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§ 63 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Nämnden fastställer föredragningslistan med följande ändring: 
- informationspunkten om rutiner kring skrotbilar flyttas till sammanträdet i juni p.g.a. 
sjukdom. Istället informeras nämnden om ärendet med parkering på Verkmästaren 3. 
 
 
§ 64 
 
Information 
 
Mångfaldsutvecklare, Bukurie Haxhimehmedi, informerar om Borås Stads Program för 
ett integrerat samhälle och Arbetslivsförvaltningens uppdrag i integrationsarbetet. 
 
Miljöinspektör Ilse Nierstrasz-Postma redogör för ärendet om Parkering på 
Verkmästaren 3. 
 
Miljöinspektörerna Ellen Forsberg och Johannes Stolt redogör för ärendet med 
Yrkesmässig spridning av glyfosat inom primär skyddszon. Per Månsson (M) anmäler 
jäv och lämnar lokalen under tiden informationen pågår. 
 
Nils-Gunnar Blanc ordförande, Ola Sabel revisionschef samt revisorerna Anna Duong 
och Olof Fredholm presenterade Stadsrevisionens rapport om Orangeriet. 
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§ 65  Dnr 2015-1124 
 
Tertialrapport 1 januari – april 2016 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat en tertialrapport för budget och verksamhet för 
perioden januari – april 2016. Rapporten är framtagen i kommunens rapporterings-
system Stratsys och följer en gemensam mall. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet påverkas för närvarande av stor 
personalomsättning och osäkerheterna kring Orangeriet, främst på avdelningarna för 
Miljötillsyn och Miljökommunikation, inkl. rådgivning inom konsumtion, energi och 
klimat. På avdelningarna för Livsmedelskontroll och för Verksamhetsstöd inkl. 
Ekonomisk rådgivning, löper verksamheten i stort sett enligt plan. 

Efter första tertialet 2016 är avvikelsen gentemot periodiserad budget -212 tkr och 
prognosen gentemot årsbudgeten är -2 028 tkr, varav ca -1 000 tkr för Orangeriet. Hur 
verksamheten i Orangeriet ska se ut efter 1 aug är i nuläget oklart och därmed råder stor 
osäkerhet kring kostnaderna för verksamhet och personal i Orangeriet under årets sista 
fem månader. 

Miljöförvaltningen hade under 2015 en personalomsättning på ca 20 %. Under första 
tertialet 2016 har två medarbetare slutat, tre har sagt upp sig för pension samt tre 
aviserat föräldraledighet. Vid kommande årskifte kommer ca 25 % av personalen ha 
arbetat mindre än två år och ca 25 % mindre än sex månader på förvaltningen. Den 
stora personalomsättningen påverkar intäkterna negativt samtidigt som 
personalkostnaderna ökar för att säkerställa verksamheten på sikt. 

För att kunna behålla och rekrytera kompetent personal kommer förvaltningen se över 
lönestrukturen, möjligheterna till kompetensutveckling samt köpa in en stödfunktion 
inom HR-/personalområdet från annan förvaltning. Förvaltningen kommer också anlita 
externt stöd för arbete med grupputveckling, medarbetarskap och ledarskap samt se 
över behovet av stödfunktioner inom IT och administration. 

 
Bilaga 
Tertialrapport 1 Miljö- och konsumentnämnden 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2016. 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-05-17 5 (18) 
 
 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 66  Dnr 2016-1323 
 
Yrkesmässig spridning av glyfosat inom primär 
skyddszon inom vattenskyddsområde 
 

Sammanfattning 
Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för 
ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten 
efter skörden. Ämnet ingår i ett 30-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, bland annat 
i växtskyddsmedlet RoundUp. De flesta är bara för yrkesmässig användning men några 
får även användas av konsumenter. Glyfosat är det vanligast förekommande verksamma 
ämnet i växtskyddsmedel i Sverige. 
 
Det finns fem vattenskyddsområden i Borås Stad vilka är till för att skydda 
befolkningens dricksvatten. Den primära skyddszonen är den zon som ligger närmast 
vattentäkten. Från Öresjö ytvattentäckt tas en stor mängd dricksvatten till Borås Stads 
invånare och att en bra vattenkvalité säkerhetsställs har stor betydelse. I kommunen 
finns även fyra grundvattentäkter.  
 
Glyfosat är ett ämne som är under utredning 2016 och om ämnet skulle klassas som 
cancerframkallande kommer det att stoppas i EU. Idag saknas kunskap om exakt hur 
farligt glyfosat är eller hur ämnet rör sig i marken. I och med att tillräcklig kunskap 
saknas och att ämnet utreds för att eventuellt förbjudas anser Miljöförvaltningen att 
försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § miljöbalken) ska tillämpas. Försiktighetsmått ska vidtas 
så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Under 2016 ska Miljöförvaltningen besluta om tillstånd för spridning av kemiska 
bekämpningsmedel för ett flertal lantbrukare som har fastigheter inom 
vattenskyddsområden. Med anledning av detta har frågan med glyfosat aktualiserats. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2016. 
LRF Borås Kommungrupps yttrande den 14 maj 2016. 
 
Rödgröna gruppens förslag till beslut 
Miljö- och konsumentsnämnden beslutar att förbjuda spridaning av glyfosat 
yrkesmässigt inom alla primära vattenskyddszoner i Borås Stad, för att skydda 
dricksvattnet. 
 
Alliansens förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå Miljöförvaltningens förslag. 
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Beslutsutgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs. Miljö- och 
konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Rödgröna gruppens förslag 
Nej-röst för Alliansens förslag 
 
 Ja-röst Nej-röst 
Karl-Eric Nilsson (C)  X 
Lasse Jutemar (MP) X  
Katrine Andersson (M)  X 
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Inga-Britt Olsson (M)  X 
Andreas Bäckman (SD)  X 
Cristina Nichta (S) X  
Marcus Nilsen (L)  X 
Anita Persson (V) X  
Summa 4 5 
 
 
Omrösningsresultat 
Med 5 nej-röster för Alliansens förslag och 4 ja-röster för Rödgröna gruppens förslag 
beslutar Miljö- och konsumentnämnden att bifalla Alliansens förslag. 
Ledamöterna i den Rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet och kommer att 
lämna in en skriftlig reservation. 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå Miljöförvaltningens förslag. 
 
Per Månsson (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen 
under § 66.  
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§ 67  Dnr 2013-648 
 
Parkering på fastigheten Verkmästaren 3 

 

Sammanfattning 
Borås kommuns Parkerings AB har inkommit flera gånger med en förfrågan att etablera 
parkering på Verkmästaren 3. Ansökan blev avslagen på grund av markundersökningar 
och pågående planarbete. Parkeringstrycket i Borås Stad är högt och därför vill 
Samhällsbyggnadsnämndens presidium gå med på att etablera tillfälliga parkeringar. 
 
Det finns många intressen kring fastigheten; de närboende, Innovationsplattform 
Norrby samt Götalandsbanans placering.  
 
Fastigheten är mycket förorenad på grund av tidigare aktiviteter på fastigheten och för 
att förverkliga önskade bostäder i framtiden behöver fastigheten blir närmare undersökt 
och sanerad.  
 
Ur miljösynpunkt går det att använda fastigheten, i en mellanperiod, till 
parkeringsplatser om man säkerställer att det inte tillkommer fler föroreningar eller 
sprider de befintliga. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Borås kommuns Parkerings AB får etablera 
en tillfällig parkeringsyta om man uppfyller följande villkor: 

1. Grävningsarbete eller annat arbete som rör marken anmäls i förväg till 
Miljöförvaltningen. 

2. Befintliga grundvattenrör skyddas mot sönderkörning. 
3. Härdning av yta: 

a. Om parkeringsytan kommer att få en asfalterad yta behöver en 
oljeavskiljare installeras. 

b. Om parkeringsytan kommer att få en grusad yta behöver Borås 
kommuns Parkerings AB ta markprover innan etablering och vid 
återlämning för att fastställa deras del i ansvarsfördelningen inför 
saneringen av ytan. 

4. Fastigheten återlämnas i ursprungligt skick. 
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Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Borås kommuns Parkerings AB 
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§ 68  Dnr 2016-802 
 

Orangeriet  
Yttrande till Stadsrevisionen 
 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet (Rådrum) i Stadsparken 
följer Kommunfullmäktiges (KF) beslut och om den interna kontrollen i 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) och Miljö- och konsumentnämnden (MKN) varit 
tillräcklig. 
 ”Sammanfattningsvis bedömer Stadrevisonen att en grundläggande omprövning av 
användandet av Orangeriet måste komma till stånd i syfte att uppfylla KF:s intentioner 
och beslut.” Stadsrevisionen bedömer vidare att ”det är väsentligt att en process 
genomförs med utgångspunkt från Kommunstyrelsen (KS) och dess uppsiktsplikt, och 
att det förutsättningslöst prövas vilka kommunala aktörer (nämnder/bolag) som 
kan/bör använda byggnaden.” 
Stadsrevisionen bedömer att MKN och LFN inte har säkerställt de ursprungliga 
intentionerna och besluten förverkligas och att den verksamhet som idag bedrivs i 
byggnaden inte svarar mot intentioner och beslut i KF. 
Miljöförvaltningen har konstaterat att rollfördelningen inte fullt ut blivit som det 
beskrevs varken i texten eller i den rolltabell som finns i KF-beslutet från 2014. 
Miljöförvaltningen anser att avvikelserna från rollfördelningen och avsaknaden av vissa 
roller har varit den huvudsakliga orsaken till att verksamheten under 2015 och 2016 
avvikit så pass mycket från KF:s intentioner och beslut att Stadrevisionen bedömer att 
en grundläggande omprövning av användandet av Orangeriet måste komma till stånd.  
Från och med 2017 är Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads myndighetsnämnd 
för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Vid beslut om stadens framtida verksamhet i 
Orangeriet och rollfördelningen mellan olika aktörer måste detta beaktas. 
Miljöförvaltningen delar Stadsrevisionens bedömning att en grundläggande omprövning 
av användandet av Orangeriet måste komma till stånd och att denna omprövning måste 
göras snarast. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden delar Stadsrevisionens bedömning och översänder 
förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen. 
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Beslutet skickas till: 
Stadsrevisionen 
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§ 69  Dnr 2015-2817 
 

Styrgrupp för revidering av miljömålen 2017-2020 
 

Sammanfattning 
Miljömålen för 2013-2016 beslutades av Kommunfullmäktige den 20 december 2012 
och gäller till och med 2016. Då det är dags att påbörja arbetet med en revidering har 
Miljö- och konsumentnämnden önskat att en styrgrupp ska tillsättas. 
 
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget att tillsätta en styrgrupp för revidering av 
miljömålen som ska gälla 2017-2020 och utser Tom Andersson och Morgan 
Hjälmarsson till styrgruppen. Kommunstyrelsen uppmanar Miljö- och 
konsumentnämnden att bemanna styrgruppen med två representanter från majoriteten 
och två representanter från oppositionen.  

 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att utse Jan-Åke Carlsson (S),  
Anita Persson (V), Karl-Eric Nilsson (C) och Per Månsson (M) till styrgruppen för 
revidering av miljömålen 2017-2020. 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 70  Dnr 2016-1520 
 
Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri 
transportsektor 
Yttrande till Energimyndigheten 
 

Sammanfattning 
Energimyndigheten bjuder in till öppet forum och efterfrågar skriftliga bidrag inför 
uppdraget att ta fram en strategi för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. 
Detta är en del i ett uppdrag från Miljö- och energidepartementet. 
 
Miljöförvaltningen ser mycket positivt på att regeringen beslutat att ta fram en strategisk 
plan för omställning till en fossilfri transportsektor. Borås Stad arbetar strategiskt för att 
bidra till omställningen. Arbetet måste öka i omfattning både på lokal och nationell nivå 
om vi tillsammans ska kunna förändra färdmedelsfördelningen.  
 
Borås Stad är medlem i föreningen Klimatkommunerna. Föreningen yttrade sig över 
Näringsdepartementets remiss av utredningen ”Fossilfrihet på väg SOU 2013:84”.  I 
detta remissvar efterlystes bland annat ett tydligare fokus på hur den totala 
trafikmängden som helhet ska minska, inte bara effektiviseras ur energi- och 
klimatsynpunkt. Fler mobility managementåtgärder, det vill säga mjuka åtgärder för att 
påverka resan innan den börjat, efterfrågades särskilt. Se remissvaret i sin helhet:  
http://www.klimatkommunerna.se/PageFiles/1717/N2014-7434-
E%20Klimatkommunernas%20remissvar%20fossilfrihet%20p%c3%a5%20v%c3%a4g.
pdf 
 
Utöver detta vill vi se ett ökat nationellt och regionalt arbete med:  
 

- Forskning och kunskapsspridning om hur infrastruktursatsningar på väg ska 
kunna begränsas eller ske på ett sätt som inte tar udden av mobility management 
satsningar. 

- Att skapa långsiktig finansiering av regionala verksamheter som arbetar med 
konkret åtgärdsarbete inom mobility management så arbetet inte behöver vara 
beroende av att kommunerna hinner söka projektmedel. 

- Att sammanföra icke-kommunala aktörer för innovation och utveckling av 
exempelvis tjänster inom mobility managementområdet eller pilotprojekt i 
kommunerna.  

- Att ta fram statistik över färdmedelsfördelning så att kommunerna slipper göra 
tillköp till den nationella resvaneundersökningen eller särskilda utredningar för 
att få tillgång till denna statistik på kommunal nivå. 
 

http://www.klimatkommunerna.se/PageFiles/1717/N2014-7434-E%20Klimatkommunernas%20remissvar%20fossilfrihet%20p%c3%a5%20v%c3%a4g.pdf
http://www.klimatkommunerna.se/PageFiles/1717/N2014-7434-E%20Klimatkommunernas%20remissvar%20fossilfrihet%20p%c3%a5%20v%c3%a4g.pdf
http://www.klimatkommunerna.se/PageFiles/1717/N2014-7434-E%20Klimatkommunernas%20remissvar%20fossilfrihet%20p%c3%a5%20v%c3%a4g.pdf
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- Fortsatt metodutveckling och samhällsekonomisk analys av mobility 
managementarbete. 

- Att erbjuda kompetensutveckling om möjligheterna med mobility management 
för planerare och näringslivet.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen 
till Energimyndigheten. 
 

Beslutet skickas till: 
Energimyndigheten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-05-17 14 (18) 
 
 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 71  Dnr 2016-1610 
 
Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder 
Verksamhetsutövare: Ulrika Skinnari, Tärby Vädhöjden, 513 96 Fristad 
Fastighet:  Tärby Segerstorp 3:3 
 

Sammanfattning 
Ulrika Skinnari har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill 
skaffa två nya bisamhällen på fastigheten Tärby Segerstorp 3:3 och till det krävande 
skyddsutrustning. Ulrika Skinnari ansöker om ett bidrag på 13 022 kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsument-nämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj. 
 

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

Beslutet skickas till: 
Ulrika Skinnari, Tärby Vädhöjden, 513 96 Fristad 
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§ 72  Dnr 2011-2977 
 
Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Verksamhetsutövare: Åke Jansson, Ön 1, 513 96 Fristad  
Fastighet:  Tärby-Ön 1:11 
 

Sammanfattning 
Åke Jansson har beviljats bidrag på 45 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
naturvårdsåtgärder på fastigheten Tärby-Ön 1:11. Åtgärderna är nu färdiga och projektet 
avslutat. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 20 000 kronor utbetalas på angivet konto. 
 

Bilaga 
Foton från invigning/slutbesiktning 
 

Beslut skickas till 
Åke Jansson, Ön 1, 513 96 Fristad 
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§ 73  Dnr 2015-0015 
 
Utvärdering av Grönområdesplan  
(Kommunstyrelsens dnr: 2016/KS0272) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog en Grönområdesplan 2014. I planen finns en åtgärdslista för 
att värna och utveckla stadens gröna ytor. Listan är uppdelad på ansvariga nämnder. 
Kommunstyrelsen ska årligen följa upp arbetet. Respektive nämnd ska redovisa vilka 
åtgärder som är genomförda och ge en lägesbedömning av de åtgärder som ännu inte är 
genomförda. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att båda de åtaganden som 
nämnden ansvarar för kommer att bli klara inom utsatt tid. Inför det kommande arbetet 
finns några områden där nya åtgärder och löpande uppdatering behövs med anledning 
av den ökade takten för bostadsbyggande.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att båda åtaganden som nämnden ansvarar för 
kommer att bli klara inom utsatt tid. Nämnden överlämnar också Miljöförvaltningens 
tjänsteskrivelse kring fortsatt arbete och framtida åtgärder som sin egen. 
 

Bilaga 
Skrivelse från Stadskansliet med åtgärdslista 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-05-17 17 (18) 
 
 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 74 
 
Kurser och konferenser 
Rapport från BUS dagarna 20-21 april 
Katrine Andersson (M) och Lasse Jutemar (MP) rapporterade från BUS dagarna. 
Andreas Bäckman (SD) deltog också på konferensen. 
 
Rapport från FAH dagarna 27-28 april 
Karl-Eric Nilsson (C) rapporterade från FAH dagarna. Christina Nichta (S) och Peter 
Carlsson (SD) deltog också på konferensen. 
 
Konsumentdagarna i Borås den 24-26 maj 
Anita Persson och Jan-Åke Carlsson representerar Borås Stad under middagen den 24 
maj på The Company, Textile Fashion center. 
 
 
§ 75 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut den 1 – 30 april 2016.  
 
 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 
§ 76 
 
Inkomna skrivelser 
Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 
Lokalpolisområde Borås 
 
Nytt ärendehanteringssystem 
 
Internhyra - förslag till ett nytt system 
 
Sammanfattande revisionsredogörelse 
Dnr. 2014-2391 

 
Personalekonomisk redovisning 
Dnr: 2016-944 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-05-17 18 (18) 
 
 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

Utgående skrivelse 
Yttrande över Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om 
offentlig kontroll av livsmedel 
Dnr: 2016-1432 

 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 
 
§ 77 
 
Miljöchefen informerar 
 
Miljöchef Agneta Sander informerar om  
 
Personalärenden 

- Avdelningschef Jonas Edin avslutar sin tjänst på förvaltningen den 7 augusti. 
- Förvaltningen kommer att köpa in HR stöd på mellan 25-50 % av en tjänst 

under resten av 2016. Det är många tjänster i förvaltningen som ska tillsättas, 
bl.a. 2 verksamhetschefer och 4 miljöinspektörer. 

- Innovationsplattform Borås är en arena som ska stötta innovationer från idé till 
implementering i Borås och drivs av fyra aktörer: Borås Stad, Högskolan i Borås, 
Borås Energi och Miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. En politisk 
styrgrupp kommer att ha möte 2 ggr per år där Miljö- och konsumentnämndens 
presidium kommer att delta.  
 

Övrig information från förvaltningen 
- De av nämndens ledamöter som vill ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

måste lämna in ett aktuellt intyg från arbetsgivaren varje år.  
 
 
§ 78 
 
Övrigt 
Per Månsson rapporterar från årsmötet med Luft i Väst som var den 29 april. 
 
Marcus Nilsen (L) lyfter en fråga om att det vore bra att nämnden, till mötet i juni, får 
en förteckning över vilka föreningar som vi är medlemmar i och vad vi betalar för 
medlemsavgifter.  
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