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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-01-26
TID OCH PLATS

Tisdagen den 26 januari 2021, kl. 17.00 – 19.40, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås
Ajour 17.40 – 17.55
Omfattning §§ 1 – 24
Beslutande
Karl-Eric Nilsson (C)
Ordförande
Per Månsson (M)
1e vice ordförande
Lena Sänd (S)
2e vice ordförande
Jan-Åke Carlsson (S) ¤
Cecilia Kochan (S) ¤
Catherine Tynes Kjellbergh (L) ¤
Katrine Andersson (M) ¤
Elvira Löwenadler (M) ¤
Lars-Erik Johansson(SD) ¤
Tjänstgörande ersättare ¤
Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S)
Harry Kettil (S)
Alexander Andersson (C)
Matti Oinas (MP)
Tjänstemän och övriga

Förvaltningschef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak¤
Avdelningschef Niclas Björkström¤
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤
Avdelningschef Elin Johnsson¤
Avdelningschef Annelie Johansson¤
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström¤
Kvalitet o IT-samordnare Andreas Zalewski ¤
Tillståndshandläggare Nicklas Selin¤
Tillståndshandläggare Eva Forsgren¤

Sofia Sandänger (M)
Helena Schicht (M)
Lars Lyborg (KD)

§§ 1- 24
§§ 1- 24
§§ 1- 24
§§ 1- 21
§§ 1- 24
§§ 1- 24
§§ 1- 24
§§ 1- 24
§§ 1 - 9
§§ 1- 2
§§ 1- 2

Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink¤§§ 1- 2
Tillståndshandläggare Sofia Lindberg¤ §§ 1- 2
Miljöutredare Mikael Lund¤
§§ 1- 4
Miljöutredare David von Sydow¤
§§ 5- 9
Miljöutredare Dennis Sako¤
§§ 1- 4
§§ 1- 6
Kommunbiolog Anna Ljunggren¤
Energi o klimatsamordnare Lisa Nilsson¤§ 19
Praktikant Cornelia Flemming ¤
§§ 1- 4
Kommunalråd Tom Andersson¤
§§ 4- 9
§§ 1- 24
Nämndsekreterare Anette Bergqvist

¤ Via Teams

Justering

Lena Sänd (S) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare.
Protokollet justeras 2021-02-02 på Miljöförvaltningen.

Nämndsekreterare Anette Bergqvist

Ordförande Karl-Eric Nilsson

Justerande Lena Sänd
Justering tillkännages genom anslag den 2021-02-03 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på
Miljöförvaltningen.
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Föredragningslista
1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering
4. Initiativärenden
5. Fastställande av föredragningslista
6.1 Information – Miljömål och hållbarhet
6.2 Information – Överklagningsprocessen
6.3 Information – Domar från 2020
6.4 Information – Naturvårdsfonden , fasta ansökningstider
6.5 Information – Verksamhetsplan Konsument Borås 2021
6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
7.1 Strandskyddsdispens Sävshult 1:19
7.2 Strandskyddsdispens Påtorp 1:41
7.3 Strandskyddsdispens Längjum 3:83
7.4 Strandskyddsdispens Halla 1:72
8.1 * Yttrande till Förvaltningsrätten gällande ändring av beslut om
livsmedelssanktionsavgift
9.1 * Yttrande till Kammarrätten gällande överklagande av beslut
9.2 Riktlinjer för serveringstillstånd
10.1 Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19
10.2 Detaljplan för Villastaden, Tranan 2
12.1 Ny rutin för klimatkompensationsfonden
12.2 Lokalbehovsplan 2022-2024
12.3 Effektivisering av arbetet enligt alkohollagen
13.1 Kurser och konferenser etc.
14.1 Delegeringsbeslut december 2020
14.2 Inkomna skrivelser

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§1
Val av justerare
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses
Lena Sänd (S) med Per Månsson (M) som ersättare.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§2
Initiativärenden
Pågående
2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast
2020-05-01.
-

2020-04-28, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet
för redovisningen till senast den 2020-10-01

-

2020-09-29, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet
för redovisningen till senast den 2021-01-31

Ordförande finner att ärendet tas upp under rubriken Administration punkt 12.3 i
föredragningslistan.
Miljöförvaltningen har informerat nämnden om översynen av tillståndsverksamhetens
verksamhet. Ärendet avslutas.
Nytt
Miljö och konsumentnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys
inkl. ekonomi av 4-5 kommuners svar i rapporten ”Rapport – Serveringstillstånd” och
att detta skall redovisas senast på nämndsammanträdet 2021-06-21.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§3
Godkännande av föredragningslista
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26

6 (30)

§4
Information – Miljömål och hållbarhet
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljöförvaltningens miljöutredare Mikael Lund och Dennis Sako informerar nämnden
om arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.
I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social,
ekonomisk och miljömässig.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§5
Information – Överklagningsprocessen
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljöförvaltningens förvaltningsjurist Johanna Bäckström informerar nämnden om olika
förfaranden i överklagningsprocesser beroende på vilket lagrum ärendet tillhör.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Information – Domar från 2020
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljöförvaltningens förvaltningsjurist Johanna Bäckström informerar nämnden om
utfallet för några av de rättsfall från 2020 där Miljö- och konsumentnämndens och
miljöförvaltningens beslut har överklagats eller överprövats.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26

9 (30)

§7
Information – Naturvårdsfonden, fasta ansökningstider
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson informerar nämnden om
att naturvårdsgruppen beslutat att ha fasta datum för ansökningstider, 15e mars samt
15e september. Detta innebär att naturvårdsfondärenden kommer att behandlas på
möten i mars/april samt september/oktober.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§8
Information – Verksamhetsplan Konsument Borås 2021
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljöförvaltningens avdelningschef Annelie Johansson informerar nämnden om
Konsument Borås verksamhetsplan 2021
Mål och planerade aktiviteter för år 2021
Konsumentvägledning
Längsta väntetid för rådgivning ska vara 3 dagar
Vi planerar att
 Utreda möjligheter till bokade tider via hemsidan
 Definiera hur arbetet med hållbar konsumtion ska genomföras
Budget och skuld
Längsta väntetiden för bokad rådgivning ska vara 4 veckor
Vi planerar att:
 Utreda möjligheter till bokade tider via hemsidan
 Utreda möjligheten till uppsökande kontakt med klienter som har beviljad
skuldsanering
Konsument Borås 2021
 Fortsätta bedriva kvalitativ rådgivning och arbeta förebyggande
 Fortsätta utveckla vår verksamhet med fokus på effektiva arbetsmetoder
 Fortsätta ha en god arbetsmiljö – att ha trevligt och skoj tillsammans!
 Risk för att vi inte klarar att hålla vår målsättning med längsta väntetid på
rådgivning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§9
Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden:
Tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19 (från och med 202004-28)
90 klagomål
345 besök inklusive uppföljningar
83 övriga kontakter
25 anmärkningar trängsel
21 åtgärdade anmärkningar
Personal , pågår
• miljöinspektör, två vikarier har fått fast anställning, två miljöinspektörer och en
MIFO-handläggare anställda
• kompetensinventering pågår inför ersättningsrekrytering av administratör till
verksamhetsstöd
• Organisationshälsa – Chefoskopet?, Ledarskap, ledningsgrupp-utveckling
Övrigt

Justerande sign

•

Nya pandemilagen är länsstyrelsens ansvar

•

Promemoria:
Genomförande (med början juli 2021, enl. januariavtalet klart 1 jan 2022) av EU:s
engångsplastdirektiv 2019/904 och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

•

SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

•

Handlingsplan för omställning av Sverige till cirkulär ekonomi

•

Fördjupad Myndighetssamverkan i Borås

•

Skyfallskartering, byte av verktyg till SCALGO live

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr: 2020-3465

Strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten,
Sävshult 1:19
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, med måtten 15 x 8 meter, på fastigheten Sävshult 1:19 vid Skansasjön,
Borås stad.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt väst, syd och sydost, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2, markeras
med staket, häck, mur eller motsvarande.
2. Den stora boken norr om bostadshuset, markerade på kartan i tjänsteskrivelsens
bilaga 2, får ej tas ned eller skadas. Vid rivning och nybyggnation ska ett
skyddsavstånd på 15 gånger stammens diameter hållas till trädet. Inom detta
område får inte grävning eller körning med tunga maskiner ske. Detta för att inte
påverka rötterna negativt. Stor försiktighet ska iakttas så att inte trädens bark och
grenar skadas av maskiner eller redskap.
Motivering till beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2.

Sammanfattning

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus på
fastigheten Sävshult 1:19. Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer att
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var
tomtplatsen går och för att minska risken att en större byggnad utökar den upplevda
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att
tomtplatsen ska markeras. Miljöförvaltningen anser även det befogat att villkora om
skydd av den gamla, grova bok som står norr om befintligt bostadshuset.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-08, med bilagor
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10 forts.

Dnr: 2020-3465

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Kopia till

Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr: 2020-3661

Strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus med
komplementbyggnad på fastigheten, Påtorp 1:41
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, med en byggnadsarea på 268 kvadratmeter med komplementbyggnad samt
infartsväg på fastigheten Påtorp 1:41 vid sjön Ärtingen, Borås Stad.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Fastighetsgränsen ska åt väst/sydväst markeras med staket, häck, mur eller
motsvarande.
Motivering till beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden
i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i
18 a § 1 och 2

Sammanfattning

har sökt dispens från
strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett nytt bostadshus med
komplementbyggnader på fastigheten Påtorp 1:41 vid sjön Ärtingen som har 200 meter
strandskydd. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 17
november 2020. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Senast 2018 beviljades en strandskyddsdispens för ett bostadshus med garage på Påtorp
1:41, men på grund av att de ville invänta kommunalt VA till området så har dispensen
inte nyttjats under dess giltighetstid och därför söker fastighetsägaren nu om en ny
strandskyddsdispens. Fastigheten är fortfarande idag en obebyggd avstyckad fastighet.
Fastigheten har tidigare fått dispens från strandskyddet två gånger med motivering att
området varit väl avskilt från stranden av bebyggelse, 2010 av Länsstyrelsen och 2018 av
Borås Stad. Från fastigheten Påtorp 1:41 är det högst 170 meter ner till strandlinjen. Det
kan vara ännu kortare beroende på om Påtorp 1:20 räknas som en avskiljande fastighet
eller inte, vilket inte är prövat. Praxis om vad som är väl avskilt har under åren
förtydligats och skärpts.
Det är i detta fall svårt att bedöma om den bebyggelse som är mellan huset och sjön är
tillräckligt avskiljande eftersom det i sydväst är helt allemansrättslig tillgänglig skogsmark
fram till strandkanten i en rak linje.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11 forts.

Dnr: 2020-3661

Med hänvisning till Länsstyrelsens tidigare bedömning över platsen gör dock
Miljöförvaltningen bedömningen att platsen är väl avskild från strandlinjen genom
befintlig bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja dispens.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-07, med bilagor

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Kopia till

Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr: 2020-2731

Strandskyddsdispens för flytbrygga och vassklippning på
fastigheten, Längjum 3:83
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för brygga och vassklippning, på fastigheten Längjum
3:83, Borås Stad.
Motivering till beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
-Miljöbalken 7 kap. 15 §

Reservation

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa
beslutsförslag.

Sammanfattning

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för en flytbrygga
samt ta ned vass i en 8 meter bred kanal från stranden ut i sjön i anslutning till
bäckmynningen på fastigheten Längjum 3:83.
Sökta åtgärder är vid Sparsörsbäckens utlopp i Öresjö. Utloppet är i en udde ut i Öresjö.
Delar av de sökta åtgärderna är inom detaljplan beslutad 2002. Inom detaljplanen är det
detaljplanens bestämmelser som gäller. Strandskyddet är delvis utsläckt i plan, se bilaga 2
karta. Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen redan tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, och att åtgärden är en
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses
utanför området,
Enligt praxis kan en hemfridszon inte sträcka sig ut i vattnet, och i detta fall ligger
bostadshuset cirka 100 meter från strandkanten. En brygga är i och för sig en anläggning
som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Vid prövning av om detta innebär att
särskilda skäl för dispens föreligger ingår även en bedömning av bryggans inverkan på
strandskyddets syften, samt en vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes
intresse och behov av att ta platsen i anspråk.
är inte beroende av en
brygga för att kunna nyttja sin fastighet eftersom den har landförbindelse. Även om en
dispens i det enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan flera
enskilda dispenser sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till
stränder för friluftsliv och djur- och växtliv. Sökanden har undrat om de kan få klippa
en smalare kanal i vassen, en prövningsmyndighet kan inte svara på hur mycket vass den
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12 forts.

Dnr: 2020-2731

enskilde får klippa innan det bedöms vara en förbjuden åtgärd, men eftersom det inte
bedöms finnas ett särskilt skäl så kan dispens ej ges.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
bryggan och vassklippningen.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13, med bilaga
Alternativt beslutsförslag från M och KD

Yrkanden

Ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut.
Per Månsson (M) yrkar bifall till det alternativa beslutsförslaget från M och KD.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26

18 (30)

§ 13

Dnr: 2020-3960

Strandskyddsdispens för gäststuga på fastigheten, Halla 1:72
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö-och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
gäststuga, med måtten 5 x 3 meter, på fastigheten Halla 1:72 vid Frisjön, Borås Stad.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt norr markeras med staket, häck, mur eller motsvarande.
2. Tomtplatsen ska åt väst och öst även fortsättningsvis vara markerad med staket,
häck, mur eller motsvarande.
Motivering till beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
-Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det
som anges i 18 a § 1 och 2.

Sammanfattning

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en
gäststuga på fastigheten Halla 1:72. Miljöförvaltningen bedömer att gäststugan kommer
att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten
var den privata zonen kring byggnaderna råder finner Miljöförvaltningen det skäligt att
förena beslutet med villkor om att tomtplatsens gräns tydligt ska markeras.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11, med bilagor

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Kopia till

Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr: 2020-3130

Yttrande till Förvaltningsrätten, ändring av beslut om
livsmedelssanktionsavgift
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att
, organisations-nummer
, med verksamheten Ramnaköket, ska betala livsmedels-sanktionsavgift på
3 589 kr, vilket är 0,5 % av företagets årsomsättning.
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka med tjänsteskrivelsens bilaga 1 som
sitt yttrande till förvaltningsrätten.
Motivering till beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
-Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29
april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet
-13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.
-30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att en
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan
om registrering har gjorts.

Sammanfattning
Miljöförvaltningen fick den 2 april 2020 kännedom om att
tagit över
verksamheten Ramnaköket på Verkstadsgatan 1 utan att anmäla detta till
Miljöförvaltningen.
Vid kommuniceringen inkom
inte med några uppgifter om företagets
årsomsättning eller några andra synpunkter. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
fattades den 17 november 2020.
inkom med en överklagan den 4 januari 2021 där
anser att
man lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet i tid, samt en
resultatrapport om årsomsättning för verksamheten.
Miljö- och konsumentnämnden ändrar därför beloppet på sanktionsavgiften till 3 589
kr, men i övrigt står beslutet fast om livsmedelssanktionsavgift.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26
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§ 14 forts.

Dnr: 2020-3130

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18, med bilagor

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Jönköping

Kopia till
Ramnaköket

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26
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§ 15

Dnr: 16-2020-00138
16-2020-00181

Yttrande till Kammarrätten gällande överklagande av beslut
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande och
översänder det såsom sitt yttrande till Kammarrätten i Jönköping i mål 22-21 och 23-21.

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden (hädanefter nämnden) beslutade 2020-03-31 att från
och med 2020-04-04 återkalla
, serveringstillstånd
i Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås. Vidare beslutade nämnden 2020-0519 att återkalla
serveringstillstånd i Borås Arena, Ålgårdsvägen
32, Borås.
(hädanefter bolaget) inkom 2020-04-03 respektive 2020-06-08
med överklaganden av besluten. Muntlig förhandling hölls i Förvaltningsrätten 2020-1030 på bolagets begäran. 2020-11-27 avslog Förvaltningsrätten bolagets överklaganden.
Bolaget har 2021-01-04 inkommit med överklagande av Förvaltningsrättens beslut och
yrkar i första hand att Kammarrätten, genom ändring av Förvaltningsrättens dom,
upphäver de båda besluten om att återkalla serveringstillstånden i Quality Hotel Grand
respektive Borås Arena. I andra hand yrkar bolaget att de meddelas en erinran eller en
varning, istället för återkallelse av ovan nämnda serveringstillstånd.
Nämnden har förelagts att senast 2021-01-28 inkomma med yttrande gällande aktbilaga
1 som utgör bolagets överklagande till Kammarrätten. Nämnden vidhåller tidigare
lämnade yrkanden och grunder.

Bilagor
Bilagor till beslutet
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15, med bilagor

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Kammarrätten i Jönköping (kammarrattenijonkoping@dom.se)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26
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§ 16

Dnr: 2021-200

Riktlinjer för alkoholservering
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta:
- Förlänga riktlinjer för alkoholservering till och med 31 december 2021 samt att
ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera riktlinjer till nämndens sammanträde 21
juni 2021.

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden förlänger riktlinjer för alkoholservering under 2021.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26, med bilaga

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 17

Dnr: 2020-3748

Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19
Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område (avsett för ledningar under
mark) som finns på fastigheten Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av
fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.
Plankartan behöver kompletteras med planbestämmelse om buller.
Konsekvensbedömning
Exploateringen är liten och möjliggör ytterligare en byggrätt av enbostadshus. Enligt
översiktsplanen ligger aktuellt planområde inom ett utvecklingsstråk mellan Borås och
Sandared, därav anses det positivt med förtätning. Exploateringen innebär en förtätning
med tillgång till redan utbyggd infrastruktur.

Bilagor
Bilagor till beslutet
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21
med bilaga

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26
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§ 18

Dnr: 2020-3840

Detaljplan för Villastaden, Tranan 2
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete med förvaltningens
synpunkter.

Sammanfattning
Planens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt
bostadshus i 3-4 våningar. Miljöförvaltningen har deltagit i det tidiga planarbetet och
kommunicerat behovet att säkerställa kompensationsåtgärder, marklov och att dispens
söks för biotopskyddad allé.
Konsekvensbedömning

Social dimension

Fler bostäder är positivt för den sociala hållbarheten.

Ekologisk dimension
Att säkerställa ekosystemtjänster med kompensationsåtgärder bidrar till ekologisk
hållbarhet.

Tidigare kommunicering
Miljöförvaltningen har deltagit i det tidiga planarbetet och kommunicerat behovet att
säkerställa kompensationsåtgärder, marklov och att dispens söks för biotopskyddad allé.

Handlingar
Bilagor till beslutet
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-07
Med bilaga

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 19

Dnr: 2020-3941

Ny rutin för klimatkompensationsfonden
Miljö- och konsumentnämndens beslut

1. Miljö- och konsumentnämnden beslutar om att addera de 250 000 kr, som
nämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 2021 fördela, till den
existerande Klimatkompensationsfonden.
2. Miljö- och konsumentnämnden antar de nya rutinerna för
Klimatkompensationsfonden enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.
3. Miljö- och konsumentnämnden ger Miljöförvaltningen i uppdrag att utvärdera
Klimatkompensationssystemet i sin helhet och ta fram ett förslag på ett reviderat
system.

Motivering till beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Under 2020 uppdagades det att syftet med Klimatkompensationsfonden samt de rutiner
som funnits inte varit nog specifika, vilket har försvårat bedömningen av ansökningarna.
Miljöförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya rutiner, se tjänsteskrivelsens
bilaga 1.
Förhoppningen är att de nya rutinerna ska främja en enklare och effektivare ansökningoch bedömningsprocess. Miljöförvaltningens bedömning är att tydliga
bedömningskriterier och en gemensam ansökningsmall möjliggör detta samt stärker
Miljöförvaltningens trovärdighet i sin bedömning av ansökningarna och säkerställer att
effektiva klimatåtgärder genomförs.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-14, med bilagor

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar inom Borås Stad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26
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§ 20

Dnr: 2020-3676

Lokalbehovsplan 2022-2024
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer lokalbehovsplanen inför Borås Stads
lokalresursplan 2022-2024.

Sammanfattning
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt ca 75 kontorsarbetsplatser i lokaler nära
merparten av nämndens tillsyns- och kontrollobjekt. Miljöförvaltningens nuvarande
situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvarteret medför bland annat att
kunderna går till fel hus, effektiv samverkan mellan förvaltningens olika
myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet internt inom flera områden.
Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att öka
effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning gentemot
verksamhetsutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar när inte hela
förvaltningen sitter i samma lokal.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-13, med bilagor

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut skickas till
Lokalförsörjningsnämnden, dnr LFN 2020-00258 2.6.4.0

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 21

Dnr: 2020-3508

Effektivisering av arbetet enligt alkohollagen
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att:
1 Anta effektiviseringsåtgärderna inom tre områden; Personal och taxor,
Arbetssätt, och Administration,
2 förklara nämndens initiativärende ”Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt
förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att
översynen redovisas senast 2021-01-31” från 2019-09-24 avslutat,
3 Anta förvaltningens förslag såsom nämndens svar på Kommunfullmäktiges
uppdrag.
4 Ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys, inklusive ekonomi, av
4-5 kommuners svar i rapporten och att detta skall redovisas senast på
nämndsammanträdet i juni, 2021-06-21.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att effektivisera
förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen (2010:1622) och Miljöoch konsumentnämnden har uppdragit åt förvaltningen att göra en översyn av
tillståndsenhetens verksamhet (2019-09-24, §271).
Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för effektivisering;
Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av dessa områden
föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en effektivare
verksamhet. Bland annat har en konsult fått i uppdrag att jämföra kommunens arbete i
enlighet med alkohollagen med andra kommuner inom en rad centrala områden.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21, med bilagor
Tilläggsyrkande från ordförande Karl-Eric Nilsson (C)

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag med
tilläggsyrkandet, och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut skickas till
Stadsledningskansliet, ks.diarium@boras.se
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 22
Kurser och konferenser
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M)
och Lena Sänd (S) får deltaga i SKRs digitala seminarium om aktuella rättsfall av
betydelse för miljönämndernas tillsyn och taxor som hålls kl. 09.00-12.00 den 10e
februari 2021.

Sammanfattning
Nämnden har fått inbjudan till preliminära planeringsdagar, 25e maj kl. 12.00 – 17.00
samt 15e september kl. 08.00 – 17.00
Sveriges Ekokommuner - digitalt årsmöte i maj
Sveriges Miljökommuner - Vårmöte 5-6 maj i Stockholm
Konsumentdagarna - digitalt 16-18 mars, nämndsekreterare Anette Bergqvist
undersöker ifall Catherine Tynes Kjellberg är anmäld.
Sveriges kommuner och regioner - digitalt seminarium om aktuella rättsfall kl. 09.00 –
12.00 den 10e februari

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 23
Delegeringsbeslut december 2020
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna.

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom
att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Underlag för beslut

Miljöförvaltningens delegeringsbeslut december 2020.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 24
Inkomna skrivelser
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Nämnden har fått ta del av utskick:
*Utbildning i social hållbarhet 14 april 2021
* Konferens Hälsorelaterad miljöövervakning 27e april 2021
* Förintelsens dag

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

