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Miljönämndens delårsrapport per den 30 april 2020
Sammanfattning
Miljönämnden redovisar i tillhörande rapport utfallet per den 30
april 2020.
Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste
händelsen för miljönämndens verksamhet under årets första tertial.
Enligt miljöbalken har miljönämnden ett särskilt tillsynsansvar vid
risk för smittspridning, vilket medfört nya arbetsuppgifter.
Pandemin, med åtföljande krishanteringsarbete, överskuggar allt
annat arbete och bedöms även påverka miljönämndens ekonomi
negativt.
De pågående och planerade bygg-och infrastrukturprojekten i
kommunen medför ökat antal tillsynsärenden för miljönämnden,
framförallt avseende buller, markföroreningar och masshantering.
Ett flertal ärenden rörande masshantering har fått stor
uppmärksamhet i massmedia och tagit oproportionellt stor del av
miljönämndens och förvaltningens resurser i anspråk.
Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2 miljoner
kronor per den 30 april 2020. Avvikelsen beror på lägre intäkter än
budgeterat, vilket kan förklaras med att debiteringen av de fasta
årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte påbörjats. Debiteringen av
årsavgifterna var planerad till våren 2020 men flyttas fram till
hösten med anledning av covid-19-pandemin.
I dagsläget uppskattar miljönämnden lägre intäkter om cirka 0,5
miljoner kronor för helåret 2020. Prognosen är dock väldigt osäker
och kan snabbt förändras beroende på hur covid-19-pandemin
fortlöper.
Sjukfrånvaro och personalomsättning är generellt låg inom
förvaltningen. Medarbetarnas arbetssituation påverkas av den
pågående covid-19-pandemin med omprioritering av
arbetsuppgifter och nya tillsynsuppdrag.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag
till delårsrapport för miljönämnden per den 30 april 2020.

Postadress

Box 1
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-05-29

2 (2)
Diarienummer

MN 2020/0039.2

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2020-05-29 med tillhörande MN rapport 202005-29 Miljönämndens delårsrapport per den 30 april 2020, dnr MN
2020/0039.2

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Miljöförvaltningens förslag till delårsrapport per den 30 april 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Miljönämnden befarar i dagsläget en negativ avvikelse avseende de
budgeterade intäkterna för året. Avvikelsen är en direkt konsekvens
av covid-19-pandemin.

Miljöförvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för
miljönämnden per den 30 april 2020.
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