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TID OCH PLATS 
Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 17:00 – 20.30 i Fullmäktigehuset, rum 4317 
Ajour: 18.10-18.50 

Omfattning  

§§ 87-110  
 
Beslutande 

 

Anita Persson (V) ordförande 
Karl-Eric Nilsson (C) förste vice ordförande 
Lasse Jutemar (MP) 
Per Månsson (M) 
Inga-Britt Olsson (M) 
Marcus Nilsen (L) 
Jan-Åke Carlsson (S) 

andre vice ordförande 

 
Tjänstgörande ersättare 
Cecilia Kochan (S)ersätter: 
Susanne Karlsson (SD) ersätter:  
Katrine Andersson (M) ersätter 

 
 

Cristina Nichta (S) §§ 87-110 
Peter Ohlsén (SD) §§ 87-110 
Inga-Britt Olsson (M) §101 

Närvarande ersättare  

Sümeyya Gencoglu (MP) 
Joel Carlberg-Torsell (V) 
 

 

Alexander Andersson (C) 
Olle Engström (KD) 
Sofia Sandänger (M) 
 

18.10-20.30 

Tjänstemän och övriga  

Miljöchef Agneta Sander  §§ 87-110 Avdelningschef Niclas Björkström §§ 87-110 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak  §§ 87-110 Nämndsekreterare Marlene Andersson §§ 87-110 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 87-110 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 

§§87-110 
 

Handläggare Nicklas Selin §§87-98 

Justering 
 

Jan-Åke Carlsson (S) utses att justera och Marcus Nilsen (L) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2017-05-24 på Miljöförvaltningens expedition. 
 
 

 

Nämndsek. Marlene Andersson   
 
 
 

 

Ordförande Anita Persson  
 
 

 

Justerande Jan-Åke Carlsson  
 
 

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2017-05-24 på kommunens anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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§ 87  
   
Initiativärenden 
 
Den Röd-gröna gruppen (Anita Persson (V), Lasse Jutemar (MP), Cristina Nichta (S), 
Cecilia Kochan (S), Jan-Åke Carlsson (S), Sümeyya Gencoglu (MP), Joel Carlberg-
Torsell (V), Magnus Persson (S)) anmäler information gällande invasiva arter som ett 
initiativärende. Nämnden beslutar att ta upp ärendet som punkt 6.1 i 
föredragningslistan.  
 
 
Per Månsson (M) tillsammans med alliansen :Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt Olsson 
(M), Marcus Nilsen (L), Katrine Andersson (M), Sofia Sandänger (M), Alexander 
Andersson (C) och Olle Engström (KD) anmäler ärendet Utred marken och fastigheten 
Verkmästaren 3. Nämnden beslutar att ta upp ärendet under punkt 11.1 i 
föredragningslistan.  
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§ 88 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande: 
 
1. Sammanträdets öppnande  
2. Närvaro  
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
4. Initiativärenden 

4.1 Information gällande invasiva arter  
4.2 Utreda marken och fastigheten Verkmästaren 3 

5. Fastställande av föredragningslista 
 
6.1 Information om invasiva arter i Borås 
6.2 Informationsfoldrar till naturvårdsfonden   
6.3 Revisionsredogörelse  
    
7.1 Tertialuppföljning 2017  
7.2 Ny delegeringsordning för Miljö- och konsumentnämnden  
7.3 Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion  
7.4 Motion: HBTQ   
 
9.1 * Ansökan om ändring i serveringstillstånd  
9.2   Verksamhetsplan 2017, Tillståndsenheten  
9.3  Behovsutredning, Tillståndsenheten   
    
10.1* Strandskyddsärende Vatunga 1:11      
10.2* Strandskyddsärende Mjöshult 1:3   
10.3 * Strandskyddsärende Kobacka 1:19   
10.4 Samråd – Detaljplan Vulkanus 15  
10.5 Ansökan om bidrag för biodling  
10.6 Slutbesiktigat projekt angående bidrag från naturvårdsfonden, Hjortsbergs sandtäkt  
 
11.1 Utreda marken och fastigheten Verkmästaren 3 
  
13.1 Information BUS-dagarna   
13.2 Information FAH-dagarna  
13.3 Information Miljöbalksdagarna  
 
14.1Delegationsbeslut 1-31 mars 2017 
14.2 Delegering i brådskande ärenden  
 - Remiss: sanktioner i livsmedelskedjan  
 - Yttrande till förvaltningsrätten    
14.3 Inkomna skrivelser  
   
15.1  Personalärenden    
15.2 Övrig information från förvaltningen  
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§ 89   
 
Information – Invasiva arter i Borås Kommun    
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden uppmanar miljöförvaltningen att ta fram skriftliga 
rutiner för hur de ska agera när de får information om invasiva arter i kommunen. 
Nämnden vill ha en återkoppling i frågan när detta har gjorts.    
 
I övrigt lägger miljö- och konsumentnämnden informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunbiolog Jenny Pleym informerar nämnden om vilka invasiva arter som finns i 
kommunen. Bland annat nämndes jättebjörnloka, skunkkalla och mink. Vidare berättar 
hon att kommunen behöver inventera arterna och sprida kunskap om dem för att få ner 
antalet.  
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§ 90    
 
Information – Informationsfoldrar till naturvårdsfonden  
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Borås Stad har en naturvårdsfond för att stödja ideella naturvårdsprojekt. Bidragen 
beslutas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en beredningsgrupp. 
 
Fondens foldrar har uppdateras men behöver tryckas upp på nytt.  
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§ 91       
 
Revisionsredogörelse  
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Revisionsgruppen i Borås stad har granskat har granskat Miljö- och 
konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2016. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2016.  
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§ 92    Dnr 2017-865 
 
Tertialrapport 1 januari – april 2017 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat en tertialrapport för budget och verksamhet för 
perioden januari – april 2017. Rapporten är framtagen i kommunens rapporterings-
system Stratsys och följer en gemensam mall. 
 

Sammanfattning 

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-
femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för 
mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet ökar också i takt med att byggandet 
ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och landsting. Erfarna 
inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens verksamhet 
påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt 
löneläge som huvudskäl. Miljö- och konsumentnämndens verksamhet påverkas därför 
av stor personalomsättning samt av trångboddhet på grund av flytten av personal från 
Orangeriet och överföringen av Tillståndsenheten från Fritid- och folkhälsonämnden till 
Miljö- och konsumentnämnden. 

Nämnden prognostiserar efter första tertialet en negativ avvikelse mot årsbudget på 
500 tkr i resultat. Orsaken är främst intäktsbortfall som ett resultat av 
personalsituationen, som till stor del vägs upp av vakanser på flera tjänster. När samtliga 
vakanser är tillsatta kommer kompetensutveckling krävas under 2-3 år innan intäkterna 
når önskvärd och planerad intäktsnivå. 

Vid årsskiftet 2016/2017 hade ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat mindre 
än två år och ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla avdelningar berörs, 
avdelningen för miljötillsyn berörs i mycket hög grad – nio av tretton miljöinspektörer 
har arbetat mindre än tre år. Tre av dessa är föräldralediga och vikarier är mycket svåra 
att hitta. De sistnämnda vakanserna hänger ihop med svårigheterna att rekrytera erfaren 
personal inom miljötillsyn. Utan dessa vakanser hade personalkostnaderna ökat och 
prognosen för året försämrats ytterligare. Rekrytering på de vakanta tjänsterna har 
påbörjats och alla tjänsterna planeras bli tillsatta under 2017. 

Under sommaren kommer delar av förvaltningens verksamhet flytta till Nornans 
bottenplan, i väntan på att hela förvaltningen kan samlokaliseras så småningom. Flytten  
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Forts. § 92     Dnr 2017-865 

från Orangeriet påverkar främst Miljöstrategiska avdelningens verksamhet rådgivning 
inom konsumtion, energi och klimat samt arbetet med Fairtrade City. 

För att kunna bibehålla verksamheten i enlighet med miljö- och konsumentnämndens 
uppdrag från kommunfullmäktige måste förvaltningen behålla och rekrytera kompetent 
personal. Miljöförvaltningen identifierade inför 2017 behov av ytterligare stödfunktioner 
inom kvalitet, IT och administration, en översyn av 
lönestrukturen, kompetensutveckling och stöd för arbete med grupputveckling, 
medarbetarskap och ledarskap. Arbetet har påbörjats. 

 
Bilaga 
Tertialrapport 1 Miljö- och konsumentnämnden 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2017 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
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§ 93    Dnr 2016-3336 
     
 
Ny delegeringsordning för Miljö- och 
konsumentnämnden  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  
- från och med 26 maj 2017 upphäva delegationsordning som fastställts genom 

beslut 1 oktober 2013 
- från och med 26  maj 2017 upphäva reviderad delegationsordning som fastställts 

genom beslut 15 december 2015, 25 oktober 2015 samt 31 januari 2017 
- anta bifogad delegeringsordning som ska gälla från och med 26 maj 2017 
- byta namn från delegationsordning till delegeringsordning.  

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till ny delegeringsordning för Miljö- och 
konsumentnämnden. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutade om nuvarande delegationsordning 1 oktober 
2013 och revideringar 15 december 2015, 25 oktober 2016 samt 31 januari 2017.  
 
Byte av namn  
Förvaltningen föreslår att ändra namn från delegationsordning till delegeringsordning då 
det finns en viss skillnad i termerna. Delegationsordning bygger på verbet delegera som 
kan definieras som ”överlämna befogenhet att vidta en viss åtgärd, exempelvis 
beslutsfattande till en eller flera handläggare”.  

 
Skillnaden rent språkligt mellan delegation och delegering är att delegation är resultatet 
av en process medan delegering är själva skeendet det vill säga processen. Med anleding 
av detta, föredras begreppet delegeringsordning eftersom det handlar om en process och 
inte resultatet av en process.  
 
Skillnad mellan beslut och verkställighet  
En kommunal nämnd avgör ärenden genom att fatta beslut som sedan verkställs av 
handläggare inom nämndens förvaltning. Det är inte alltid lätt att urskilja om en åtgärd 
är ett beslut eller en verkställighetsåtgärd, men kännetecknande för ett beslut är att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar samt att en enskild kan 
ha intresse av att överklaga beslutet till högre instans. Beslut som fattats på delegering 
ska enligt kommunallagen anmälas till nämnden.  
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Forts. § 93    Dnr 2016-3336 
 
 
En verkställighetsåtgärd innebär däremot ett genomförande av tidigare fattat beslut. Det 
är åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas. 
Det är många gånger handläggaren som avgör hur beslutet ska verkställas och sådana 
åtgärder går som regel inte att överklaga. Verkställigheten av beslut ska inte anmälas till 
nämnden.  
 
Nuvarande delegationsordning  
Miljö- och konsumentnämnden beslutade om nuvarande delegationsordning 1 oktober 
2013 och revideringar 15 december 2015, 25 oktober 2016 samt 31 januari 2017. 
Delegationsordningen behandlar både beslut och verkställighetsåtgärder, men enbart 
beslut har anmälts till nämnden. Detta blandade innehåll i en delegationsordning är inte 
förenligt med kommunallagens avsikt, utan verkställighetsåtgärder som inte innehåller 
några självständiga bedömningar ska normalt ankomma på de anställda. Den rätten 
grundas inte på delegering utan följer av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda 
och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska fungera. 
Praktiskt sett kan en mycket stor del av förekommande åtgärder antas höra till området 
ren verkställighet 
 
Föreslagen förändring  
Föreslagen förändring innebär att det nu gällande dokumentet ”Delegationsordning för 
Miljö- och konsumentnämnden, med delegationsförteckning för miljöförvaltningen” 
ändras till ”Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning”. Samtidigt flyttas 
löpande förvaltningsåtgärder från delegationsordningen till dokumentet ” Miljö- och 
konsumentnämndens arbetsinstruktion”.  Här införs även ansvarsområden som hela 
tiden utförts som en del av verkställigheten men inte varit upptagna i 
delegationsordningen. .  
 
I samband med ovan nämnd omstrukturering har redaktionella och språkliga 
förändringar utförts för att dokumenten ska vara tydliga. Dessutom har följande 
ändringar i sak genomförts i delegeringsordningen.  
Gränserna för beslut om förelägganden och förbud förenade med vite har höjts från 50 
000 kr för engångsvite till 200 000 kr, och från 10 000 kr till 100 000 kr för löpande vite.  
 
Skälet till föreslagen ändring av beloppsgränserna för beslut om viten är en insikt om att 
nuvarande nivåer inte är tillräckliga som påtryckningsmedel vid brister hos större 
verksamhetsutövare. Nivån på ett vite ska enligt viteslagen sättas så att det kan antas 
förmå den förelagde att vidta de aktuella åtgärderna. Bedömningen får göras utifrån om 
det rör sig om en enskild person eller ett bolag och i så fall bolagets storlek samt tidigare 
erfarenheter av att genomdriva åtgärder. Det får inte ”löna sig” för vederbörande att 
betala vitet istället för att vidta åtgärderna. För att möjliggöra en enklare hantering av 
högre viten i de ärendena och därmed en effektivare tillsyn föreslås höjningen.  
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Forts. § 93    Dnr 2016-3336 
 
Det kan i sammanhanget nämnas att beslut förenade med vite enligt den interna 
vidaredelegeringen i första hand fattas av avdelningschefen och i andra hand 
förvaltningsjuristen vilka har goda möjligheter att bedöma vilket belopp som är lämpligt. 
 
Vidare har följande punkt tillkommit i den föreslagna delegeringsordningen:  
 

o punkt 5 Beslut om att inte lämna ut allmän handling eller del av allmän handling 
eller uppställande av förbehåll i samband med utlämnandet. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-21 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 94    Dnr. 2017-817 
 
Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion och lägger den till handlingarna. 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till nämndens 
delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den löpande förvaltningen 
som miljö- och konsumentnämnden delegerat till förvaltningschefen.  

De åtgärder som vidtas i enlighet med arbetsinstruktionen betraktas som löpande 
förvaltningsåtgärder samt verkställighetsåtgärder och ska inte anmälas till nämnden. 
Arbetsordningen är inte uttömmande. 

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-21 
 
Beslutet skickas till: 
 
Miljö- och konsumentnämndens diarium.  
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§ 95    Dnr. 2017-1195 
 
Motion – Borås Stad kan bli Sveriges bästa HBTQ-
kommun 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen under förutsättning att nämnderna 
tilldelas erforderliga ekonomiska medel för att klara uppdraget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-
kommun” på remiss till stadens nämnder. Motionärerna anger att många hbtq-personer 
fortfarande kan vittna om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande av vården, 
skolan eller andra offentliga instanser.  
 
Miljö- och konsumentnämnden vill först och främst tydligt markera att det är 
oacceptabelt att medborgare blir diskriminerade eller illa bemötta från någon av de 
verksamheter kommunen ansvarar för. Professionalism och god service ska alltid prägla 
våra medarbetares sätt att bemöta de olika människor de kommer i kontakt med i sitt 
arbete. Likadant ska det naturligtvis också vara på våra olika arbetsplatser. 
 
Motionen tar upp ett antal konkreta förslag för att råda bot ovanstående problem, dock 
så finns det varken någon kostnadsberäkning för genomförandet eller finansie-ring 
angivet. Vissa av målen innebär relativt stora insatser och som sådana är de också 
kostsamma. 
 
Miljö- och konsumentnämnden anser att Borås Stad bör ha en uppfattning om kost-
nader förenade med olika typer av aktiviteter och mål före beslut. En prioritering bland 
mål och aktiviteter behöver också ske eftersom resurserna totalt sett är begränsade och 
det inte är möjligt att genomföra alla satsningar man önskar. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-
kommun” på remiss till stadens nämnder. Motionärerna anger att många hbtq-personer 
fortfarande kan vittna om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande av vården, 
skolan eller andra offentliga instanser. För att Borås Stad ska vara främst i landet när det 
gäller arbetet med mänskliga rättigheter framför motionärerna ett antal förslag, på olika 
nivåer, där man anser att Borås Stad kan bli bättre. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsumentnämnden vill först och främst tydligt markera att det är 
oacceptabelt att medborgare blir diskriminerade eller illa bemötta från någon av de 
verksamheter kommunen ansvarar för. Professionalism och god service ska alltid prägla 
våra medarbetares sätt att bemöta de olika människor de kommer i kontakt med i sitt 
arbete. Likadant ska det naturligtvis också vara på våra olika arbetsplatser. 
 
Motionen tar upp ett antal konkreta förslag för att råda bot ovanstående problem, dock 
så finns det varken någon kostnadsberäkning för genomförandet eller finansie-ring 
angivet. Vissa av målen innebär relativt stora insatser och som sådana är de också 
kostsamma. 
 
Miljö- och konsumentnämnden anser att Borås Stad bör ha en uppfattning om kost-
nader förenade med olika typer av aktiviteter och mål före beslut. En prioritering bland 
mål och aktiviteter behöver också ske eftersom resurserna totalt sett är begränsade och 
det inte är möjligt att genomföra alla satsningar man önskar. 
 
I motionen föreslås att en hbtq-handlingsplan ska upprättas och att innehållet i den ska 
integreras i Borås Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter”. Den planen gällde 
endast till och med 2016 och fortsättningsvis ska fokus läggas på att arbeta med 
frågorna på enhetsnivå, då med stöd av SAM-kalendern i Stratsys (SAM: Systematiskt 
arbetsmiljöarbete). Miljö- och konsumentnämnden anser att den förändringen är bra 
eftersom frågorna i och med det kommer att tas upp och diskuteras långt ute i 
organisationen och kan då också få en tydlig koppling till verksamheten. På så sätt 
skapas också goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö, något som bidrar till att Borås 
Stad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Hbtq-frågorna kommer då att finnas med 
på ett naturligt sätt i det arbetet.  
 
I motionen föreslås också att varje nämnd och förvaltning ska utbilda sina politiker och 
medarbetare i hbtq-frågor. Det här handlar om en stor och kostsam utbildnings-insats 
och Miljö- och konsumentnämnden anser att frågan om finansiering måste klaras ut 
innan något beslut fattas. Samma sak gäller hbtq-certifiering av verksamheter samt 
ombyggnader av skolors och idrottshallars omklädningsrum. 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms ha ekonomiska konsekvenser för Borås och dessa behöver beräknas 
innan beslut sker. Kostnader för t.ex. utbildningsinsatser, hbtq-certifiering, 
ombyggnader behöver tas fram innan beslut fattas. 
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Forts. § 95    Dnr. 2017-1195 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
 
Ärendet bedöms ha sociala konsekvenser för Borås. Att på olika sätt arbeta för hög grad 
av professionalism och god service i verksamheterna och på arbetsplatserna 
bidrar till att Borås Stad är en trygg och inkluderande kommun. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-10 
Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 97    Dnr. 10-2016-00107 
      
Verksamhetsplan 2017, Tillståndsenheten  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer verksamhetsplan 2017. 
 
Ärendet  
 
Tillståndsenheten - handläggning och tillsyn av alkohollagens bestämmelser - 
har upprättat förslag till verksamhetsplan 2017. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning. Riksdagen har slagit fast att det 
övergripande målet för alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska- och 
sociala skadeverkningar.  
 
Inom ramen för detta ska tillståndsenheten så långt som möjligt i dialog och samverkan 
med krogbranschen, arbeta för att skapa ett positivt och levande krogliv i Borås, samt 
goda förutsättningar för krogägarna att konkurrera på lika villkor. 
 
Förslaget till verksamhetsplan 2017 och de bedömningar som gjorts av resursbehov på 
kort och lång sikt bygger på Länsstyrelsens tillsynsbeslut 2017 samt de krav alkohollagen 
(2010:1622) ställer på kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2017, Tillståndsenheten 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till: 
 
Miljö- och konsumentnämndens diarium  
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§ 98    Dnr. 10-2016-00107 
      
Behovsutredning 2017, Tillståndsenheten  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendet  
 
Tillståndsenheten har upprättat en behovsutredning som informationsunderlag till 
Miljö- och konsumentnämnden.  
 
Bilaga 
Behovsutredning 2017, Tillståndsenheten 
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§ 99    Dnr. 2016-3556 
   
Ansökan om strandskyddsdispens 
  
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för garage, med måtten 5 x 7,2 meter, på 
fastigheten Vatunga 1:11 vid Tolken, Borås Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 
Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till 
marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Sammanfattning 

beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga garage på 
del av fastigheten Vatunga 1:12, som efter fastighetsreglering är tänkt att ingå i 
fastigheten Vatunga 1:11Lagstöd 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga garage på 

del av fastigheten Vatunga 1:12 som efter fastighetsreglering är tänkt att ingå i 
fastigheten Vatunga 1:11. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 23 december 2016. Ritning och karta har också skickats in. 
 
Platsbesök gjordes den 18 januari, 10 februari och 28 februari 2017.  
 
Miljöförvaltningens synpunkter 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 300 meter. Inom strandskyddat 
område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det 
finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden får dock inte tillåtas om den försämrar 
förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om det finns särskilt 
skäl.  
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§ 99    Dnr. 2016-3556 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- På tomtplats runt bostadshus 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Platsen för garaget 
är väl avskild från strandlinjen genom bebyggelse och ianspråktagna tomtplatser i alla 
riktningar. På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnationen. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att en dispens stämmer med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 5 316 kronor enligt kommunens taxa för 2017. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Fotobilaga 
Översiktskarta 
Detaljkarta 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-09 

Beslut skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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§ 100    Dnr. 2017-1489 
   
Ansökan om strandskyddsdispens 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för tillbyggnad av bostadshus med 
55 kvm, tillbyggnad av gäststuga och byggnation av trädäck 150 kvm, på fastigheten 
Mjöshult 1:13 vid Säven, Borås Stad.  
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Jordabalken 1 kap. 6 § 
- Lag 1998:812 med bestämmelser om vattenverksamhet 
 
Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till 
marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.  

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna tillbyggnad av 

bostadshus med 55 kvm, tillbyggnad av gäststuga och byggnation av trädäck 150 kvm, 
på fastigheten Mjöshult 1:13. Befintligt bostadshus har en yta av 138 kvm. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 12 april 2017. Ritning och karta 
har också skickats in. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 200 meter. Inom strandskyddat 
område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det 
finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden får dock inte tillåtas om den försämrar 
förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om det finns särskilt 
skäl.  
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Forts.§ 100    Dnr. 2017-1489 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Det är inom etablerad tomtplats 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Tillbyggnaderna 
kommer att ligga helt inom ianspråktagen tomtplats där allmänheten inte har tillträde. På 
den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnationen. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven på 
lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
 
Tomtplatsavgränsningen omfattar även området mellan fastigheten och strandlinjen, 
och sträcker sig alltså utanför den egna fastighetsgränsen. Del av gäststugan, trädäck och 
brygga ligger utanför fastighetsgränsen mot stranden. Då fastigheten avstyckades 1936 
nådde den ända fram till strandlinjen. Sedan dess har strandlinjen förskjutits så att den 
ligger ca 5 meter längre ut och utanför fastighetsgränsen. 
 
Enligt Jordabalken 1 kap. 6 § har fastighetsägaren rätt att nyttja området mellan 
fastigheten och vattnet, om fastigheten blivit skild från angränsande vattenområde 
genom att stranden förskjutits, under förutsättning att området är av ringa omfattning 
och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse. 
 
Enligt Lag 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 2 kap. 7 § har 
den som äger strand vid någon annans vattenområde rätt att för sin fastighets behov ha 
mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om inte 
vattenområdets ägare genom byggnaden lider skada av någon betydelse. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för 2017. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
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Forts.§ 100    Dnr. 2017-1489 
  
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Översiktkarta 
Detaljkarta 
Flygbild 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen  
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§ 101    Dnr. 2017-1502 
   
Ansökan om strandskyddsdispens 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden avslår dispens för bostadshus på fastigheten 
Kobacka 1:19 vid Tolken, Borås Stad, eftersom det saknas särskilda skäl. 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga nytt 

bostadshus på fastigheten Kobacka 1:19. Ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna inkom den 13 april 2017. Karta har också skickats in. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 300 meter. Inom strandskyddat 
område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det 
finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden får dock inte tillåtas om den försämrar 
förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om det finns särskilt 
skäl.  
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Det är inom etablerad tomtplats 
- Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

väl avskilt från strandlinjen 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns skäl för att bevilja dispens. Platsen är inte 
avskild från strandlinjen av exploaterad mark i alla riktningar. Platsen utgörs inte av 
redan ianspråktagen tomtplats. 
Miljöförvaltningen bedömer att en dispens inte är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
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Forts. § 101    Dnr. 2017-1502 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för 2017. 
 
Faktura skickas separat. 
 
Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. 
 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
Jäv 
Ledamot Inga-Britt Olsson (M) förklarar sig själv jävig och lämnar rummet. Katrine 
Andersson (M) går in som ersättare för Inga-Britt Olsson.  
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Översiktkarta 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen  
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§ 102    Dnr 2017-1412 
  
Samråd – Detaljplan Vulkanus 15  
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig 
byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen 
centrumändamål för befintlig byggnad. De största hälsoriskerna med att bygga bostäder 
på platsen är luftkvaliteten och bullernivåerna eftersom trafiken är den stora bidragaren. 
Störningsskydd för buller finns som planbestämmelse i plankartan. Miljö- och 
konsumentnämnden tillstyrker förslaget detaljplanen. 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig 
byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen 
centrumändamål för befintlig byggnad. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk 
kvalitet med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär. En utökning av bostäder i 
centrum är en positiv utveckling och följer intentionerna i visionen, Borås 2025.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Det är positivt att förtäta staden och här är det nära till kollektivtrafiken. Ett aktivt 
arbete för att bidra till minskad biltrafik är önskvärt inom hela centrumområdet. En 
gemensam bilpool kan vara en av lösningarna. 
 
De största hälsoriskerna med att bygga bostäder på platsen är luftkvaliteten och 
bullernivåerna eftersom trafiken är den stora bidragaren.  
 
Bullerutredningen visar på ljudnivåer över de riktvärden som finns för bostäder och 
därför måste störningsskydd och utformningen av lägenheterna anpassas efter dessa. 
Skrivning om störningsskydd för buller finns i plankartan. 
 
Luftkvaliteten utreddes i samband med att detaljplanen för Vitsippan togs fram. Den 
visar att luftkvaliteten ligger på nivåer som inte överskrider miljökvalitetsnormerna för 
partiklar eller kvävedioxider men att miljömålet Frisk luft har överskridits vid ett flertal 
år. Allt under förutsättning att prognosen för trafikutvecklingen som luftutredningen 
bygger på inte har förändrats senaste fyra åren. 
Också här bidrar ett aktivt arbete för att minska biltrafiken till bättre luftkvalitet. 
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Forts. § 102    Dnr 2017-1412 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-08 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 103                                  Dnr. 2017-1074 
 
Ansökan om bidrag för biodling  
Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar   ansökan med beloppet 8 000 
kronor för anskaffande, iordningställande och utplacering av 2 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 fem år. Anmälan om 
projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 4 000 
kronor på angivet konto vid projektets start och 4 000 kronor utbetalas efter projektets 
slutredovisning. 

Sammanfattning 
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill starta 

biodling med två nya bisamhällen vid sin sommarstuga på fastigheten Stuvhult Stora 
Blekinge 2 i Dannike. Sökande ansöker om ett bidrag på 9 100 kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 8 000 kronor. 

Ärendet 
har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill starta 

biodling med två nya bisamhällen vid sin sommarstuga på fastigheten Stuvhult Stora 
Blekinge 2 i Dannike. Sökande  ansöker om ett bidrag på 9 100 kronor. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och 
det lokala miljömålet att odlingslandskapet ska hållas levande för att skydda biologiska 
värden och kulturmiljön.  
 
Ansökan omfattar inköp av bikupor och bisamhällen samt en kostnad för biodlarkurs. 
Bidrag kan ges till åtgärder men inte till utbildning. Därför har den föreslagna 
bidragssumman reducerats med beloppet för biodlarkurs, 1 100 kronor. Bidrag för 
biodling är att se som startbidrag för att komma igång med verksamheten.  
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Forts. § 103                                  Dnr. 2017-1074 
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 8 000 kronor för anskaffande och iordningställande av 
bisamhälle. 
 

Upplysning 
Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-13 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
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§ 104    Dnr 2015-2324 
   

Slutbesiktigat projekt angående bidrag från 
naturvårdsfonden, Hjortsbergs sandtäkt 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 4 000 kronor utbetalas på angivet konto. 

Sammanfattning 
har beviljats bidrag på 13 200 kronor ur naturvårdsfonden för att 

genomföra naturvårdsåtgärder i sandtäkten på fastigheten Hjortsberg 1:8. Åtgärderna är 
nu färdiga och projektet avslutat.  

Ärendet 

har beviljats bidrag på 13 200 kronor ur naturvårdsfonden för att 
genomföra naturvårdsåtgärder i sandtäkten på fastigheten Hjortsberg 1:8. Åtgärderna är 
nu färdiga och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av 
arbetsgruppen för naturvårdsfonden den 30 mars 2017. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Åtgärderna 

omfattar röjning av tall, sly och lupiner, arbete med grävmaskin för att återskapa branta 
hak för att gynna backsvalans häckning samt uppsättning av varningsskyltar och 
informationsskyltar om områdets naturvärden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-13 
Bilaga 1. Karta 
Bilaga 2. Foton före och efter åtgärder 

Beslut skickas till 
Sökande  
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§ 105      

Initiativärende: Utred marken och fastigheten 
Verkmästaren 3 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Att Miljöförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att området inom fastigheten 
Verkmästaren 3 är lämplig för byggnation av en ”öppen vägg” och anläggande av en 
pocketpark, i enlighet med denna skrivelse, under förutsättning att grävning skall 
utföras.  

Ärendet 
Kulturnämnden och Fritid- och folkhälsonämnden har beslutat att bygga en ”Öppen 
vägg” vid befintlig mur på fastigheten Verkmästaren 3. Platsen är en öde tomt mellan 
Norrby och Borås stadskärna. På förslag av Tekniska förvaltningen formas den 
omgivande grönytan till en så kallad pocketpark – en parkmiljö där de konstnärliga 
uttrycken på väggen kombineras med naturinslag i form av det befintliga björkbeståndet 
på platsen. 
 
Marken inom föreslaget område är kontaminerad (förgiftad) vilket gör den olämplig att 
gräva i. Miljö- och konsumentnämnden har tidigare informerats om att ingen 
markberedning eller ny byggnation får göras innan marken sanerats. Alliansen vill därför 
att förvaltningen gör en utredning och säkerställer att fastigheten Verkmästaren 3 är 
lämplig att använda för byggnation av en ”öppen vägg” och anläggandet av en 
pocketpark.  
 
Beslutsgång 
 
Per Månsson (M) tillsammans med alliansen :Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt Olsson 
(M) och Marcus Nilsen (L) anser att nämnden ska besluta följande:  
 
Att Miljöförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att området inom fastigheten Verkmästaren 3 är 
lämplig för byggnation av en ”öppen vägg” och anläggande av en pocketpark, i enlighet med denna 
skrivelse. 
 
Att Miljöförvaltningen återkommer till nämndens möte i september med fullgjort uppdrag 
 
Att Miljöförvaltningen kontaktar berörda nämnder om beslutad utredning, för att säkerställa att inget 
arbete inom fastigheten Verkmästaren 3 påbörjan före utredningens resultat är redovisat. 
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Forts. § 105 
 
Den Röd-gröna gruppen Anita Persson (V), Lasse Jutemar (MP), Cecilia Kochan (S) och  
Jan-Åke Carlsson (S) lägger ett motförslag och anser att nämnden bör besluta enligt 
följande:   
 
Att Miljöförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att området inom fastigheten Verkmästaren 3 är 
lämplig för byggnation av en ”öppen vägg” och anläggande av en pocketpark, i enlighet med denna 
skrivelse, under förutsättning att grävning skall utföras. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att anta den 
röd-gröna gruppens förslag till beslut.  
 
Per Månsson (M), Marcus Nilsen (L), Karl-Eric Nilsson (C) och Inga-Britt Olsson (M) 
begär omröstning.  
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång:  
- Tillstyrka Anita Perssons (V) yrkande att besluta enligt den röd-gröna gruppens 

förslag besvaras med Ja.   
- Tillstyrka Per Månsson (M), Marcus Nilsen (L), Karl-Eric Nilsson (C), och Inga-

Britt Olsson (M) yrkande på att anta den alternativa skrivelsen besvaras med ett Nej.   
 
Omröstningsresultat: 
 Ja-röst Nej-röst 
Karl-Eric Nilsson (C)  X 
Lasse Jutemar (MP) X  
Per Månsson (M)   X 
Inga-Britt Olsson (M)  X 
Marcus Nilsen (L)  X 
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Cecilia Kochan (S) X  
Susanne Karlsson (SD)  X  
Anita Persson (V) X  
Summa 5 4 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att ordförandes förslag att anta den röd-gröna 
gruppens förslag vinner.  
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Forts. § 105 
 
Reservationer   
 
Per Månsson (M), Marcus Nilsen (L), Karl-Eric Nilsson (C) och Inga-Britt Olsson (M) 
reserverar sig mot beslutet med följande skriftliga reservation: 
 
Att Miljöförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att området inom fastigheten Verkmästaren 3 är 
lämplig för byggnation av en ”öppen vägg” och anläggande av en pocketpark, i enlighet med denna 
skrivelse. 
 
Att Miljöförvaltningen återkommer till nämndens möte i september med fullgjort uppdrag 
 
Att Miljöförvaltningen kontaktar berörda nämnder om beslutad utredning, för att säkerställa att inget 
arbete inom fastigheten Verkmästaren 3 påbörjan före utredningens resultat är redovisat. 
 
Gruppens ersättare Katrine Andersson (M), Sofia Sandänger (M), Alexander Andersson 
(C) och Olle Engström (KD) ställer sig bakom reservationen.  
 
Beslutsunderlag 
Per Månssons (M) initiativskrivelse  
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§ 106     
      
  
Kurser och konferenser 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Karl- Eric Nilsson (C) och Lasse Jutemar (MP)berättar om FAH-konferensen som de 
närvarade på den 2-3 maj 2017. FAH- konferensen är ett nationellt forum där 
kommuner och lokal miljöpolitik möts och utvecklas.  
 
Anita Persson (V) och Karl-Eric Nilsson (C) berättar om Miljöbalksdagarna som de 
närvarade på den 23-24 mars 2017. Miljöbalksdagarna arrangerades på 
Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen hade över 650 deltagare. Under dagarna 
fanns, förutom föreläsningar, även 16 utställare på plats. Miljöbalksdagarna 
genomfördes av Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet. 
 
Information om BUS-dagarna kommer att presenteras på nästkommande nämndmöte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-23 34 (37) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 107     
 
Delegationsbeslut 1-31 april 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 april 2017. 
 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 108     
 
Delegering i brådskande ärenden  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 
Ärende 
Vid enstaka tillfällen inträffar oförutsedda händelser som kräver ett snabbt beslut 
av Miljö- och konsumentnämnden. Som ett alternativ till extrainkallade sammanträden 
vid sådana tillfällen finns i 6 kap 36 § kommunallagen en möjlighet för Miljö- och 
konsumentnämnden att uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens behandling av ärendet 
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde. 
 
Miljö- och konsumentnämndens har gett nämndens ordförande en sådan delegation  att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas.  
 

Beslutsunderlag 
Miljö- och konsumentnämndens delegationsbeslut i brådskande ärenden:  
- Remiss: Effektiva sanktioner i livsmedelskedjan  
- Yttrande till förvaltningsrätten rörande Matkompaniet.  

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 109 
 
Personalärenden 
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om arbetet med pågående rekryteringar. 
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§ 110 
 
Övrig information från förvaltningen 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om att miljöförvaltningen har fått nya 
lokaler i Nornan.  
Vidare berättar hon att förvaltningen har nämnts i media under tre olika tillfällen den 
senaste månaden. Det har varit positiva artiklar om miljöförvaltningen arbete.  
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