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TID OCH PLATS
Tisdagen den 21 februari 2017, kl. 13:00 – 16.30 i Fullmäktigehuset, rum 4317
Omfattning
§§ 25-43
Beslutande
Anita Persson (V)
Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Per Månsson (M)
Inga-Britt Olsson (M)
Peter Ohlsén (SD)
Tjänstgörande ersättare
Alexander Andersson (C)
Cecilia Kochan (S)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Joel Carlberg-Torsell (V)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

för Marcus Nilsen (L)
för Jan-Åke Carlsson (S)
§§ 25-36 för Cristina Nichta (S) (13.00-16.10)
§§ 37-43 för Cristina Nichta (S)

Närvarande ersättare
Katrine Andersson (M)
Sofia Sandänger (M)
Olle Engström (KD)
Susanne Karlsson (SD)
Tjänstemän och övriga

Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson
Avdelningschef Anna Säfsten
Ekonom Andreas Exner

§§ 25-43
§§ 25-36
§§ 25-36
§§ 25-36
§§ 25-36
§§ 25-32

Avdelningschef Niclas Björkström
Nämndsekreterare Sofia Wallin
Inspektör Anthoula Papakosta
Inspektör Rikard Almgren
Inspektör Maria Steinmetz

Justering
Per Månsson (M) utses att justera och Peter Ohlsén (SD) utses till justerarens ersättare.
Protokollet justeras 2017-02-24 på Miljöförvaltningens expedition.

Tf sekreterare Sofia Wallin

Ordförande Anita Persson

Justerande Per Månsson

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2017-02-24 på kommunens anslagstavla. Protokollet förvaras på
Miljöförvaltningen.

§§ 25-36
§§ 25-43
§§ 25-36
§§ 25-36
§§ 25-36
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§ 25

Initiativärenden
Ingen ledamot anmäler något initiativärende vid detta sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Fastställande av föredragningslista
Nämnden beslutar att ärende 6.6 utgår då informatören är sjuk. Därefter fastställs
föredragningslistan enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Sammanträdets öppnande
Närvaro
Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering
Initiativärenden
Fastställande av föredragningslista

6.1 Årsredovisning för 2016
6.2 Årsredovisning, kontrollplan Livsmedel
6.3 Årsredovisning, verksamhetsplan Miljöstrategiska
6.4 Årsredovisning, tillsynsplan Miljötillsyn
6.5 Årsredovisning, verksamhetsplan Administration
6.7 Workshop Riskanalys
7.1 Årsredovisning för 2016
7.2 Synpunktshanteringssystem
8.1 Kontrollplan Livsmedel
9.1 *Ansökan om serveringstillstånd Aroma Spa & clinic
10.1 Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
11.1 Remiss: Yttrande till Mark- och miljödomstolen Ansökan om tillstånd för
avvattning av tidigare oljelager
11.2 Remiss – Promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska
produkter som är avsedda att sköljas av
13.1 Delegationsbeslut 1-31 januari 2017
13.2 Inkomna skrivelser
14.1 Personalärenden
14.2 Övrig information från förvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Information - Årsredovisning för 2016
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschef Agneta Sander presenterar årsredovisningen för 2016 samt svarar på
frågor.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Information - Årsredovisning 2016 samt kontrollplan för
Livsmedel
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Avdelningschef Zygmunt Cieslak presenterar avdelningens årsredovisning samt
redovisar avdelningens kontrollplan för nämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Information - Årsredovisning 2016 samt verksamhetsplan för
Miljöstrategiska avdelningen
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Avdelningschef Anna Säfsten presenterar avdelningens årsredovisning samt redovisar
avdelningens verksamhetsplan för nämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-21

7 (19)

§ 30

Information - Årsredovisning 2016 samt tillsynsplan för
Miljötillsyn
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti presenterar avdelningens årsredovisning samt
redovisar avdelningens tillsynsplan för nämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Information - Årsredovisning 2016 samt verksamhetsplan för
administration
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Avdelningschef Niclas Björkström presenterar avdelningens årsredovisning samt
redovisar avdelningens verksamhetsplan för nämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Workshop Riskanalys
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Eftersom det krävs mycket tid och resurser för att granska alla rutiner och system måste
vissa kontrollmoment väljas ut. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största
riskområden. Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja
med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”.
När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. Arbetet med intern kontroll
bör prioritera områden där det finns risk för fel med stora konsekvenser. För att göra en
samlad bedömning genomförs uppskattningar av två faktorer: konsekvenser
(väsentlighet) och sannolikhet (risk), som graderas på skalan 1-4.
Ledamöterna fick utföra en workshop där de i grupper om ca 3 personer diskuterade
riskanalysen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Årsredovisning för 2016
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens årsredovisning för 2016 och
överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Årsredovisningen innehåller ett ekonomiskt sammandrag för hela Miljö- och
konsumentnämnden, samt ett för nämnden exklusive den specifika verksamheten i
Orangeriet, som nämnden fått separata medel för från och med 2013, och ett för enbart
Orangeriet 2013-2015.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden godkänner årsredovisning för 2016.

Beslutsunderlag

Årsredovisning facknämnder 2016 – Miljö- och konsumentnämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Synpunktshanteringssystem
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna samt skickar
beslutet till Kommunstyrelsen.

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 2016 inkommit 10 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 10
synpunkter som fördelats inom förvaltningen var det 4 förslag, 5 klagomål och 1 fråga.
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit
möjligt beaktats för framtiden.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens inkomna synpunkter för
2016.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-21
Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Kontrollplan för Livsmedel
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens kontrollplan för livsmedel
och överlämnar denna till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljö- och konsumentnämnden fastställde den 31 januari 2017 § 5 nämndbudget för
2017 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning.
Kontrollplanen för 2017 ska ses som ett komplement till denna med en mer utförlig
beskrivning av planeringen för 2017 samt en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet
är upplagt. Bakgrunden är att livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av
nämndens kontrollarbete.
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad,
inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer
om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare eller planeringen för varje
livsmedelsinspektör. Denna löpande arbetsplanering sker inom förvaltningens avdelning
för Livsmedelskontroll.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens kontrollplan för 2017.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08
Kontrollplan för livsmedel 2017
Myndighetsmål för operativa förutsättningar

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ecos 2017-211

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med beloppet 10 000 kronor för
anskaffande av utrustning, iordningställande och utplacering av två bisamhällen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom 2 år och
vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte
utförs.
Bikuporna ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst 5 år. Anmälan om
projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 5 000
kronor vid projektets start och 5 000 kronor efter projektets slutredovisning.

Sammanfattning

En ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder har inkommit. Sökande vill starta biodling
med två nya samhällen på sin fastighet och till det krävande utrustning. Sökande ansöker
därav om ett bidrag på upp till 29 000 kronor.
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08
Ansökan samt karta

Beslutet skickas till:
Sökande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ecos 2016-3339

Remiss: Yttrande till Mark- och miljödomstolen
Ansökan om tillstånd för avvattning av tidigare oljelager
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden i Borås tillstyrker ansökan om tillstånd till beskrivna
åtgärder och lämnar följande synpunkter på ärendet:
• Vid anläggning av avvattningsanläggningen ska Naturvårdsverkets allmänna råd
om buller från byggarbetsplatser beaktas (NFS 2004:15).
• Vid genomförande av arbetsmoment som kan medföra grumling ska hänsyn tas
till att Lillån och dess biflöden fungerar som reproduktionslokaler för öring.
Arbeten som kan påverka öringen negativt ska förläggas till lämpliga tidpunkter
på året och genomföras på så sätt att arbetet inverkar så lite som möjligt på
fiskens olika utvecklingsfaser.
• Alla arbeten som utförs i samband med nedläggning av ledningar och andra
relaterade arbeten ska utföras på så sätt att vegetation, strandbankar och botten
av bäcken i största möjliga mån behålls intakta.

Sammanfattning

På fastigheten Råslätt 1:10 och 1:31 har svenska staten genom Sveriges Oljelager
bedrivit beredskapslagring av dieselbrännolja i en bergrumsanläggning. Verksamheten
var aktiv mellan 1976 och 1996, varefter lagringen avslutades. Anläggningen tömdes och
efterbehandlades mellan 1996 och 1998. Efter det har bergrummet sakta men säkert
fyllts på med grundvatten.
Sveriges G
uppdrag att säkerställa att det inte sker oljeläckage från de avslutade oljelager som finns i
Sverige. Med anledning av detta har SGU ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att
få avvattna det befintliga bergrummet på Råslätt. Ansökan omfattar tillstånd till
vattenverksamhet samt miljöfarlig verksamhet i form av utsläpp av vatten till
Jordbrobäcken som så småningom mynnar i Lillån. Mark- och miljödomstolen ger nu
Miljö- och konsumentnämnden i Borås möjlighet att lämna synpunkter på ärendet innan
domstolen fattar beslut. Nämndens synpunkter ska vara Mark- och miljödomstolen till
handa senast den 10 mars 2017.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10
Ansökan
Miljökonsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till:

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ecos 2017-352

Remiss: Promemoria om nationellt förbud mot
plastartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda
att sköljas av
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag till
nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas
av.

Sammanfattning
Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av Regeringen att undersöka och i
lämpliga fall föreslå nationella åtgärder för att begränsa förekomsten av mikroplaster i
kosmetiska produkter. De redovisade i januari 2016 en rapport från regeringsuppdraget
(KemI Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska
produkter”1). Miljö-och energidepartementet har nu omarbetat förslaget. Ändringarna
innebär att det föreslagna förbudet får en något annan omfattning än
Kemikalieinspektionens förslag.
Syftet med det föreslagna förbudet är att begränsa tillförsel av plastpartiklar till sjöar och
hav.
Förslaget i promemorian skiljer sig från Kemikalieinspektionens förslag genom tydligare
definitioner och en något ökad omfattning och strängare dispenskrav från förbudet.
Miljöförvaltningen tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag till nationellt
förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09
Remiss – förbud mot plastartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Delegationsbeslut 1-31 januari 2017
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna.
Ärende
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med
nämndens delegationsordning
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom
att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens delegationsbeslut 1-31 januari 2017.

Beslutet skickas till:
Miljö- och konsumentnämndens diarium

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Redovisning av inkomna skrivelser
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.
Ärende

a) Protokollsutdrag för Orangeriet - Ecos 2017-454

b) Säker och trygg kommun- Ecos 2017-431

En kartläggning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
genomför- des under 2016 för att säkerställa att allt gott arbete följer med in i den
nya organisationen med centrala facknämnder 2017. Vid dialogmöten som
genomförts med med- arbetare och chefer inför ny organisation 2017 har framförts
att facknämnder kan bli ett hinder eller ge sämre förutsättningar för samverkan och
samarbete. I princip alla nämnder är berörda av dessa frågor och det är viktigt med
ett kommungemensamt arbete men också någon nämnd som tar ett
kommunövergripande ansvar. Kommunstyrelsen föreslås ta ett helhetsgrepp om
stadens främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbete, "Säker och trygg
kommun".

Beslutsunderlag
a) Kommunfullmäktiges beslut § 14, daterad 2017-01-26
b) PM Stadsledningskansliet, daterad 2017-01-17

Beslutet skickas till:
Miljö- och konsumentnämndens diarium

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Personalärenden
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om arbetet med pågående rekryteringar.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Övrig information från förvaltningen
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om pågående processer på förvaltningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

