förbränningsanläggningar i Sverige
inte att påverkas. Miljöförvaltningen föreslår därför att Miljö- och konsumentnämnden
avstår från att yttra sig.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig eftersom förvaltningen bedömer
att förbränningsanläggningar i Sverige inte kommer att påverkas.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015-2293

Förslag till reviderade Riktlinjer för resor
Yttrande till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att revidera Riktlinjer för resor.
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden. Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter
från uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter. De nämnder och bolag som svarat på
remissen har i huvudsak tillstyrkt förslagen till Riktlinjer för resor. En sammanställning
av alla remissvar finns bifogat tjänsteskrivelsen. Riktlinjerna är styrande men inte
tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför också förtroendevalda. Nämnderna
och bolagen ombeds sprida och aktivt implementera de reviderade Riktlinjerna för
resor.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Riktlinjer för resor och översända dessa
för vidare beslut till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2016-1140

Detaljplan för del av Dammsvedjan Kvarteret Släpan 2 m.fl.
(Bygatan) - samråd
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2014-1328)

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Dammsvedjan på kvarteret Släpan 2
genom att ersätta den befintliga kontorsbyggnaden med ett flerbostadshus. Planen
kommer innebära ett tillskott på 26-28 bostadsrätter. Planen tillåter centrumverksamhet
i bottenvåningen. Förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Planen
bidrar till förtätning i kollektivtrafiknära läge. Riktvärden för vatten, luft och buller
riskerar inte att överskridas. Miljöförvaltningen tillstyrker planen. Miljöförvaltningen
önskar ta del av den inventering som görs i samband med rivning av befintlig
byggnation.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen. Miljöförvaltningen önskar ta del av
den inventering som görs i samband med rivning av befintlig byggnation.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2016-924

Tillägg till detaljplan för Viared Norra, kvarteret Sjöhästen
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-1708)

Sammanfattning
Planens syfte är att ändra planbestämmelserna på fastigheterna Sjöhästen 1-5 för att
möjliggöra för sammanbyggda hus; rad-/kedje-/parhus samt flerfamiljshus. Området
ligger nära Rv. 40 (ca 200 m) som är en stark bullerkälla. Miljöförvaltningen har fått
frågor om bullerdämpning från de nyligen inflyttade i området.
Det är önskvärt att placera huskropparna på bästa sätt så att bullerstörningen blir så liten
som möjligt och undersöka möjligheterna att bullerdämpa så nära bullerkällan som
möjligt. Dessutom behöver kommande planläggning av området mellan Rv.40 och
Viaredssjön ses över för att minska störningarna för boende i hela området.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till
Samhällsbyggnadsnämnden översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Miljöutbildning 19 april
På sammanträdet den 22 mars informerades Miljönämnden under § 47 om att en
Miljöutbildning planeras för nämndens ledamöter den 19 april.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att arvode och ev. förlorad arbetsförtjänst
betalas ut till de ledamöterna som deltagit i utbildningen.

§ 59

Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut under tiden 1 – 31 mars 2016
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelsen till
handlingarna.
§ 60

Inkomna skrivelser
Definition av upphandlande myndigheter och förändring av tidigare fastställda
beloppsgränser för direktupphandling, beslut Kommunfullmäktige 2016-03-17
Dnr: 2015-1831
Förslag till nya reviderade reglementen med anledning av organisationsöversyn, beslut
Kommunfullmäktige 2016-03-17
Dnr: 2015-2965
Förslag till ny nämndorganisation, beslut Kommunfullmäktige 2016-03-17
Dnr: 2015-29 55
Ställplats för husbilar i centrala Borås, beslut Kommunfullmäktige 2016-03-17
Dnr: 2011-1523
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut om timtaxor inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde, beslut
Kommunfullmäktige 2016-03-17
Dnr: 2015-2066
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.
§ 61

Miljöchefen informerar
Miljöchef Agneta Sander informerar om
Personalärenden
- Det kommer att bli minst 10 % personalomsättning under 2016. I fjol var
personalomsättningen 20 %. Förvaltningen köper in HR tjänster från
Servicekontoret för kommande rekryteringsarbete och för att utreda varför
personalen väljer att byta arbete. På grund av stor personalomsättning, som leder
till ökade kostnader, kommer det ackumulerade underskottet inte att åtgärdas
under 2016.
- Det pågår en diskussion med Lokalförsörjningsförvaltningen om antalet
arbetsplatser som Miljöförvaltningen behöver efter omorganisationen, januari
2017.
Övrigt
- Den 17 maj inleds nämndens strategidag med lunch på Utbult Borneby kl. 12.00.
Sammanträdet startar sedan kl. 13.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317.
§ 62

Övrigt
Per Månsson meddelade att Luft i Väst har årsmöte fredagen den 29 april på Orangeriet.
Jan-Åke Carlsson har fått en fråga från Ätrans vattenråd, där han tidigare var
Boråsrepresentant, om vem som representerar staden nu. Det är Kommunfullmäktige
som utser representanter och de borde ha gjort det i dec 2014.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

