Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2020-09-08

1 (3)
Diarienummer

MN 2020/0055.2
Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Miljönämndens delårsrapport per den 31 augusti
2020
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för
miljönämnden per den 31 augusti 2020.

Sammanfattning
Miljönämnden redovisar i tillhörande rapport utfallet per den 31
augusti 2020 utifrån rubrikerna händelser av väsentlig betydelse,
målstyrning, ekonomisk ställning och väsentliga
personalförhållanden.

Underlag för beslutet


Miljönämnden tjänsteskrivelse 2020-09-08 med tillhörande
MN rapport 2020-09-08 Miljönämndens delårsrapport per
den 31 augusti 2020, dnr MN 2020/0055.2

Ärendet
Miljönämndens delårsrapport per den 31 augusti 2020.

Händelser av väsentlig betydelse
Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste
händelsen för miljönämndens verksamhet under året.
Trängseltillsyn enligt den nya lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen tar stora resurser i
anspråk. Pandemin bedöms också påverka miljönämndens ekonomi
negativt genom lägre intäkter.
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 fortsatt stor
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uppmärksamhet i massmedia, vilket påverkar miljönämndens och
förvaltningens planerade verksamhet.
Omprövning av miljötillstånden för flera av de stora bergtäkterna i
kommunen pågår, och i det arbetet har en täktgrupp inrättats.
Miljönämndens fokus på kemikalier och arbetet med Lunds
kommuns kemikalieplan, LundaKem, fortgår, bland annat har en
handlingsplan för gummiunderlag vid lekplatser tagits fram.
Tillstånd till spridning av hönsgödsel i stadsparken inför
Valborgsmässofirandet fick stor internationell uppmärksamhet
men befarade luktolägenheter uteblev.

Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån
statistik finns att tillgå, uppfylls avseende perioden.

Ekonomisk ställning
Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2,1
miljoner kronor per den 31 augusti 2020. Avvikelsen beror på lägre
intäkter än budgeterat, vilket kan förklaras med att debiteringen av
de externa fasta årsavgifterna ännu inte är klar.
Miljönämnden uppskattar att intäkterna i form av årsavgifter för
framförallt privata livsmedelsverksamheter kommer att bli cirka 0,5
miljoner kronor lägre än budgeterat till följd av covid-19-pandemin.
Miljönämnden kommer att rekvirera ett statligt bidrag som
kompensation för det utökade åtagandet miljönämnden haft genom
lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2020. Bidraget
beräknas väga upp för de prognostiserade lägre intäkterna. En stor
osäkerhet präglar emellertid fortfarande de ekonomiska
prognoserna för helåret.

Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaron och personalomsättningen är generellt låg inom
miljöförvaltningen.

Beredning
Ärendet har beretts av miljöförvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Ekonomiska konsekvenser
Miljönämnden uppskattar lägre intäkter om cirka 0,5 miljoner
kronor för helåret 2020 med anledning av covid-19-pandemin. Det
statliga bidraget som miljönämnden kommer att rekvirera beräknas
täcka de befarade lägre intäkterna.

Föredragning
Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar i enlighet med
förslaget att
-

godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för
miljönämnden per den 31 augusti 2020.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret

