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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-06-21 
TID OCH PLATS 
Måndagen den 21 juni 2021, kl. 17:00 – 20.25, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 19.10 – 19.25 
Omfattning §§ 106 - 129 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande 
Lena Sänd (S)   2e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) ¤ 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) ¤ 
Katrine Andersson (M)  
Elvira Löwenadler (M) ¤ 
Lars-Erik Johansson(SD) ¤ 

Tjänstgörande ersättare ¤ 
Jaana Ben Maaouia (S) för Cecilia Kochan (S) 

Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S)    
Harry Kettil (S)   

Alexander Andersson (C) 
Sofia Sandänger (M) 

  

 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 
 
 
Justerande Katrine Andersson 

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 106- 129 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 106- 129 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤* §§ 106- 126 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤* §§ 106- 129 
Miljöinspektör Christian Sandahl¤* §§ 106- 129 
Klimatanpassningssamordnare  
David von Sydow  §§ 106- 109 (6.2) 
Miljöinspektör Sevil Selimov¤ §§ 106- 109 (6.8) 
Miljöinspektör Louisa Borthwick¤ §§ 106- 109 (6.7) 
Miljöinspektör Ilse Postma¤ §§ 106- 109 (6.3) 
Miljöinspektör Charlott Rånge¤ §§ 106- 109 (6.8) 
Miljöinspektör Frida Winbom¤ §§ 106- 109 (6.7) 

Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 106- 129 
Avdelningschef Annelie Johansson¤* §§ 106- 129 
Miljöinspektör Anthoula Papakosta¤ §109(6.4-5) 
Miljöinspektör Mirelle Kervatin¤ §§ 106- 109 
Miljöinspektör Josefin Wilén¤ §§ 106 -109 
Miljöinspektör Emilia Olofsson¤ §§ 106- 114 
Energi- och Klimatsamordnare  
Lisa Nilsson¤  §  109 (6.8) 
Kommunbiolog Linnea Åsedahl¤ §§ 110- 114 
Controller Kristina Reinholdsson¤ §§ 106- 109 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 106- 129

¤ Via Teams *ej med på 9.1 - 9.5 (sekretess) 

Justering  
Katrine Andersson (M) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-06-23 på Miljöförvaltningen. 

Justering tillkännages genom anslag den 2021-06-24 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 – Remiss täktverksamhet Lunden 
6.2  Information – Skyfallskartering, tilldelade medel 
6.3  Information – Mifo inventeringsarbete 
6.4  Information – Tematillsyn Miljöskydd, energieffektivisering -20, klimatanpassning 
      och nödlägesberedskap -21 
6.5  Information – Hälsoskydd, tematillsyn ventilation -skolor, solskydd och radon  
      -förskolor  
6.6  Information – Myndighetsgemensam insats vattenpipsverksamhet 
6.7  Information – Trängseltillsyn 
6.8  Information – Klimatrapport 
6.9  Information – Budget 2022 
6.10 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1 Strandskyddsdispens Arnäsholm 1:45 
7.2 Strandskyddsdispens Sävshult 2:10  
7.3 Strandskyddsdispens Komlösa 5:4  
7.4 Strandskyddsdispens Komlösa 5:14  
7.5 Strandskyddsdispens Sjögabo 1:38 

9.1  *Yttrande till förvaltningsrätten angående tobakstillstånd 
9.2  *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd  
9.2  *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd  
9.4   Revidering av riktlinjer för alkoholservering 
9.5 *Yttrande till förvaltningsrätten angående tobakstillstånd 

10.1 Förslag till detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl. 
10.2 Detaljplan för Viared Sydvästra, del av Viared 5:1 m.fl. 

12.1 Motion -Menssäkra Borås 
12.2 Sommardelegation -strandskyddsdispens 
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12.3 Månadsuppföljning maj 2021 
12.4 Sommargåva 2021 
12.5 Referens-/förankringsgrupp Miljömålsrevidering 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut maj 2021 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 106 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Katrine Andersson (M) med Per Månsson (M) som ersättare. 
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§ 107 

Initiativärenden 

Pågående 

2021-01-26, § 2 
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 

- 2020-06-21, P.g.a. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras 
datumet för redovisningen till senast den 2021-09-28 

Nytt 

Borås har under en lång tid låtit bygga om avlopps och vattenledningar till Fristad. De 
tidigare ledningarna som fortfarande finns i Öresjö har ersatts av ledningar nu 
nedgrävda på land. 
Min fråga är: 
Hur tänker kommunen beträffande avloppskulverten på Öresjös botten, skall den 
bärgas eller hur har man tänkt att göra med denna avloppsledning? 
Moderaterna - Per Månsson 
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§ 108 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 109 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.10 i nämndens protokoll. 

6.1 Remiss täktverksamhet Lunden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Linda Gustafsson informerar nämnden om ärendet 
som inkommit på remiss från Länsstyrelsens Västra Götaland angående tillstånd till 
täktverksamhet på fastigheterna Lunden 1:16 m.fl. 

6.2 Skyfallskartering, tilldelade medel 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens klimatanpassningssamordnare David von Sydow informerar 
nämnden om det pågående arbetet med skyfallskartering. 

6.3 Mifo inventeringsarbete 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Ilse Postma informerar nämnden om arbetet med 
att inventera förorenade områden. 

6.4 Tematillsyn Miljöskydd  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Josefin Wilén, Emilia Olofsson, Sevil Selimov och 
Mirelle Kervatin redogör för nämnden om miljöskydds tematillsyn som 2020 var 
Energitillsyn, och 2021 är Klimatanpassning och nödlägesplanering. 
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§ 109 forts. 

6.5 Hälsoskydd tematillsyn 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Anthoula Papakosta redogör för nämnden om 
Hälsoskydds tematillsyn som 2019 var ventilation förskolor, 2020 ventilation 
grundskolor/gymnasium.  2021 är tematillsynen solskydd och radon på förskolor. 

6.6 Myndighetsgemensam insats vattenpipsverksamhet 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Louisa Borthwick redovisar bl.a. ett exempelärende 
från myndighetssamverkan vattenpipsverksamhet för nämnden. 

6.7 Trängseltillsyn 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Charlott Rånge redogör för nämnden om arbetet 
med Trängseltillsyn 2020-2021 som utförts, och utförs, av en grupp handläggare från 
olika avdelningar på förvaltningen. 

6.8 Klimatrapport 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson redovisar klimatrapport 
2021 med arbetsprocess, slutsatser, Borås Stads samt boråsarnas koldioxidbudget samt 
rekommendationer för 2022. 

6.9 Budget 2022 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens controller Kristina Reinholdsson redovisar och förklarar siffrorna i 
Budget 2022:1. 
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§ 109 forts. 

6.10 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 
• En handläggare samordnad tillsyn Tillstånd och Livs klar (tillsvidareanställning av 

tidigare vikarie) 
• Rekrytering 

Vik jurist året ut – referenstagning klar 
Utvecklingsledare/samordnare – nästan klart 
Förvaltningscontroller – vik 5 mån klart 

• Inspektörer/handläggare, rekryteringsarbete påbörjat 
Nyrekrytering, behov 5 åa, samordnad tillsyn 1 åa 
Tidsbegränsade: trängseltillsyn 1 åa, vikariat 1-2 åa 

Övrigt 
• Stöd till kommun – miljömål och Agenda 2030? 

www.rus.se 
• Regeringsuppdrag om förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet 
• SKR tar fram Handbok i kommunal krisberedskap 
• Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar samt 

förändrad anmälningsplikt, enl. 38§ FMNV 
  

http://www.rus.se/
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§ 110  Dnr: 2020-1326 

Strandskyddsdispens för fritidshus, friggebod och 
attefallshus på fastigheten, Arnäsholm 1:45 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med en byggnadsarea på 85 m2, för en friggebod med en byggnadsarea på 15 
m2 på placering A eller B enligt bilaga 2, och för ett attefallshus med en byggnadsarea på 
30,1 m2 på placeringen B eller C enligt bilaga 2, på fastigheten Arnäsholm 1:45 vid 
Frisjön, Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för attefallshus enligt placering A, på fastigheten 
Arnäsholm 1:45, Borås Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 

Sammanfattning 
 har ansökt om strandskyddsdispens för fritidshus, friggebod, 

attefallshus och att ta bort berg i dagen på fastigheten Arnäsholm 1:45. På fastigheten 
finns idag ett befintligt fritidshus samt två befintliga komplementbyggnader. Det nya 
fritidshuset ska ersätta det befintliga fritidshuset.  har inkommit med flera olika 
alternativ till placeringar för friggebod och attefallshus. Miljö- och konsumentnämnden 
bedömer att fritidshuset, friggebod enligt alternativ A eller B, och attefallshus enligt 
alternativ B eller C planeras inom ianspråktagen mark och inom vad som bedöms vara 
tomtplats samt att de inte påverkar några höga naturvärden. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer därför att det finns skäl till att ge dispens för dessa 
placeringar. Attefallshuset enligt alternativ A är planerat utanför vad som bedöms vara 
tomtplats och ianspråktagen mark, det planeras även intill strandlinjen där naturvärden i 
form av en stenig strand påverkas av åtgärden.  
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§ 110 forts. Dnr: 2020-1326 

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att dispens inte kan ges för attefallshus enligt 
den placeringen. Att ta bort berg i dagen inom tomtplats bedöms inte vara 
dispenspliktigt.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 
Beslutsförslag från Mitt-S, med bilaga 

Förslag och yrkanden 
Ordföranden Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till Mitt-S beslutsförslag. 

Vice ordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
alternativa beslutsförslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Ja-röst för förslaget från Mitt-S 
Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Jaana Ben Maaouia (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 

Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mitt-S förslag. 
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§ 110 forts. Dnr: 2020-1326 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se   
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§ 111  Dnr: 2021-1539 

Strandskyddsdispens om bostadshus på fastigheten, 
Sävshult 2:10 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus enligt ansökan, med yttermåtten 12,1 x 7,3 meter, på fastigheten Sävshult 
2:10 vid Sävsjön Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Hela tomtplatsen, enligt bilaga 2 och 3, ska 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: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se 
bilaga. 

Sammanfattning 
 har sökt strandskyddsdispens för att ersätta ett fritidshus mot ett nytt på 

fastigheten Sävshult 2:10. Förutom ett fritidshus finns även en förrådsbyggnad på 
platsen. Båda byggnaderna inger ett mycket diskret intryck med enkel utformning, 
fritidshuset ser även till viss del nedgånget ut. Det nya huset är planerat på samma plats 
som det befintliga men större. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att det finns 
skäl för dispens då området kring byggnaderna bedöms ianspråktaget. Hela fastigheten 
består av naturmark och tomtplatsen bedöms vara liten. Miljö- och konsumentnämnden 
bedömer att villkor om avgränsning behövs runt hela tomtplatsen. 
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§ 111 forts. Dnr: 2021-1539 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

Förslag och yrkanden 
Ordföranden Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Vice ordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
alternativa beslutsförslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Ja-röst för förslaget från ordförande 
Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Jaana Ben Maaouia (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Sofia Sandänger (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 

Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se   
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§ 112  Dnr: 2021-1261 

Strandskyddsdispens för tomtplats och två fritidshus på 
fastigheten, Komlösa 5:4 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tomtmark, med en area på ca 550 m2, på fastigheten Komlösa 5:4 Öresjö, Borås Stad.  

Hela området får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt öster och sydväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 

mur eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för fritidshus och tomtplats på övriga delar av fastigheten 
Komlösa 5:4, Borås Stad. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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 ansökt om strandskyddsdispens för att göra del av Komlösa 5:4 till 

tomtplats. En mindre del av det ansökta området vill han införliva i angränsande 
fastighet Komlösa 8:12, och på resterande del vill han bygga två fritidshus. På platsen 
som planeras införlivas i Komlösa 8:12 finns idag uppställningsplats och hönshus med 
hönsgård. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att området är ianspråktaget och 
dispens kan ges för denna del. Beslutet villkoras med avgränsning i sydväst för att 
säkerställa att gräns mellan privat och allmän mark är tydlig. Resterande del för 
tomtplats med fritidshus är planerat på ett område som består av naturmark med 
mestadels tall, området gränsar till sjön. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att det 
inte finns skäl till dispens och att dispens avslås för denna del av ansökan. 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-06-21 16 (35) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 112 forts. Dnr: 2021-1261 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03, med bilagor 

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

Beslutet skickas till 
  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se   
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§ 113  Dnr: 2021-1703 

Strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten, 
Komlösa 5:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med yttermåtten 5,6 x 10,6 meter, på fastigheten Komlösa 5:14 vid Öresjö 
Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt sydväst och nordöst, enligt bilaga 2, 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: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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 ansökt om strandskyddsdispens för att bygga ett bostadshus på 

fastigheten Komlösa 5:14. Fastigheten ligger till hälften på plan mark utan träd, andra 
hälften ligger i den trädbevuxna brant som finns i hela området. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att området är väl avskilt från strandlinjen och att dispens 
kan beviljas. Tomtplatsen kommer endast utgöras av den lägre liggande delen av 
fastigheten för att bevara de naturvärden som finns i branten. Beslutet förenas med 
villkor om avgränsning av tomtplats åt sydväst och nordöst. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03, med bilagor 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 113 forts. Dnr: 2021-1703 

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

Beslutet skickas till 
  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se   



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-06-21 19 (35) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 114  Dnr: 2021-1752 

Strandskyddsdispens för växthus på fastigheten, Sjögabo 
1:38 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
växthus, med en byggnadsarea på 13 kvadratmeter, på fastigheten Sjögabo 1:38 vid 
Sävsjön, Borås Stad.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska mot, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande så att det är tydligt var tomtplatsen slutar. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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 
 söker dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

växthus på fastigheten Sjögabo 1:38. Växthuset ligger inom etablerad tomtplats och det 
bedöms därför finnas ett särskilt skäl. Allmänheten avhålls inte från en plats den haft 
tillgång till och inga naturvärden påverkas. För att tydliggöra gränsen mellan fastigheten 
Sjögabo 1:38 och strandzonen förenas dispensen med ett villkor om att ett staket eller 
liknande ska sättas upp i fastighetsgränsen mot sjön.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02, med bilagor 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 114 forts. Dnr: 2021-1752 

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se   



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 115 Dnr: 11-2021-00041 

Yttrande i mål 2876-21 angående tobakstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande i mål 
2876-21 och översända det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Motivering till beslut 
Yttrandet framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Ärendet rör yttrande i mål 2876-21 angående tobakstillstånd. Miljö- och 
konsumentnämnden står fast vid sitt beslut och yrkar att överklagan ska avslås. Det 
bolaget har anfört i sitt överklagande ändrar inte Miljö- och konsumentnämndens 
bedömning.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-29, med bilaga 

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

Beslutet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-06-21 22 (35) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 116 Dnr: 01-2021-00005 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan att tills 
vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe Godiskällarn i 
Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared.  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning 
, ansöker om tillstånd att tills vidare sälja tobaksvaror på 

försäljningsstället Godiskällaren i Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen har visat på en personlig och 
systematisk ekonomisk misskötsamhet, som medför att bolaget inte kan anses uppfylla 
de högt ställda kraven om lämplighet i 5 kap. 2 § LTLP. Bolagets ansökan s ka därför 
avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07, med bilaga 

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

Beslutet skickas till  
Sökanden ,  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 117 Dnr: 01-2019-00125 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  
ansökan att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe 
Godiskällarn i Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared.  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning 
, ansöker om tillstånd att tills vidare sälja 

tobaksvaror på försäljningsstället Godiskällarn i Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen har visat på en personlig och 
systematisk ekonomisk misskötsamhet, som medför att sökanden inte kan anses 
uppfylla de högt ställda kraven om lämplighet i 5 kap. 2 § LTLP. Sökandens ansökan ska 
därför avslås.  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07, med bilaga 

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

Beslutet skickas till  
Sökanden: .  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-06-21 24 (35) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 118 Dnr: 10-2021-00140 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till revidering av 
riktlinjer för alkoholservering. Reviderade riktlinjer gäller under perioden 2022-01-01 – 
2023-12-31. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622). 

Sammanfattning 
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i 
kommunen. Kommunen ska ha riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och kan på 
så sätt utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger vilka lokala hänsyn som 
kommunen tar vid tillståndsprövningen.  

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering utgör ett styrdokument. Därför är det viktigt 
att regelbundet revidera dessa så att dess innehåll ständigt är aktuellt. Rådande riktlinjer 
för alkoholservering gäller till och med 2021-12-31. Nu reviderade riktlinjer gäller under 
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. Förnyad revidering av riktlinjerna ska ske inför 
2024. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02, med bilagor 

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

Beslutet skickas till  
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 119 Dnr: 11-2021-00057 

Yttrande över överklagan angående tobakstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande angående 

 överklagan och översända det såsom sitt yttrande till 
Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Motivering till beslut 
Yttrandet framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse  

Sammanfattning 
Ärendet rör yttrande över överklagan angående tobakstillstånd för  

 på Grevens Bar. Miljö- och konsumentnämnden står fast vid sitt beslut 
och yrkar att överklagan ska avslås. Det bolaget har anfört i sitt överklagande ändrar inte 
Miljö- och konsumentnämndens bedömning.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-20, med bilagor 

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

Beslutet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 120 Dnr: 2021-1813 

Förslag till detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avstyrka förslaget till detaljplan. 

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

Lagstöd 
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen  
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  

2 kap. 3 § Plan och bygglagen  
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med möjlighet för såväl radhus, 
kedjehus, parhus, mindre flerbostadshus samt villor inom området. Den samlade 
bedömningen från miljöförvaltningen är att området inte lämpar sig för bostäder. Det är 
för stor risk för negativ hälsopåverkan så nära järnväg och riksväg med buller, 
vibrationer och risker. Föreslagna åtgärder är inte tillräckliga för att erbjuda en god 
boendemiljö. Naturmiljön inklusive kärrtorv med eventuell markavvattning har inte 
heller utretts tillräckligt och lösningarna är inte klara för alla frågor  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02, med bilaga 

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

Beslut skickas till 
Detaljplanering@boras.se 
  

mailto:Detaljplanering@boras.se


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 121 Dnr: 2021-2083 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Detaljplan för Viared Sydvästra, del av Viared 5:1 m.fl. 

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

Motivering till beslut 
Synpunkterna som ska beaktas framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra för utökning av en befintlig industrifastighet i 
verksamhetsområdet Viared. 

Flera känsliga områden vad gäller naturmiljö och jordbruksmark har utgått ur planen 
sedan samrådet 2013, men planen innebär omfattande markingrepp och förändring av 
marknivåer och påverkan på biotopskyddsobjekt och flora. Dispens från biotopskyddet 
har givits för stenmur, damm och grönvit nattviol. Genomförandedelen i 
planhandlingarna behöver kompletteras med uppgifter om hur 
kompensationsåtgärderna för biotopskydd ska säkerställas. Att de behöver färdigställas 
innan etapp 2 kan tas i anspråk och vilka avtal eller överenskommelser som behöver 
tecknas mellan vilka parter. Det bör tydliggöras att dessa åtgärder nu sker utanför 
planområdet. Även fortsatt skötsel av dessa ytor behöver säkerställas. 
Planbestämmelser n1 finns nu på plankartan, kopplat till slänterna, och där ska minst 50 
procent av marken utgöras av plantering.  

Trafikutredning saknas. Texten om åtgärdsvalsstudien behöver ändras, då denna nu är 
beslutad av Kommunstyrelsen. Åtgärdsvalsstudien innehåller både text om de 
infrastrukturåtgärder, som krävs för framkomligheten för godset och mobility 
managementåtgärder som krävs för att öka andelen som reser kollektivt och cyklar till 
industriområdet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-02, med bilaga 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-06-21 28 (35) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 122 Dnr: 2021-1617 

Motion – Menssäkra Borås 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig eftersom ärendet inte berör 
nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden är att säkerställa boråsarnas hälsa och 
säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för 
företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna med både förbyggande 
och rådgivande insatser inom budget-, skuld- och konsumentområdena. Nämndens 
verksamhet omfattas inte av motionen varför Miljö- och konsumentnämnden avstår 
från yttrande. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-08, med bilagor 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, dnr 2021-00271 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 123 Dnr: 2021-2322 

Sommardelegation - strandskyddsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att, utöver den redan beslutade 
delegationsordningen, under perioden 22 juni till 29 augusti 2021 ge ordförande för 
Miljö- och konsumentnämnden delegation att besluta i ärenden om strandskyddsdispens 
med villkor om den sökanden vill det. 

Sammanfattning 
Under sommaren har nämnden ett längre uppehåll mellan sina möten. De ärenden som 
inte hunnit handläggas klart eller som inkommit efter den 1 juni riskerar att få vänta på 
beslut tills i septembernämnden på grund av nämndens uppehåll och handläggarnas 
semestrar. Som en service till medborgarna kan ordförande ha delegation på 
strandskyddsdispenser med villkor till de sökande som önskar att få ett snabbt beslut 
under sommaren.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-14 

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

Beslut skickas till 
Handläggare av strandskyddsärenden 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 124 Dnr: 2021-769 

Månadsuppföljning maj 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för maj 2021 med 
helårsprognos. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-08, med bilagor 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 125 Dnr: 2021-2399 

Sommargåva till anställda 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Miljöförvaltningens medarbetare får en 
sommargåva till värdet av 400 kronor. 

Reservation  
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag, se bilaga. 

Sammanfattning 
Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att gälla för 
perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge gåvor till ett värde 
av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul -och jubileumsgåvor. 

Kommunstyrelsen ser gåvan till de anställda som en positiv gest till sina medarbetare i 
samband med Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för ökad lokal handel i Borås, 
och rekommenderar nämnderna att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder 
som förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker 
sedan en prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms vilket resultat som respektive 
nämnd kommer att bära med sig till nästa år. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-16, med bilaga 
Alternativt förslag från SD 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

PROTOKOLL 
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§ 126 Dnr: 2021-2415 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Referens-/förankringsgrupp Miljömålsrevidering 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att utse en representant från samtliga partier i 
Miljö- och konsumentnämnden samt en insynsplats för Vänsterpartiet. Vidare utses 
även kommunalråden; Tom Andersson (MP), Niklas Arvidsson (KD) och Andreas 
Exner (SD) till att ingå i politiska referensgruppen för revideringen av Borås Stads 
miljömål.  

Sammanfattning 
Borås Stads miljömål togs fram år 2017 och antogs 2018 och gäller i fyra år. Revidering 
skall således göras 2021. Revideringen av miljömål har påbörjats under 2019 men arbetet 
har dragit ut på tiden i väntan på styrningsdirektiv. Till revideringen ska det tillsättas en 
referensgrupp som informeras om det pågående arbetet och som är ett politiskt 
bollplank för tjänstepersonerna. Det är miljö- och konsumentnämnden som ansvarar för 
revideringen och det är kommunfullmäktige som beslutar om dokumentet. Till 
styrgrupp föreslås en deltagare från varje parti i Miljö- och konsumentnämnden plus en 
insynsplats gällande Vänsterpartiet. Utöver dessa föreslås även kommunalråden; Tom 
Andersson (MP), Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) ingå i styrgruppen. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-17. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
  

mailto:KS.diarium@boras.se
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§ 127 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Den planerade strategidagen 2021-09-15 flyttas till 2021-10-26 p.g.a. fortsatta 
restriktioner med anledning av covid-19-pandemin.  
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§ 128 

Delegeringsbeslut maj 2021 

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 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 129 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* Förtydligande av villkorstext i strandskyddsärenden efter fråga från M + KD 
* underlag för riskanalys som genomförs på respektive gruppmöten 
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