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Rekvisition till Kammarkollegiet med anledning av
regeringsbeslut 2020-06-05 ”Utbetalning av medel
till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn
av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen”
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

uppdra åt miljödirektör Björn Berséus att till Kammarkollegiet
göra rekvisition samt underteckna denna för miljönämnden i
Lunds kommun, med anledning av regeringsbeslut 2020-06-05,
”Utbetalning av medel till kommuner, regioner och
länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen”.

Sammanfattning
Regeringen har genom beslut uppdragit åt Kammarkollegiet att
utbetala 776 548 kr till Lunds kommun. Anledningen till bidraget är
att kompensera kommunen för det utökade åtagandet miljönämnden
i Lunds kommun haft genom lag (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, då miljönämnden bedriver
tillsyn enligt lagen.
För att erhålla bidraget måste en behörig företrädare för Lunds
kommun göra rekvisitionen innan den 30 september 2020. Det ligger
inom miljönämndens verksamhetsområde samt är dess uppdrag
enligt nuvarande reglemente. Det bedöms därför som behövligt att
miljönämnden uppdrar åt miljödirektör Björn Berséus genom beslut
att göra rekvisitionen, så att miljödirektören har delegation i frågan.
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Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173
samt den 27 september 2007, § 141.
Ändrat av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, § 116,
den 24 september 2015, § 175, samt den 26 mars 2020, § 116.

Ärendet
Enligt lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen uppdrogs den kommunala nämnd som ansvarar för
miljö- och hälsoskyddsområdet att bedriva tillsyn enligt lagen med
anslutande föreskrifter.
Med anledning av det utökade åtagandet lagen medförde, beslutade
regeringen i regeringsbeslut 2020-06-25 nr I:13 att ge
Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala medel till bl.a. kommunerna,
i syfte att kompensera dessa. Medlen som avsatts till kommunerna
fördelas enligt regeringsbeslutet utifrån antalet serveringsställen
med minst en anställd. Enligt bilagan till regeringsbeslutet ska Lunds
kommun tilldelas 776 548 kr. För att erhålla beloppet måste dock en
rekvisition göras till Kammarkollegiet senast 30 september. En
handling som styrker behörig företrädare som ansöker om bidraget
måste biläggas rekvisitionen.
Enligt gällande reglemente för miljönämnden i Lund ska nämnden
utöva tillsynen i Lunds kommun enligt smittskyddslagstiftningen och
i övrigt fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Då det omfattas av miljönämndens uppdrag
samt verksamhetsområde inom kommunen, bör miljönämnden
uppdra åt Björn Berséus, miljödirektör på miljöförvaltningen i Lund,
att göra rekvisitionen för Lunds kommuns räkning, samt
underteckna denna. Efter diskussion kring delegation i frågan,
bedömdes det behövligt att tydliggöra genom beslut i nämnden att
miljödirektör Björn Berséus har delegation att göra rekvisitionen åt
nämnden för Lunds kommun.

Beredning
Ärendet har beretts av miljöförvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
För att kompensera för det utökade åtagandet enligt lagen ovan, ska
Lunds kommun enligt bilaga till regeringsbeslutet tilldelas 776 548
kr efter rekvisition.

Tjänsteskrivelse
2020-08-28

3 (3)
Diarienummer

MN 2020/0054.1

Föredragning
Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar i enlighet med
förslaget att
- uppdra åt miljödirektör Björn Berséus att till
Kammarkollegiet göra rekvisition samt underteckna denna
för miljönämnden i Lunds kommun, med anledning av
regeringsbeslut 2020-06-05, ”Utbetalning av medel till
kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen”.
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