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Meddelande till miljönämnden
Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2020-05-28, dnr MN 2020/0003.13.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Ärendet
Redovisning av meddelanden till miljönämnden:
1. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Protokoll 2020-05-15 avseende ansökan om tillstånd för bergtäkt,
deponi för inert avfall samt återvinningsverksamhet på fastigheterna
Veberöd 9:1 och Södra Ugglarp 1:1 i Lunds kommun; nu fråga om
avskrivning. Miljönämnden i Lunds kommun har återkallat sitt
överklagande. Mark- och miljööverdomstolen skriver av målet såvitt
avser Miljönämnden i Lunds kommuns överklagande. Detta beslut
kan överklagas hos Högsta domstolen.
Dnr MN 2019/0022.39 och MR 2018.2032.30
2. Lunds kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag 2020-04-27 § 129 Säkerhetsanalys för Lunds
kommun 2020-2024. Säkerhetsskydd handlar om att skydda
verksamhet som kan ha betydelse för Sveriges säkerhet. I enlighet
med säkerhetsskyddslagens (2018:585) andra kapitel ska
kommunen göra en säkerhetsskyddsanalys för att identifiera
säkerhetsskyddad verksamhet i den egna organisationen.
Säkerhetsskyddsanalysen ska utgå ifrån tre särskilt prioriterade
områden: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och
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personalsäkerhet. Syftet med analysen är att kommunen
systematiskt ska arbeta med säkerhetshöjande åtgärder i
verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagens
bestämmelser, så att Sveriges säkerhet alltid skyddas. Under
vinter/vår 2019 genomfördes en säkerhetsskyddsanalys av Lunds
kommun. Denna säkerhetsskyddsanalys har nu bearbetats och
färdigställts i enlighet med gällande bestämmelser. Ansvaret för
kommunens säkerhetsskydd ligger på respektive nämnd och följer
det ordinarie verksamhetsarbetet men samordnas centralt av
kommunkontoret. Säkerhetsklassade personer inom kommunen har
rätt att ta del av sin del av analysen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att anta säkerhetsskyddsanalysen för Lunds
kommun för perioden 2020-2024, inklusive bilagor samt att
uppmana samtliga nämnder att vara behjälpliga i kommunens
säkerhetsskyddsarbete, i enlighet med säkerhetsskyddsanalysen.
Dnr MN 2020/0036.1
3. Lunds kommun, kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2020-04-23 § 152 Lunds kommuns åtgärder i syfte
att lindra konsekvenser av Coronaviruset för företagare och
föreningar. Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för
samhället. Det innebär att de utifrån ett myndighetsperspektiv mest
samhällskritiska insatserna behöver prioriteras. Lunds kommun gör
förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med
coronaviruset. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters
bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun beslutade den
23 mars 2020 om ett första åtgärdspaket. Lunds kommun ser nu att
fler åtgärder krävs för att hantera den stora samhällsutmaningen
som Coronaviruset (covid-19) innebär. De åtgärder som föreslås i
Lunds kommun omfattar hela kommunkoncernen, den kommunala
förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen, för ett
enhetligt agerande från Lunds kommun. Frågorna har initierats av
breda politiska samtal. Kommunfullmäktige beslutar att torghandel
ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30 juni 2020, att
uppställningsplats för Food trucks ska vara avgiftsfri från den 1 april
till och med den 30 juni 2020 samt att timparkering sänks till 2
kronor/timme för gatuparkering inom sjukhusområdet till och med
den 30 juni 2020.
Dnr MN 2020/0026.4
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4. Lunds kommun, kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2020-04-23 § 150 årsredovisning 2019 med
nämnderna årsanalyser. Kommunkontoret har sammanställt
årsredovisning med personal och miljöredovisning för Lunds
kommun. Kommunrevisionen har ingett revisionsberättelse.
Revisorerna har tillstyrkt att kommunens årsredovisning för 2019
godkänns samt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunens
årsredovisning för 2019 samt att bevilja ansvarsfrihet för
kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
5. Lunds kommun, kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2020-04-23 § 149 Liv Severinssons (FNL)
avsägelse som ledamot i kommunrevisionen. Sedan en avsägelse från
inkommit från Liv Severinsson (FNL) om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i kommunrevisionen har kommunfullmäktige
vid sitt sammanträde den 30 januari 2020 befriat Liv Severinsson
(FNL) från uppdraget. Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan
Rydenfelt (FNL) till ny ledamot i kommunrevisionen.

Miljöförvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av meddelanden.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

