
Verksamhetsrapport Miljönämnden 2010

1 Vilka mål i det kommunalpolitiska programmet har du prioriterat att driva i din nämnd?

Jag har prioriterat de miljöpolitiska och trafkpolitiska delarna. Samtidigt har mycket kraft fått läggas på 
segregation  och  blandade  upplåtelseformer  eftersom  byggnadsnämnden  har  skickat  ut  förslag  som 
strider mot fullmäktiges budget.

2  Hur  värderar  du  det  sammantagna  resultatet  av  nämndens  eller  bolagets  verksamhet  i  relation  till  det  

kommunalpolitiska programmet? (Har arbetet varit framgångsrikt?)

Det  har  varit  svårt  att  få  igenom  ett  klassperspektiv  i  nämnden.  S  och  MP  har  motsatt  sig  detta 
tillsammans med borgarna. Vissa framgångar har jag nått när det gäller jämställdhet men inte när det  
gäller klass.

3 Beskriv förhållandet till förvaltningen och de övriga partierna

a) Får du tillräcklig information från förvaltningen? Är du nöjd med hur de övriga partierna kommunicerar  

med dig?

Efter två år som ordförande i nämnden har jag inga problem att få fram den information jag 
önskar.
b) Hur är klimatet i nämnden/styrelsen?

God socialt. Dålig politiskt eftersom S och MP uppfattar vår offensiva miljöpolitik som ett hot. 
Förhoppningsvis ändras detta när vi skall samverka nästa mandatperiod och vi kan berika 
varandra.
c) Är du nöjd med den utbildning du fått som parlamentariker?

Ja.
d) Deltar du i förmöten med s och mp?

Nej.

4 Har kontakten med, och stödet från vänsterpartiet fungerat bra? Finns det förbättringsområden?

a) Nätverken

Kan förbättras betydligt. Vi har inte haft nätverksträffar på länge.
b) KS-gruppen, gruppledningen

Eftersom jag har jobbat åt kommunstyrelsen får jag svara god.
c) Distriktsstyrelsen, expeditionen.

Jag saknar miljöpolitiska initiativ från DS. Själva kontakten har det docj inte varit några problem 
med.

5 Har du kunnat använda ditt förtroendeuppdrag i valrörelsen?

Ja. Våra miljöpolitiska initiativ och motioner har varit till stor nytta i valrörelsens debatter. De andra 
partierna fck förhålla sig till våra förslag. Utspelen jag gjorde om överklassens miljöbelastning gav stort 
mediautrymme. Tror inte att vi har fått helsidor i tidningar och nått rikstäckande etermedia med vårt 
nämndarbete tidigare, i alla fall inte vad jag kan minnas under mina år i kommunalpolitiken.

Jöran Fagerlund


