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Tid och plats 
Tisdagen den 21 juni 2016, kl. 17.00 – 20.30 i Fullmäktigehuset, rum 4317 

Omfattning  

§ 79 - 96  

Beslutande  

Anita Persson (V) 
Karl-Eric Nilsson (C) 
Lasse Jutemar (MP) 
Katrine Andersson (M) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Inga-Britt Olsson (M) 
Andreas Bäckman (SD) 
Cristina Nichta (S) 
Marcus Nilsen (L) 
Per Månsson (M) 
Cecilia Kochan (S) 

Ordförande 
Förste vice ordförande           § 79-88, 90-96 
Andre vice ordförande 
 
 
 
 
§ 80-96 
 
Ersätter Karl-Eric Nilsson (C), § 89 
Ersätter Cristina Nichta (S),      § 79 

Ersättare  

Per Månsson (M) 
Cecilia Kochan (S) 
Alexander Andersson (C) 
Bim Olsson (MP) 
Olle Engström (KD) 
 
 
 
 

   
 
 

§79-90, 92-96 
 
 
§ 80-96 
 
 
 
 
 

Tjänstemän och övriga  

Miljöchef Agneta Sander 
Avdelningschef Anna Säfsten 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Tf. avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
Miljöinspektör Anthoula Papakosta 
Nämndsekreterare Petra Grönhaug 

§ 79-96 
§ 79-90 
§ 79-90 
§ 79-90 
§ 79-90 
§ 79-80 
§ 79-96 
 

Utses att justera  

Lasse Jutemar (MP), Ersättare Katrine Andersson (M) 
 

Datum för justering  

2016-06-23  

  
Sekreterare  

  
Ordförande  

  
Justerande  

Justering har tillkännagivits genom anslag den 27 juni 
Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen 
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§ 79 
 
Fastställande av föredragningslista 
Punkt 7.4 och 7.5, gällande Detaljplan- granskning, dras ur föredragningslistan på grund 
av att inga nya synpunkter har uppkommit sedan nämnden yttrat sig i samrådsskedet. 
Med den ändringen fastställer nämnden föredragningslistan. 
 
 
§ 80 
 
Information 
Miljöinspektör Anthoula Papakosta informerar om rutiner kring skrotbilar. 
 
Anita Persson har lämnat ett skriftligt initiativärende gällande Yrkesmässig spridning av 
Glyfosat inom skyddszon inom vattenskyddsområde som är utskickat till nämnden.  
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§ 81  Dnr 2015-1124 
 
Månadsuppföljning, maj 2016 
Miljöförvaltningen prognostiserar efter maj månad en avvikelse mot årsbudget på  
2 028 tkr, och följer därmed prognostiserad avvikelse rapporterad i tertial 1. 
Felberäkningar gällande budget 2016 påverkar samtliga kostnader negativt och där 
personalkostnaderna utgör den större delen av beräknad avvikelse. Förvaltningen har 
samtidigt ett ytterst litet utrymme i budget för kompetensutveckling vilket påverkar 
personalomsättningen samt attraktiviteten på arbetsmarknaden. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juni 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 82  Dnr 2015-33 
 
Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2012 Miljömål för Borås 2013-2016. Arbetet med dessa mål 
följs upp tre gånger per år, i samband med års- och tertialredovisningarna. 
Miljöförvaltningen samordnar rapporteringen. Nämnderna och bolagens åtgärdsarbete 
för att införa miljöledning följs upp i tertialredovisning 1. En sammanställning av 
inkomna svar redovisas i denna tjänsteskrivelse. En fördjupad uppföljning görs i 
samband med tertialredovisning 2 och vid nästkommande årsredovisning.  
 
Uppföljningen i tertial 1 identifierar några åtgärder som behöver lyftas in i budgetarbetet 
inför 2017. Ledningen i varje förvaltning och bolag spelar en central roll för införandet 
av miljöledning och har en avgörande betydelse för om åtgärdsarbetet prioriteras. 
Förslag inför det fortsatta miljöarbetet är att varje förvaltnings/bolagsledning: 

- Utser en miljökoordinator med kompetens om miljöledning vid 
omorganisationen. Denne sitter med fördel i ledningsgruppen och erbjuds 
fortbildning ifall miljökompetens saknas. Tydliggör hur stor del av tjänsten som 
vigs åt miljösamordning. 

- Genomför korta avstämningar/arbetsmöten regelbundet. 
- Tydliggör och motivera era prioriteringar som rör miljöledningsarbetet och 

ambitionsnivån, internt. 
 
Kommunstyrelsen bör fortsätta verka för och uppmuntra till: 
- en integrerad miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och 
budgetplanering.  
- att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga 
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.  
 
Vid årsskiftet hade 14 förvaltningar och bolag infört certifierat eller diplomerat 
miljöledningssystem i sin verksamhet. En förvaltning hade ett miljöledningssystem som 
inte var certifierat/diplomerat. Stadsdelskontoren var miljödiplomerade.  
Under tertial 1 redovisar stadsdelsnämnderna att arbete pågår med att miljödiplomera 
folkbiblioteken i stadsdelarna. Arbetslivsnämnden redovisar att huvuddelen av deras 
verksamheter kommer att ha infört ett icke-certifierat miljöledningssystem till 
halvårsskiftet. Sociala omsorgsförvaltningen redovisar att deras miljöledningssystem 
kommer att fastställas under 2016. Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen 
kommer att miljödiplomeras under året.  
 
Revisorskollegiet önskar liksom vid tidigare redovisningar ingå i Miljöförvaltningens 
ledningssystem. Industribyggnader i Borås redovisar enbart att de arbetar enligt  
Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhetssystem. Inkubatorn AB har inte påbörjat 
arbetet med miljöledning. AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder redovisar som 
tidigare att verksamheten är på entreprenad och att entreprenören är certifierad. 
Viskaforshem AB och AB Bostäder redovisade i samband med årsredovisningen. 
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Viskaforshem AB hade då en stor del av sin verksamhet på entreprenad, som var 
certifierad. AB Bostäder avsåg då införa ett miljöledningssystem 2017.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljömålsuppföljning tertial 1 till 
Kommunstyrelsen för vidare rapportering till Kommunfullmäktige.  
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
VD/Förvaltningschefer inom Borås Stad  
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§ 83  Dnr 2016-1996 
 

Detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:1, LSS Gyllingstorpsgatan 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2016-927) 

Sammanfattning 
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en förkortning som betyder Lagen om 
Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Boendet ryms inom beteckningen 
B – bostäder. För att planen ska kunna användas till andra kommunala ändamål i 
framtiden tillåts även skola och vård. Detta är viktigt då kommunens behov och 
verksamhet förändras över tid. Det finns ett behov av att stärka grönstruktur på Sjöbo. 
Därför bör man utföra kompensationsåtgärder i närområdet. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen under förutsättning att man utför 
kompensationsåtgärder för intrång i område utpekat i grönområdesplanen. 
 
Marcus Nilsen (L) förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen. Önskvärt är dock att man utför 
kompensationsåtgärder för intrång i område utpekat i grönområdesplanen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller förvaltningens förslag. Omröstning begärs.  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för förvaltningens förslag 
Nej-röst för Marcus Nilsens 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 
Omröstningsresultat 
Med 5 nej-röster för Marcus Nilsens förslag och 4 ja-röster för förvaltningens förslag 
beslutar Miljö- och konsumentnämnden att bifalla Marcus Nilsens förslag. 
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Ledamöterna i den Rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
förvaltningens förslag. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen. Önskvärt är dock att man utför 
kompensationsåtgärder för intrång i område utpekat i grönområdesplanen. 
 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 84  Dnr 2016-1995 
 
Detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:5 LSS Skogsfrugatan 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2015-853) 

Sammanfattning 
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en förkortning som betyder Lagen om 
Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Boendet ryms inom beteckningen 
B – bostäder. För att planen ska kunna användas till andra kommunala ändamål i 
framtiden tillåts även skola och vård. Detta är viktigt då kommunens behov och 
verksamhet förändras över tid. Det finns ett behov av att stärka grönstruktur på Sjöbo. 
Därför bör man utföra kompensationsåtgärder i närområdet. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen under förutsättning att man utför 
kompensationsåtgärder för intrång i område utpekat i grönområdesplanen. 
 
Marcus Nilsen (L) förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen. Önskvärt är dock att man utför 
kompensationsåtgärder för intrång i område utpekat i grönområdesplanen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller förvaltningens förslag. Omröstning begärs.  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för förvaltningens förslag 
Nej-röst för Marcus Nilsens 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 
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Omröstningsresultat 
Med 5 nej-röster för Marcus Nilsens förslag och 4 ja-röster för förvaltningens förslag 
beslutar Miljö- och konsumentnämnden att bifalla Marcus Nilsens förslag. 
Ledamöterna i den Rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
förvaltningens förslag. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen. Önskvärt är dock att man utför 
kompensationsåtgärder för intrång i område utpekat i grönområdesplanen. 
 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 85  Dnr 2016-1230 
 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0317) 
Fastighet:  Sjödal 1:3, Råviken 1:2, Skänstad 3:50, Skänstad 21:2, Skänstad 3:8 och 
Skänstad 3:41 
 

Sammanfattning 
Föreningen Attraktiva Toarp har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för anläggningar för friluftslivet runt Dalsjön i Dalsjöfors omfattande en grusad och 
spångad tillgänglighetsanpassad gångväg runt Dalsjön, anläggning av en eller flera 
grillplatser, vindskydd och bryggor samt anläggning av elljus längs slingan runt sjön. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2016.  
(Förslaget har varit utsänt med övriga handlingar) 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker delar av de åtgärder ansökan omfattar. Giltigt 
skäl för dispens finns då anläggningar för friluftslivet är av allmänt intresse. De sträckor 
och anordningar som inte bedöms försämra förutsättningar för växt- och djurliv och ett 
varierat friluftsliv kring sjön kan tillstyrkas med villkor. Dessa listas under rubriken 
sammanfattning och förslag på villkor i tjänsteskrivelsen.  
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 86  Dnr 2016-1778 
 
Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder 
Verksamhetsutövare: GullBritt och Gunnar Olofsson, Öndered 18, 518 91 

Sjömarken 
Fastighet:  Öndered 1:22 
 

Sammanfattning 
GullBritt och Gunnar Olofsson har lämnat in en ansökan om bidrag till 
naturvårdsåtgärder. De vill starta biodling med ett nytt bisamhälle på fastigheten 
Öndered 1:22 och till det krävande skyddsutrustning. GullBritt och Gunnar Olofsson 
ansöker om ett bidrag på 12 000 kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar GullBritt och Gunnar Olofssons ansökan med 
beloppet 10 000 kronor för anskaffande, iordningställande och utplacering av 
bisamhälle.  
 
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: 
GullBritt och Gunnar Olofsson, Öndered 18, 518 91 Sjömarken 
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§ 87  Dnr 2016-1785 
 
Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder 
Verksamhetsutövare: Salam Kasser, Högloftsgatan 8, 50 444 Borås 
Fastighet:  Högloftet 3 
 

Sammanfattning 
Salam Kasser har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta 
biodling med ett nytt bisamhälle på fastigheten Högloftet 3 och till det krävande 
skyddsutrustning. Salam Kasser ansöker om ett bidrag på 13 350 kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Salam Kassers ansökan med beloppet 10 000 
kronor för anskaffande, iordningställande och utplacering av bisamhälle.  
 
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: 
Salam Kasser, Högloftsgatan 8, 50 444 Borås 
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§ 88  Dnr 2016-2060 
 
Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder 
Verksamhetsutövare: Magnus Johansson, Björkhemsgatan 17, 50 646 Borås 
Fastighet:  Hamstern 4 
 

Sammanfattning 
Magnus Johansson har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill 
starta biodling med upp till fyra nya bisamhällen på fastigheten Hamstern 4 och till det 
krävande skyddsutrustning. Magnus Johansson ansöker om ett bidrag på 24 200 kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Magnus Johanssons ansökan med beloppet 
10 000 kronor för anskaffande, iordningställande och utplacering av bisamhälle.  
 
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: 
Magnus Johansson, Björkhemsgatan 17, 50 646 Borås 
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§ 89  Dnr 2014-1733 
 
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond 
Verksamhetsutövare: Karolina Sävenlund, Tämta Näs Västergården 11, 513 93 

Fristad 
Fastighet:  Tämta-Näs 1:3 
 

Sammanfattning 
Karolina Sävenlund har beviljats bidrag på 12 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
naturvårdsåtgärder på fastigheten Tämta-Näs 1:3. Åtgärderna är nu färdiga och projektet 
avslutas.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 6 000 kronor utbetalas på angivet konto. 
 
Karl-Eric Nilsson (C) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i 
handläggningen under § 89. 
 

Beslutet skickas till: 
Karolina Sävenlund, Näs Västergården 11, Tämta, 513 93 Fristad 
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§ 90  Dnr 2016-1918 
 
Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder 
Verksamhetsutövare: Sören Davidsson, Åsavägen 9, 515 32 Viskafors 
Fastighet:  Borås Rydboholm 1:342 
 

Sammanfattning 
Sören Davidsson har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder på 
fastigheten Borås Rydboholm 1:342. Sören Davidsson ansöker om ett bidrag på 1 895 
kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att avslå ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2016. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår Sören Davidssons ansökan. Åtgärder och 
kostnader är kopplade till pågående naturvårdsprojekt för vilket han tidigare erhållit 
bidrag ur fonden. 
 

Beslutet skickas till: 
Sören Davidsson, Åsavägen 9, 515 32 Viskafors 
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§ 91  Dnr 2016-1323 
 
Initiativärende 
Anita Persson har lämnat ett skriftligt initiativärende gällande Yrkesmässig spridning av 
Glyfosat inom skyddszon inom vattenskyddsområde som är utskickat till nämnden.  
 
Allianspartierna har inkommit med ett avslagsyrkande på initiativärendet vilket också är 
utskickat till nämndens ledamöter (bifogas protokollet). 
 
Anita Perssons förslag 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ta upp ärendet igen. Genom att gå ut med 
en remissrunda till alla berörda parter, inväntar svar och sedan behandlar ärendet på nytt 
i nämnden för beslut. Därefter skickas beslutet ut för kännedom till berörda parter. 
 
Allianasens förslag 
Miljö- och konsumentnämnden avslår initiativärendet.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller Anita Perssons förslag. Omröstning begärs. Miljö- och 
konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för Anita Perssons 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 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 nej-röster för Alliansens förslag och 4 ja-röster för Anita Perssons förslag 
beslutar Miljö- och konsumentnämnden att bifalla Alliansens förslag. 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår initiativärendet.  
Per Månsson (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen 
under § 91. 
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§ 92 
 
Kurser och konferenser 
Rapport från Konsumentdagarna  
Anita Persson (V), Lasse Jutemar (MP), Inga-Britt Olsson (M), Andreas Bäckman (SD) 
och Marcus Nilsen (L) rapporterade från Konsumentdagarna som var i Borås den  
24-25 maj.  
 
§ 93 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut under tiden 1 maj-31 maj. 
   
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelsen till 
handlingarna.  
 
§ 94 
 
Inkomna skrivelser 
Kommunstyrelse beslut- Skolstrukturutredning 2016-2017 

 
Länsstyrelsen beslut- Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i  
Västra Götalands län 2016 

 
Kommunstyrelsen har beslutat om regler för internhyra 

 
Kommunstyrelsens beslut- Plan för att motverka våldsbejakande extremism 

 
Kommunstyrelsens beslut- Upphandlingsregler 

 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna.  
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§ 95 
 
Miljöchefen informerar 
Personalärenden 
Miljöchef Agneta Sander informerar om bemanningsutredningen som är genomförd på 
förvaltningen. 
 
 
§ 96  
 
Övrigt 
Ordförande Anita Persson önskar alla en skön sommar och avslutar mötet. 
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