
 

PROTOKOLL 
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Justering tillkännages genom anslag den 2020-01-31 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 

TID OCH PLATS 
Tisdagen den 28 januari 2020, kl. 17:00 – 19.45, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 19.00 –19.20 
 
Omfattning 
§§ 369- 392 

 

 
Beslutande 

 

Karl-Eric Nilsson (C)           Ordförande  
Sofia Bohlin (S) 2e vice ordförande §§ 377 - 392 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L)  
Katrine Andersson (M) 
Robert Strömbom (SD) 

 

 
  
 
Tjänstgörande ersättare 
Sofia Sandänger (M) för Per Månsson (M) 
Tobias Eng-Strömberg (S) för Sofia Bohlin (S)§§369-376 
Jessica Bjurén (M) för Elvira Löwenadler (M) 
 
 

 

Närvarande ersättare  
Tobias Eng-Strömberg (S)   
Harry Kettil (S) 
Alexander Andersson (C) 
Matti Oinas (MP) 
 

Sofia Sandänger (M) 
Jessica Bjurén (M) 
Lars Lyborg (KD)  
Lars-Erik Johansson (SD) 
 

  

Tjänstemän och övriga  

Tf. Förvaltningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Elin Johnsson 
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström 
 
 

§§ 369 -392 
§§ 369 -392 
§§ 369 -375 
§§ 369 -392 
§§ 369 -392 
 
 

Kommunbiolog Linnea Åsedahl 
Miljöinspektör Ilse Postma 
Miljöinspektör Ahmad Hallak Hanash 
Ekonom/controller Kristina Reinholdsson 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
Utredare på CKS, Mikael Petersson 

§§ 369 - 374 
§§ 369 - 373 
§§ 369 - 374 
§§ 369 - 372  
§§ 369 –392 
§  375  
 

Justering 
 

Katrine Andersson (M) utses att justera.  
Protokollet justeras 2020-01-30 på Miljöförvaltningens expedition.  
 

 
 

 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist   
 

 
 

 

Ordförande Karl-Eric Nilsson  
  

 
Justerande Katrine Andersson  
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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 – Årsresultat 2019 
6.2  Information – Miljötillsyns MIFO arbete 
6.3  Information – Strandskyddsdispens Torpa-Sjöbo 2:56 
6.4  Information – Korruption och oegentligheter   
6.5  Information – Kontrollplan Livsmedelskontroll 2020 
6.6  Information – Verksamhets- och Tillsynsplan Tillståndsenheten Alkohol 2020 
6.7  Information – Verksamhetsplan för tobak, e-cigaretter m.fl. 2020 
6.8  Information – Verksamhetsplan Konsument Borås 2020 
6.9  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
 

7.1  Strandskyddsdispens Seglora-Grimmered 1:29 
7.2  Strandskyddsdispens Kinnarumma-Näs 1:19 
7.3  Strandskyddsdispens Torpa-Sjöbo 2:56 
 

8.1 Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2020 
 

9.1 Verksamhets- och Tillsynsplan Tillståndsenheten Alkohol 2020 
9.2 Verksamhetsplan för tobak, e-cigaretter, folköl, receptfria läkemedel m.m. 2020 
 

10.1 Remiss – Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
 

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Tå 1:7 
 

12.1 Lokalbehovsplan 2021-2023 
 

13.1 Kurser och konferenser etc. 
 

14.1 Delegeringsbeslut december 2019 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 369 
 

Val av justerare 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Katrine Andersson (M).      
  
 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-01-28 
 4 (42) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 370 
 

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. 
 
Sverigedemokraterna 2019-12-17, §338 – Gemensamma transporter i el-bussar tas i 
beaktande inför planering av tex. Strategidagar 
- el-bussarna i Sverige klarar endast ca 10 mil innan laddning i dagsläget, därför är detta 
inget bra alternativ för resan till Helsingborg i februari.  
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§ 371 
 

Godkännande av föredragningslista 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
Med ändringen att ärende 6.8 Information – Verksamhetsplan Konsument Borås flyttas 
till nämndmötet i februari. 
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§ 372 
    

Information – Årsredovisning 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens ekonom Kristina Reinholdsson redogör och förtydligar siffror ur 
årsredovisningen för nämnden. Mer utförlig presentation kommer på nästa nämndmöte. 
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§ 373 
 

Information – Miljötillsyns MIFO arbete 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens miljöinspektörer Ilse Postma och Ahmad Hallak Hanash  
informerar nämnden om det pågående arbetet med metodik för inventering av 
förorenade områden och de planerade fokusområdena för 2020. 
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§ 374 
              

Information – Strandskyddsdispens Torpa-Sjöbo 2:56 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöbiolog Linnea Åsedahl informerar nämnden om hur man gjort 
bedömningar angående tomtgräns etc. i ärendet. 
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§ 375 
              

Information – Korruption och oegentligheter 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Mikael Petersson, utredare på Centrum för Kunskap och Säkerhet, informerar om 
frågor kring korruption och oegentligheter. 
 
I CKS uppdrag ingår bland annat: 
•Att försvåra för kriminell verksamhet, oegentligheter och korruption att få fäste i Borås 
Stad 
•Att stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta åtgärder mot oegentligheter 
och korruption 
–Nätverk för korruptionsbekämpning (SKL) 
–Nätverk för att förebygga och motverka fusk och oegentligheter inom välfärden (SKL) 
•Att ansvara för Borås Stads visselblåsfunktion 
 
En vanligt förekommande definition av korruption är att någon utnyttjar sin ställning 
för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Ett sådant agerande 
urholkar tilliten i samhället och skadar förtroendet för organisationer och individer. Vad 
korruption är, var gränsdragningarna går och hur man ska förhålla sig till erbjudanden 
och andra typer av påverkansförsök man kan mötas av i sitt dagliga arbete är inte alltid 
enkelt.   
 
Frågor att ställa sig: 
•Är detta en förmån och varför erbjuds den mig? 
•Finns det ett samband mellan förmånen och min tjänsteutövning? 
•Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 
•Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares eller uppdragsgivares relation med den 
som erbjuder förmånen? 
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§ 376 
              

Information – Kontrollplan Livsmedelskontroll 2020 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens avdelningschef Zygmunt Cieslak informerar nämnden om 
kontrollplanen för livsmedelskontroll 
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§ 377 
              

Information – Verksamhets- och Tillsynsplan 
Tillståndsenheten Alkohol 2020 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens avdelningschef Zygmunt Cieslak informerar nämnden om 
verksamhets- och tillsynsplanen för tillståndsenheten Alkohol 2020 
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§ 378 
              

Information –Verksamhetsplan tobak, e-cigaretter m.fl. 2020 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens avdelningschef Zygmunt Cieslak informerar nämnden om 
verksamhetsplanen för tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel m.ml. 2020 
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§ 379 
              

Information –Verksamhetsplan Konsument Borås 2020 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att flytta ärendet till nämndmötet 25e februari 
då avdelningschefen för Konsument Borås inte har möjlighet att presentera ärendet på 
januarimötet. 
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§ 380         
              

Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens tf. förvaltningschef Zygmunt Cieslak och avdelningschef Elin 
Johnsson informerar nämnden om att  
 
Miljöstrategiska avdelningen  
75% av en heltidstjänst har beviljats till klimatanpassning. David von Sydow kommer 
arbeta med detta, vilket gör att vi behöver rekrytera en miljöutredare för att ersätta 
David. 
 

Peter Rydberg har sagt upp sig så det kommer att göras en ersättningsrekrytering för 
honom. 
 

Det arbetas även med ett samverkansavtal kring EKR (Energi- och klimatrådgivning) 
för år 2020 med Härryda kommun. (Härryda behöver 50% och vi har behov av 50% 
efter Peter Rydberg slutat.)  
 
På Miljötillsyn avdelningen har Ahmad Hanash Hallak blivit tillsvidareanställd from 
årsskiftet, Frida Winbom är tillsvidareanställd from 3e februari och Emilia Olofsson 
from 23e mars.  
27e januari påbörjade Louisa Borthwick ett vikariat som pågår året ut. 
 

Ilse Postma kommer att arbeta 50% med Viskanprojektet för stadsledningskansliets 
strategiska samhällsplanering under 2020. 
 

För anställningen av chef till miljötillsyn kommer en rekryteringsbyrå att anlitas. 
 
Verksamhetsstöd avser att hyra in en administratör via bemanningsbyrå tills man hunnit 
specificera kravprofilen för administratörstjänsten.  
 
Matkompaniet, gammalt ärende, Livsmedelsavdelningen, sökande har fått avslag hos 
högsta domstolen, vilket innebär att Miljöförvaltningen har fått rätt i sitt beslut. 
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§ 381     Dnr: 2019-3440 
   

Strandskyddsdispens för tillbyggnad med tillhörande altan 
på bostadshuset och för befintlig altan på fastigheten, 
Seglora-Grimmered 1:29 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 
ansökan för tillbyggnad med måtten 8 x 11 meter och tillhörande altan med måtten 8 x 
11 meter, samt för befintlig altan med måtten 5 x 5 meter på fastigheten Seglora-
Grimmered 1:29 vid Eningen, Borås Stad.  
 

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

Villkor 
1. Tomtplatsen skall, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. 

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. 
 
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 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad med 

tillhörande altan på bostadshuset och för befintlig altan på fastigheten Seglora-
Grimmered 1:29. Fastigheten ligger vid sjön Eningen i Borås Stad. Miljöförvaltningen 
bedömer att det finns ett särskilt skäl för att ge strandskyddsdispens för åtgärderna. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

tillbyggnad med tillhörande altan på bostadshuset samt för en befintlig altan på 
fastigheten Seglora-Grimmered 1:29. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 11 november 2019. Ritning och karta har också 
skickats in. Ansökan kompletterades med byggnation av altan 13 december 2019 samt 
karta 3 januari 2020. 
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§ 381 forts.                    Dnr: 2019-3440 
 
Företrädare från Miljöförvaltningen har besökt fastigheten den 20 november 2019. Hela 
fastigheten ligger uppe på en höjd och består av en mark som brukas som trädgård 
omgiven av granskog. Inom tomtplatsen finns idag bostadshus, tre 
komplementbyggnader, en hundgård, altan och uppställningsplats för fordon. Flygfoton 
visar att bostadshuset funnits sedan 1975 på fastigheten. Komplementbyggnaderna har 
också funnits sedan dess enligt inkomna kompletteringar av sökande. 
 

Runt hela marken som brukas som tomtplats finns ett staket. Utanför det befintliga 
staketet stupar fastigheten brant mot söder. Utanför den södra fastighetsgränsen, 
nedanför branten, går den grusväg som leder till samtliga fastigheter i området. Precis 
söder om vägen ligger sjön Eningen. 
 

Tillbyggnaden med tillhörande altan är planerad vid den östra gaveln på bostadshuset. 
Området för tillbyggnaden består idag av gräsmatta samt en hundgård. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen för den planerade tillbyggnaden samt altan ligger inom sjön Eningens 
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. 
Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 

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  
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurlivet.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att samtliga sökta åtgärder är förlagda på platser som redan 
är ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och 
minska risken för att den upplevda tomtplatsen inte utökas på grund av åtgärderna 
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att 
tomtplatsen skall markeras enligt bilaga 2. 
 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
tillbyggnaden och altan. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
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§ 381 forts.                    Dnr: 2019-3440 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenliga 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.  
 

 

Upplysningar 
 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 
 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnationerna påbörjas.  
 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Utanför tomtplatsen får 
ej marken skötas på ett sätt som kan verka avhållande för allmänheten. Anläggningar 
utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
4. Fotobilaga 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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§ 381 forts.                    Dnr: 2019-3440 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
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. 
 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 382     Dnr: 2019-3065 
   

Strandskyddsdispens för att riva det befintliga fritidshuset 
och de två befintliga komplementbyggnaderna och ersätta 
dessa med nytt fritidshus och garage på fastigheten, 
Kinnarumma-Näs 1:19 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för att riva befintligt fritidshus och 
komplementbyggnader och ersätta dessa med nytt fritidshus och garage, med måtten 10 
x 10 meter respektive 8,4 x 6,4 meter, på fastigheten Kinnarumma-Näs 1:19 vid Frisjön, 
Borås Stad.  
 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 
1. Tomtplatsen skall, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. 

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 
 söker dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva det befintliga 

fritidshuset och de två befintliga komplementbyggnaderna och ersätta dessa med nytt 
fritidshus och garage på fastigheten Kinnarumma-Näs 1:19. Flygfoton visar att 
fastigheten varit bebyggd sedan 1975. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt 
skäl för att ge dispens för åtgärderna. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva det 

befintliga fritidshuset och de två befintliga komplementbyggnaderna och ersätta dessa 
med nytt fritidshus och garage på fastigheten Kinnarumma-näs 1:19. Ansökan och karta 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 24 september 2019. 
 

Representant för Miljöförvaltningen besökte platsen 3 december 2019. Fastigheten är ca 
1050 m2 stor, hela fastigheten brukas idag som trädgård. På fastigheten finns fritidshus 
och två komplementbyggnader, samtliga byggnader planeras att rivas och 

ersättas med nytt fritidshus och garage. Fastigheten omges till väster och söder av 
åkermark. I norr gränsar fastigheten till en gammal traktorväg, precis norr om vägen  
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ligger en annan fastighet med tomt och bostadshus. Till öster om fastigheten går den 
väg som leder till fastigheterna i området, öster om vägen är det åkermark. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen för det planerade fritidshuset och garaget ligger inom sjön Frisjöns 
strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. 
Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 

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  
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurlivet.  
 

Historiska flygfoton visar att det kontinuerligt funnits fritidshus och 
komplementbyggnader på fastigheten sedan 1975. Miljöförvaltningen bedömer att 
åtgärderna kommer att utföras på platser som redan är ianspråktagen tomtmark och att 
det särskilda skälet är tillämpbart för att bevilja dispens. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och minska risken för att den upplevda tomtplatsen 
inte utökas på grund av åtgärderna finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om att tomtplatsen skall markeras enligt bilaga 2. 
 

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.  
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Upplysningar 
 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 
 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnationerna påbörjas.  
 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Utanför tomtplatsen får 
ej marken skötas på ett sätt som kan verka avhållande för allmänheten. Anläggningar 
utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
4. Fotobilaga 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
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. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 383     Dnr: 2019-3460 
   

Strandskyddsdispens för att riva befintligt båthus och istället 
uppföra en komplementbyggnad som ska användas bland 
annat till bastu och förråd på fastigheten, Torpa-Sjöbo 2:56 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att riva befintligt båthus och nybyggnation av 
komplementbyggnad på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56 vid Öresjö, Borås Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva 

befintligt båthus och istället uppföra en komplementbyggnad som ska användas bland 
annat till bastu och förråd på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56. Miljöförvaltningen bedömer 
att det inte föreligger särskilt skäl för ombyggnad av båthus till ny komplementbyggnad 
med ändrad användning. 
 

 har i ett tidigare strandskyddsbeslut, dnr 2017-1644, fått avslag för 
ombyggnation av båthus till gäststuga. I samma beslut bestämdes även 
tomtplatsavgränsningen, inom vilken båthuset inte är placerat. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva det 

befintliga båthuset och istället uppföra en ny komplementbyggnad vars användning blir 
bland annat bastu och förråd på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 13 november 2019. Ritning och karta har 
också skickats in. Båthusets portar till väster mot sjön byts ut till dörrar som leder ut till  
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ett soldäck med staket. Det är även planerat ett soldäck till öster och söder runt den 
planerade komplementbyggnaden. Den nya byggnaden är även planerad att förses med 
stora fönster. 
 

Risk för avslag kommunicerades 19 november 2019 och 12 december 2019, inga 
synpunkter har inkommit. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen för den planerade åtgärden ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Öresjö är även dricksvattentäkt för Borås stad. Inom 
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, byggnad eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt. Vidare får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter (7 kap 15 § miljöbalken).  
 

Miljö- och konsumentnämnden får i det enskilda fallet ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 

Miljöförvaltningen bedömer att det särskilda skälet inte är tillämpbart och att dispens 
inte kan beviljas. 
 

På den aktuella fastigheten finns ett båthus som enligt äldre flygfoton funnits på platsen 
sedan 1975. Båthuset är placerat i vattenområdet. Allmänhetens rätt att röra sig på 
annans vattenområde är vidsträckt. Således kan hemfridszonen normalt inte anses 
sträcka sig ut i vattenområdet. I en tidigare strandskyddsdispens, dnr 2017-1644, 
beslutades att båthuset inte ligger inom tomtplatsen. Båthuset ianspråktar den yta det 
står på men har i sig ingen egen hemfridszon. 
 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i prövning 
utgör särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för åtgärden.  
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Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 

Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden inte är förenlig med kraven på 
en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges 
i 3 och 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 
 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 
 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 

Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan  

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 
Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Miljö och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva befintligt 
båthus och ersätta det med en nybyggnation som är ett komplement till bostadshuset, sjöbod/ bastu 
enligt sökandes ritningar och underlag. 
 
Bedömning 
Båthuset står nu på redan ianspråktagen mark, inom fastigheten 2:56, varvid en ersättningsbyggnad 
med förråd och bastu inte påverkar de allemansrättsliga värderingarna. 
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Vi anser inte ombyggnaden till förråd/ bastu skulle utöka hemfridszonen då dessa byggnader ej enligt 
praxis har någon hemfridszon och ej avhåller allmänheten att passera på sjön med båt, kanot, 
långfärdsskridskor eller liknande. 
Miljö och konsumentnämnden beslutar att tomtplatsen utgör hela fastigheten. 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken  kap 7 18 c §   Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 

 
 

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:  
 

 Ja-röst Nej-röst 
Sofia Sandänger (M)  X 
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Cecilia Kochan (S) X  
Catherine Tynes Kjellbergh (L) X  
Katrine Andersson (M)  X 
Jessica Bjurén (M)  X 
Robert Strömbom (SD)  X 
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 5 4 

 
Miljö- och konsumentnämnden har med fem röster mot fyra beslutat att tillstyrka 
ordförandes förslag. 
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Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa 
beslutsförslag. 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
förslag. 
 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
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. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen via e-post: lanstyrelsen@vastragotaland.se 
 

Kopia till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Kontrollplan för livsmedelskontroll 2020 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta kontrollplan för livsmedelskontroll 
2020 
 

Ärendet 
Kontrollplanen för 2020 ska ses som ett komplement till budgeten med en mer utförlig 
beskrivning av planeringen för 2020 samt en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet 
är upplagt. Även behovsutredning finns med i kontrollplanen. Bakgrunden är att 
livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av nämndens kontrollarbete. 
 

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad, 
inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer 
om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare eller planeringen för varje 
livsmedelsinspektör. Denna löpande arbetsplanering sker inom förvaltningens avdelning 
för Livsmedelskontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 
 

Kontrollplan för livsmedelskontroll 2020 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-19 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Tillsyn- och Verksamhetsplan för Tillståndsenheten 
Alkoholtillsyn 2020 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta tillsynsplan enligt alkohollagen för 2020 
och skickar tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för kännedom.  
 

Ärendet 
Tillsyn- och verksamhetsplan för 2020 ska ses som en allmän beskrivning av hur 
kontrollarbetet är upplagt under året. Dokumenten beskriver även ambitionsnivån på 
tillsynssidan. 
 
 

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur arbetet på Tillståndsenheten är 
organiserad, inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller 
inte detaljer om hur kontrollen bedrivs för den enskilda företagaren eller planeringen för 
varje handläggare. Denna löpande arbetsplanering sker inom Tillståndsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 

Tillsyn- och verksamhetsplan för Tillståndsenheten 2020 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen via e-post: lanstyrelsen@vastragotaland.se 
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Verksamhetsplan för tobak m.fl. 2020 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta verksamhetsplan enligt lag om tobak 
med flera för 2020 och skickar verksamhetsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län för kännedom.  
 

Ärendet 
Verksamhetsplan för 2020 ska ses som en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är 
upplagt under året. Dokumenten beskriver även ambitionsnivån på tillsynssidan. 
 

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur arbetet med handläggning av tobak (e-
cigaretter mm.), folköl och vissa receptfria läkemedel är organiserad, inriktningen av 
kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer om hur kontrollen 
bedrivs för den enskilda företagaren eller planeringen för varje handläggare. Denna 
löpande arbetsplanering sker inom enheten. 
 
 
Beslutsunderlag 
 

Verksamhetsplan för tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel m.fl. 2020 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen via e-post: lanstyrelsen@vastragotaland.se 
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§ 387     Dnr: 2019-3599 
 

Remiss – Förslag till utredning om minskning av 
engångsartiklar i Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden avstyrker förslaget och föreslår att Borås Stad beslutar 
ett urval av prioriterade åtgärder i den kommande Avfallsplanen efter ytterligare 
bearbetning.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sänt Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
på remiss efter att ärendet återremitterades i Kommunstyrelsen. Rapporten utgår från 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2018 att utreda en minskning av användning av 
engångsartiklar. Syftet är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska. 
 

Utredningens intentioner ligger i linje med den kommande koldioxidbudgeten. Inom 
ramen för det redan beslutade miljömålet Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning ska en standardisering av engångsartiklar ske i syfte att förbättra 
miljöprestandan på varor.  
 

Miljöförvaltningen föreslår att några prioriterade åtgärdsförslag gällande minskning av 
engångsartiklar, utöver de lagstiftade, arbetas in i Avfallsplanen. Varje kommun är 
skyldig att ha en avfallsplan och följa upp den. Planen beslutas av Kommunfullmäktige. 
Detta bidrar också till ett minskat antal styrdokument. I prioriteringen behöver 
Kommunstyrelsen också ta ställning till vilka engångsartiklar som enligt de redan 
beslutade miljömålen är lämpliga att ”standardisera” och vilka som helt enkelt kan 
plockas bort från inköpslistan.  
 

Engångsartiklar bör vara huvudfokus och inte automatiskt likställas med plast. Det som 
redan lagstiftas behöver inte dubbelregleras. Värdeladdade ord och påståenden bör 
strykas och fakta som presenteras behöver källhänvisning direkt i anslutning till texten. 
Eventuell ändring av rutiner som syftar till att förhindra smittspridning behöver arbetas 
fram tillsammans med Västra Götalandsregionen och tillsynsmyndigheten. Då behöver 
resurser tillsättas för detta arbete. Att hitta substitut till vissa produkter vi använder idag 
kan också vara ett viktigt steg vid upphandling av produkter. Gällande punkterna 
”Cafeterior och lunchrestauranger” och ”Tillsyn” vill inte avdelningen för 
Livsmedelstillsyn blanda ihop livsmedelstillsynen och rådgivning/information i samband 
med tillsynen. Det är inte heller relevant att påstå att kontrollen bidrar till en överdriven 
rädsla för smittspridning då risken idag snarare är underskattad. Miljötillsynsavdelningen 
ser en svårighet i att utöva tillsyn utifrån interna styrdokument, vilka ligger utanför 
Miljöbalkens tillsynsgrund. Snarare bör uppföljning av förslagen i uppdraget kontrolleras 
internt av den verksamhet och förvaltning för vilka de gäller. 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen har sänt Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
på remiss efter att ärendet återremitterades i Kommunstyrelsen. Rapporten utgår från 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2018 att utreda en minskning av användning av 
engångsartiklar. Syftet är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska. I mars 2019 beslutade också EU-parlamentet 
att förbjuda flera engångsartiklar i plast i syfte att minska nedskräpningen. Ny 
lagstiftning ska tas fram som ska gälla från 1 januari 2022 och en avgift/skatt ska läggas 
på engångsartiklar. Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av 
engångsplast. Under 2019 har Boråsregionen påbörjat arbetet med att ta fram en 
gemensam avfallsplan för Sjuhäradskommunerna där en stor del av arbetet kommer 
fokusera på avfallsförebyggande åtgärder.  
  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bakgrund 
Utredningens intention ligger i linje med den kommande koldioxidbudgeten som 
kommer att ingå i stadens Energi- och klimatstrategi. Där är ett av huvudsyftena att 
Borås Stad får nya möjligheter och verktyg att kommunicera klimatomställningen inom 
sin organisation och mot stadens invånare och näringslivet.  
 

Även stadens miljömål Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning 
uppfyller intentionen i utredningen. Detta ska ske genom att standardisera inköpen för 
att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar.  
 

I kommunrankingen som tidningen Aktuell Hållbarhet gjorde 2018 fanns frågor med om 
staden har ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut 
eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt 
återvinning av plast i kommunal verksamhet? Där var svaret nej, men med kommentaren 
att Borås Stad har ett upphandlingsavtal för köksutensilier där produkter av plast inte 
finns att välja. Med några få undantag där alternativ till plast inte finns.  
 

I samma enkät ställdes frågan om kommunen har ett systematiskt arbete (miljöprogram, 
handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med 
det lokala näringslivet för att för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) 
samt främja återvinning av plast. Även här blev svaret nej.  Borås Stad rankas idag som 
37 av 290 kommuner. År 2016 låg vi på plats 13. Frågorna i rankingen kan variera 
mellan åren.  
 
 
 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/boras
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Synpunkter 

Miljöförvaltningen föreslår att några prioriterade åtgärdsförslag arbetas in i 
Avfallsplanen som varje kommun är skyldig att ha och följa upp. Planen beslutas av 
Kommunfullmäktige. Detta bidrar också till ett minskat antal styrdokument.  
 

Vi ser också att följande behöver ändras;    
 

- Vi förordar att begreppet engångsartiklar är huvudfokus eftersom 
avfallsminimering och minskad resursförbrukning är huvudsyftet med 
utredningen. Bakgrundstexterna kan justeras så de knyter an till minskad 
användning av engångsartiklar och därmed visa ytterligare exempel på nyttor 
t.ex. mindre energiåtgång för transporter och tillverkning. Stycken om plast i 
havet, köttservering och powerbanks kan strykas ur underlaget.  

- Redan lagstiftade åtgärder behöver inte och ska inte dubbelregleras. Det 
räcker med en länk till lagstiftningen eller en information. Däremot kan 
organisationen behöva tillsätta resurser till att arbeta med att implementera 
lagstiftningen vilket kan beskrivas. Eventuella målkonflikter i lagstiftning eller 
mellan styrdokument behöver synliggöras i rapporten.  

 

- Engångsartiklar bör inte med automatik i texten likställas med plast även om 
materialet utgör en stor del av engångsartiklarna. En miljönytta kan finnas med 
att minska engångsartiklar av alla material.  
 

- Värdeladdade ord och påståenden bör strykas då rapporten behöver 
presentera fakta och underbyggda åtgärdsförslag. Fakta om exempelvis 
livscykelanalyser och miljönytta behöver källhänvisning direkt i anslutning till 
fakta i texten. Kontroll av att länkar fungerar behövs också.  
 

- Många av Borås Stads verksamheter (förskolor, skolor, äldrevård m.m.) omfattas 
av livs- och miljötillsyn där syftet är att minimera risk för smittspridning. 
Inom ramen för att minska smittspridning används ibland också Västra 
Götalandsregionens rutiner där viss användning av engångsartiklar förordas. Ett 
exempel är användande av den så kallade akuthinken.  

 

Med anledning av trenden av många människor på liten yta, men också att 
många kommunala verksamheter samlas i kluster för att nyttja synergieffekter 
eller effektivisera verksamhet, är det viktigt att hantera risken för smittspridning 
på ett bra sätt.  Om önskan är att ändra nuvarande rutiner kring detta behöver 
det göras tillsammans med Västra Götalandsregionen och i tät samverkan med 
tillsynsmyndigheten. Då kan resurser behöva tillsättas för detta arbete.  Att hitta 
substitut till vissa produkter vi använder idag kan också vara ett viktigt steg vid 
upphandling av produkter.  

http://www2.vgregion.se/upload/Smittskyddsenheten/Projekt/Hygienprojekt/Akuthink_inneh%C3%A5ll_HYFS.pdf
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- Gällande punkterna ”Cafeterior och lunchrestauranger” och ”Tillsyn” vill inte 
avdelningen för Livsmedelstillsyn blanda ihop livsmedelstillsynen och 
rådgivning/information i samband med tillsynen. Företagarna måste själva 
bedöma vilka förpackningsmaterial som är mest lämpliga att använda; men 
avråds från att använda glasföremål i köken då risk för glassplitter i maten är 
överhängande. Detta har tyvärr inträffat under föregående år.  Det är inte heller 
relevant att påstå att kontrollen bidrar till en överdriven rädsla för 
smittspridning. Livsmedelsverket uppskattar att cirka 500 000 matförgiftningsfall 
och 400 000 allergiincidenter inträffar årligen i Sverige. Vi behöver snarare ännu 
mer visa på riskerna för smittspridning. Livsmedelstillsynen är idag inte 
bemannad för sitt ordinarie uppdrag. 
 

- Miljötillsynsavdelningen ser en svårighet i att utöva tillsyn utifrån interna 
styrdokument, vilka ligger utanför Miljöbalkens tillsynsgrund. Snarare bör 
uppföljning av förslagen i uppdraget kontrolleras internt av den verksamhet och 
förvaltning för vilka de gäller.  

 

- En prioritering bland åtgärdsförslagen behövs efter dialog med berörda 
verksamheter.  I prioriteringen behöver Kommunstyrelsen ta ställning till vilka 
engångsartiklar som enligt de redan beslutade miljömålen är lämpliga att 
”standardisera” och vilka som helt enkelt kan plockas bort från inköpslistan. 
Kommunstyrelsen behöver också skilja på vad Borås Stad kan styra och följa 
upp och vad brukaren/föräldern m.m. ansvarar för. Hur verksamheten 
organiseras påverkar också. Om fler brukare själva köper inkontinensskydd (ex. 
hemtjänst istället för plats på vårdboende) minskar kommunen sina inköp men i 
själva verket är användningen densamma. Statistiken blir då missvisande. 
 

- Rapporten hade med fördel innehållit ett nuläge med vilka produkter Borås Stad 
använder mest gällande engångsartiklar för att få en bättre bakgrund till varför 
vissa åtgärder ska prioriteras och andra inte och för att sedan kunna se om 
åtgärderna gett effekt.  

 
Redaktionella ändringar sändes separat.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Remissen inkl. utredningen:  
Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Tå 1:7 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 42 000 kronor för 
stängsling runt betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av 
flyttbar foderhäck på fastigheterna Tå 1:7 m.fl. 
 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat 
projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
 

Av bidraget betalas 21 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 21 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 
 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. Vid projektslut lämnas en kort 
beskrivning av projektet och dess samtliga åtgärder till miljöförvaltningen. 
 

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för att stängsla 

runt betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av flyttbar 
foderhäck på fastigheterna Tå 1:7 m.fl.  ansöker om bidrag på 91 000 
kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 42 000 kronor för åtgärderna. 
 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för stängsla 

runt betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av flyttbar 
foderhäck på fastigheterna Tå 1:7 m.fl.  söker bidrag på 91 000 kronor. 
 

25 november 2019 gjorde beredningsgruppen för naturvårdsfonden platsbesök på 
fastigheterna.  visade de två aktuella områdena för inhängning och 
betning och beskrev hur projektet skulle utföras. Områdena har ingen naturvärdesträff i 
kommunens naturdatabas. 
 
Område Lyckebo: 
Området består av öppen mark samt en del in i skogsmiljö.  menar att 
korna tycker om att gå och sova bland träden. Ett vattendrag rinner genom området, 
vattendraget går att korsa via en gammal stenbro.  berättade att han har 
planer på att plantera en del lövträd i området. 
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Område Sågebacken: 
Området består av mestadels öppna marker men även en del av området sträcker sig in i 
trädbeklädda områden. Genom området rinner ett mindre vattendrag. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 
 

Konsultation med Länsstyrelsens betesrådgivning bör göras före projektstart för att få 
hjälp med hur naturvärden och artmångfalden på bästa sätt kan gynnas i de aktuella 
områdena. Olika arter kräver olika skötsel för att gynnas på bästa sätt, det kan finnas 
ytor som inte bör betas förrän efter blomning och frösättning. 
 

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 42 000 kronor för stängsling runt 
betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av flyttbar foderhäck.   
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-19 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta Lyckebo 
4. Detaljkarta Sågebacken 
5. Fotobilaga 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Lokalbehovsplan 2021-2023 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden fastställer lokalbehovsplanen inför Borås Stads 
lokalresursplan 2021-2023. 
 

Avstår från att deltaga i beslutet 
Katrine Andersson (M), Sofia Sandänger (M), Jessica Bjurén (M), Lars Lyborg (KD), 
Robert Strömbom (SD), Lars-Erik Johansson (SD). 
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt ca 75 kontorsarbetsplatser. 
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 samla en stor andel av stadens 
myndighetsutövning under Miljö- och konsumentnämnden var att öka effektiviteten, 
men effektivitetsvinsterna minskar när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal. 
 

Ärendet 
När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov 
samt rådgivning och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års 
sikt är cirka 85 platser, vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och inte 
utspritt som idag. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-16 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.docx 
 

Beslut skickas till 
Lokalförsörjningsnämnden 
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Kurser och konferenser 
 

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

Ärendet 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att två personer från nämnden kommer att få 
möjlighet att åka till: 
Konsumentdagarna, 12 -14 maj i Eskilstuna samt 
Sveriges Miljökommuners vårmöte, 22-23 april i Stockholm  
-Nämnden återkommer efter diskussioner med vilka som skall anmälas till respektive 
möten 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Karl-Eric Nilsson (C) och Per Månsson (M) 
får ersättning för bussbiljetter vid deltagandet i information ”fler serveringstillstånd men 
mindre resurser…” som Länsnykterhetsförbundet höll i tillsammans med Länsstyrelsen 
i Göteborg den 23e mars. 
 
Strategidagar 27-28 feb, Helsingborg. Planering och bokningar av transport, boende 
samt program pågår. Avresa sker ca 08.00 den 27e feb, beräknad hemkomst ca 16.30 
den 28e feb. 
 
På decembers nämndmöte beslöts det att presidiet kommer att deltaga på 
presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder 23-24 mars 2020 i Stockholm. Sofia 
Bohlin avstår från resan. 
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Delegeringsbeslut december 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

 

Ärende 
 

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. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut december 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 392    
 

Inkomna skrivelser 
 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   
 
*Inbjudan till webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 
-informationen läggs till handlingarna 
  
*Miljömålsnyheter 
-informationen läggs till handlingarna 
  
*Tillgänglighets workshop, arrangeras av Sociala omsorgsnämnden den 11e mars 2020 
-informationen läggs till handlingarna 
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