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Tid och plats
Tisdagen den 23 augusti 2016, kl. 17.00 – 20.15 i Fullmäktigehuset, rum 4317
Omfattning
§ 97-111
Beslutande
Anita Persson (V)
Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Katrine Andersson (M)
Jan-Åke Carlsson (S)
Per Månsson (M)
Cecilia Kochan (S)
Cristina Nichta (S)
Marcus Nilsen (L)

Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Ersätter Inga-Britt Olsson (M)
Ersätter Andreas Bäckman (SD)

Ersättare
Alexander Andersson (C)
Bim Olsson (MP)
Olle Engström (KD)
Tjänstemän och övriga
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Anna Säfsten
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Tf. avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Miljöinspektör Rikard Almgren
Ekonom Andreas Exner
Miljöutredare Johanna Johansson
Nämndsekreterare Petra Grönhaug
Sofia Wallin
Monica Lindqvist

§ 97-111
§ 97-100
§ 97-111
§ 97-111
§ 97-111
§ 97-100
§ 97-98
§ 97-111
§ 97-99
§ 97-98

Utses att justera
Cristina Nichta (S), ersättare Marcus Nilsen (L)
Datum för justering
2016-08-25
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Justering har tillkännagivits genom anslag den 2016-08-26
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§ 97

Fastställande av föredragningslista
Nämnden fastställer föredragningslistan.

§ 98

Information
Tomas Österlund från Västra Götalandsregionen redovisar förslaget Strategiska vägval
för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-1124

Månadsuppföljning, juli 2016
Miljöförvaltningen prognostiserar efter juli månad en avvikelse mot årsbudget på
2 278 tkr, och utökar därmed prognostiserad avvikelse rapporterad i tertial 1 med 250
tkr. Den justerade avvikelsen avser kostnader tillhörande LONA-bidrag som inkom
under 2015. Felberäkningar gällande budget 2016 påverkar samtliga kostnader negativt,
där personalkostnaderna utgör den större delen av beräknad avvikelse.
Den nya verksamheten i Orangeriet och dess ekonomiska påverkan för Miljö- och
konsumentnämnden kommer bli reviderad inför tertial 2 i september.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Nämnden antecknar informationen till protokollet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-2269

Förslag till budget 2017 – Miljö- och konsumentnämnden
Sammanfattning
Nämndens budgetförslag 2017 avviker från Kommunstyrelsens givna ram på 23 300 tkr.
Verksamhetens kostnader uppgår enligt budgetförslaget 2017 till 47 556 tkr och
intäkterna till 14 704 tkr.
Utöver uppräkning av 2016 års kostnader och intäkter har verksamheten anpassats efter
behov, marknadsefterfrågan och viktiga stödfunktioner samt fullt kostnadstäckning för
nämndens verksamhet i Orangeriet/Rådrummet och för den tillkommande
Tillståndsenheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Miljö- och konsumentnämndens höga personalomsättning påverkar intäkterna negativt
då både upplärning och erfarenhet spelar stor roll inom nämndens verksamheter.
Nämnden prognostiserar en positiv utveckling av intäkterna redan inför 2018 då dessa
beräknas successivt öka om nämnden under 2017 kan införskaffa och förvalta den
kompetens som är nödvändig.
Den preliminära budgetramen från Kommunstyrelsen leder till att nämnden
prognostiserar en negativ avvikelse på sammanlagt 9 027 tkr inför 2017.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2016.
Rödgröna gruppens förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget
2017 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Alliansens förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden återremitterar budgetförslaget till förvaltningen och kallar
till ett extra nämndmöte om 14 dagar.
Beslutsutgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och
konsumentnämnden bifaller Rödgröna gruppens förslag. Omröstning begärs.
Miljö- och konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Rödgröna gruppens förslag
Nej-röst för Alliansens förslag

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst
X
X
X
X
X
5

Nej-röst
X
X
X
X
4

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Rödgröna gruppens förslag och 4 nej-röster för Alliansens förslag
beslutar Miljö- och konsumentnämnden att bifalla Rödgröna gruppens förslag.
Ledamöterna i Alliansen reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna in en skriftlig
reservation.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2017 och
överlämnar detta till Kommunstyrelsen.
Nämnden beslutar att komplettera budgetunderlaget med ytterligare två bilagor:
• PM – bemanning på Miljöförvaltningen 2016 och framåt, med fokus på miljöinspektörer från
15 juni 2016
• Delar av presentationsmaterialet från nämndmötet med förklarande text.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-264

Inkomna synpunkter januari-juni 2016
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 hittills under 2016 inkommit 7 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 7
synpunkter som fördelats inom förvaltningen var det 4 förslag, 2 klagomål och 1 fråga.
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit
möjligt beaktats för framtiden.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen till protokollet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-2278

Revidering av Borås Stads riktlinjer för alkoholservering
Yttrande till Fritids- och folkhälsonämnden
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ska revidera Borås Stads riktlinjer för alkoholservering.
Miljö- och konsumentnämnden har fått möjligheten att yttra sig över ett förslag till nya
riktlinjer för alkoholservering.
Miljöförvaltningen anser att de nya riktlinjerna ska innehålla bestämmelser som berör
musik inomhus och utomhus från verksamheter med alkoholservering samt
försiktighetsåtgärder som verksamheter ska vidta för att förebygga buller inomhus och
utomhus och som kan vara skadligt för människors hälsa. Miljöförvaltningen har även
förslag på riktlinjer för musik som berör tillfälliga verksamheter samt större evenemang.
Riktlinjerna för musik ska ha som syfte att kunna tillämpas vid nyetablering av
verksamheter, redan etablerade verksamheter samt vid ordinarie hälsoskyddstillsyn. Ska
avsteg göras ifrån dessa riktlinjer kommer Miljöförvaltningen att göra en bedömning
utifrån risken för störning.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att riktlinjer för musik inomhus och utomhus
samt vid tillfälliga verksamheter ska ingå i riktlinjerna för alkoholservering och
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Fritids- och
folkhälsonämnden.
Alliansens alternativa förslag
Yttrande till Fritids- och folkhälsonämnden
Då verksamheten och ansvaret för myndighetsutövning i ärenden rörande alkohol i
Borås Stad flyttas från Fritids- och folkhälsonämnden till Miljö- och konsumentnämnden vid årsskiftet är det naturligt att dessa riktlinjer revideras av den nya nämnden.
Av den anledningen anser Miljö- och konsumentnämnden att ärendet kring att revidera
Borås Stads Riktlinjer för myndighetsutövning bör lämnas obehandlat tills att den nya
organisationen har börjat gälla.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Att nämnden avstår ifrån att yttra sig med ovanstående motivering och att den
översänds till Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslutsutgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och
konsumentnämnden bifaller Alliansens förslag.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Att nämnden avstår ifrån att yttra sig med ovanstående motivering och att den
översänds till Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslutet skickas till:
Fritids- och folkhälsonämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-2039

Miljöpris 2016
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden delar årligen ut ett miljöpris. Prissumman på 10 000
kronor delas ut till den eller de som gjort betydande insatser för det interna miljöarbetet
inom Borås Stad. Prisutdelningen är tänkt att ske under Kretsloppsveckan, sannolikt
den 10 september under picknickdagen i Stadsparken.
28 nomineringar har inkommit. Miljö- och konsumentnämndens presidium har berett
ärendet och lämnar förslag på pristagare.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att dela ut 2016 års miljöpris till Fredrika
Thornander, Sandaredskolan med följande motivering:
För att nå ut med miljöfrågorna och arbetet med våra miljömål är miljöombuden och
miljöråd ute i verksamheten oerhört viktiga och utan dessa skulle vi inte lyckats nå ett så
bra resultat som vi gjort.
Eldsjälar som driver och inspirerar miljöarbetet till barnen är den bästa grund för att ha
med sig miljötänket i framtiden. Genom att vara ett föredöme i sitt arbete såväl som
privat skapas förutsättningar för ett stort engagemang bland alla i sin omgivning.

Beslutet skickas till:
Fredrika Thornander, Sandaredskolan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-2040

Naturvårdspris 2016
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden delar årligen ut ett naturvårdspris. Prissumman på
10 000 kronor delas ut till den eller de som gjort betydande insatser för naturvården
inom kommunen. Prisutdelningen är tänkt att ske under Kretsloppsveckan, sannolikt
den 10 september under picknickdagen i Stadsparken.
Tre nomineringar har inkommit. Miljö- och konsumentnämndens presidium har berett
ärendet och lämnar följande förslag på pristagare.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att dela ut 2016 års naturvårdspris till Daniel
Bergwall, Borgstena med följande motivering:
Daniel Bergwall har genom nytänkande skapat en nära kontakt mellan stad och land.
Genom sitt lantbruk och sina betande djur bedriver han aktiv naturvård och bidrar till
de öppna landskapen och den biologiska mångfalden i vår närhet.
Genom avtal med lokala butiker skapas en närhet till konsument som gör att fler bidrar
till att bevara vår landskapsbild och på ett mycket miljövänligt sätt når konsumenten.
Att korta bandet mellan producent och konsument bidrar till en mer levande landsbygd.

Beslutet skickas till:
Daniel Bergwall, Borgstena

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-2232

Remiss: Förslag Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland 2030
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0517
Yttrande till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har ombetts lämna synpunkter på förslaget Strategiska
vägval och redovisa vilka satsningar vi vill prioritera. Remissen innehåller förslag till
regionala prioriteringar som krävs för att nå målet om en fossiloberoende region 2030.
Borås Stad har en ambition att vara en ledande miljökommun och har anslutit sig till det
regionala målet om en fossiloberoende region 2030. Vi arbetar redan idag med flera av
de föreslagna områdena, ett arbete som bör fortsätta utvecklas tillsammans med
regionala aktörer när det gäller följande områden:
-

Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
Klimatsmarta möten och semestrar
Tjänster och cirkulära varor
Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Områden som bör prioriteras regionalt men där Borås Stad idag saknar resurser att vara
en drivande aktiv aktör är Effektiva godstransporter och Främja hållbart lantbruk.
Miljö- och konsumentnämnden identifierar utvecklingsmöjligheter för det
miljöstrategiska arbetet, men också en del frågor och utmaningar kopplat till
strategiarbetet. Dessa synpunkter redovisas i remissvaret.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Strategiska vägval för ett gott liv i
ett fossiloberoende Västra Götaland 2030, men önskar en fördjupad redovisning om det
praktiska genomförandet av förslaget för att säkerställa att det leder i önskad riktning.
Dokumentet kan också kortas. Miljö- och konsumentnämnden ser dock inte att det
behövs formuleras fler mål och åtgärder utan att fokus läggs på att genomföra, följa upp
och sprida resultaten av arbetet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Strategiska vägval för ett gott liv i
ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 med bifogade synpunkter.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-0453

Detaljplan för del av Centrum kv. Pallas - höghuset
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2015-0650)
Sammanfattning
Eter granskningsskedet 2014 för hela Pallas 1 (höghus och lågdel) plockades
beteckningen B bort i höghuset därför att det inte var klart med bullerdämpande
lösningar för bostäder i den delen. Högdelen har nu en acceptabel bullerdämpande
lösning.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker tillägget /ändringen av detaljplanen.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-2277

Tillägg till detaljplan för Centrum, Östen 1, (BT-huset)
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-1005)
Sammanfattning
Planens syfte är att genom tillägg till detaljplan möjliggöra utbyggnad med kontor och
fläktrum på Östen 1 (Borås Tidnings fastighet).
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juli.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker tillägget för detaljplanen.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign
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§ 108

Kurser och konferenser

FAH höstkonferens är den 12-13 oktober i Hässleholm. Teman för konferensen är
klimatanpassning och Grön Energi i framtiden och Så här matchar vi ökad central
styrning av lokal tillsyn.
Kommuninvest och Hållbar utveckling Väst inbjuder till ett seminarium om Grön
Ekonomi, Hållbara satsningar och investeringar den 14 september i Göteborg.
Helsingborgs kommun inbjuder till konferensen Gröna idéer med temat hållbarhet den
21 september.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att delta på konferenserna med följande
ledamöter:
FAH höstkonferens: Lasse Jutemar (MP) och Marcus Nilsen (L)
Grön Ekonomi: Anita Persson (V)
Gröna idéer: Per Månsson (M) och Cristina Nichta (S)

§ 109

Delegationsärenden

Delegationsbeslut under tiden 1 juni-31 juli.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelsen till
handlingarna.

Justerande sign
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§ 110

Inkomna skrivelser

Lokal resursplan 2017-2019
Budgetramar 2017
Dnr: 2016-2269
Personalekonomisk redovisning
Dnr: 2016-944
Delårsrapport januari-april 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen
Medborgarundersökning 2015-2016
Kommunens kvalitet i korthet 2015-2016
Regler för upphandling
Dnr: 2014-3095
Riktlinjer för resor
Internationell policy
dnr: 2013-3264
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.
§ 111

Miljöchefen informerar
Miljöchef Agneta Sander informerar om
Personalärenden
Rekryteringen av ny nämndsekreterare pågår och förvaltningen önskar en
nämndsekreterare som gått förvaltningshögskola eller med utbildning i juridik. Under
tiden som rekryteringen pågår kommer Sofia Wallin, som är nämndsekreterare på
Samhällsbyggnadsförvaltningen, att hjälpa till med nämndadministrationen. Sofia hälsas
välkommen.
Dessutom ska en tillsvidaretjänst som avdelningschef på avdelningen för miljötillsyn
tillsättas och tjänsten som chef för ekonomisk rådgivning återbesättas.
Rikard Almgren är nyanställd som miljöinspektör presenterar sig och hälsas välkommen.
Justerande sign
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Övrigt
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har beslutat att Miljö- och
konsumentnämnden från och med den 1 oktober fåransvaret för strandskyddsdispenser.
Nämnden kommer att få en introduktion om hur standskyddsärenden handläggs på
nästa nämndmöte den 20 september.
Det kommer att vara Miljö- och konsumentnämnden som beslutar om taxorna för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Det kommer att leda till en enhetlig struktur.
Ärendet kommer att tas upp på nämnden i september.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

