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§39/2020 Dnr: ALLM M.2020.1287

Miljönämndens delårsrapport 2020

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till delårsrapport 2020 och
överlämna den till kommunstyrelsen med följande tillägg:

Miljönämnden delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att
intäktsbortfallet och kostnadsökningarna till stor del är unika för innevarande
år. Utöver underskottet relaterat till Covid-19 på 600 000 kr prognostiseras ett
underskott på 700 000 kr som inte bedöms kunna åtgärdas under innevarande
år.
Miljönämnden begär därför ett ramtillskott på 700 000 kr.

Miljönämnden begär att vid nämndsammanträdet i januari 2021 få en rapport
av förvaltningschefen om hur arbetet med nedan nämnda uppdrag, som
nämnden gav den 11 juni 2020 (§33/2020), fortskrider.
Uppdrag som nämns ovan:
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag till en
kostnadseffektivare myndighetsutövning. Till exempel genom digitalisering.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag på hur den del av
nämndens skattefinansierade verksamhet som kan finansieras via annan
lagstiftning, gör det. Till exempel vid deltagande i planarbete kan finansieringen
läggas på den sökande via plan- och bygglagstiftningen.

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun
skall samtliga nämnder lämna en delårsrapport med redovisning och analys av
nämndens verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader. I rapporten
belyses verksamheten ur två aspekter: grunduppdrag för huvudverksamheterna
samt mål. Rapporten ska också innehålla en prognos för året.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett förslag
till delårsrapport.
Miljönämnden bedöms i hög grad uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag samt
fastställda mål under året. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på 1,3
mnkr vilket till övervägande del utgörs av ett intäktsbortfall orsakat av
framförallt tre faktorer: Covid-19 pandemin, implementering av nytt
verksamhetssystem, samt vakanser.
Intäktsbortfallet bedöms inte kunna åtgärdas för innevarande år.
Då implementeringen av verksamhetssystem samt Covid-19 pandemin utgör
unika omständigheter för året bedöms inga åtgärder vara nödvändiga med
anledning av dessa faktorer för att säkerställa budgetföljsamhet för kommande
år. Vad gäller vakanser pågår ett förvaltningsgemensamt arbete för att minska
personalomsättningen och dess effekter.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09.
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Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till delårsrapport 2020 och överlämnar denna
till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson och verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för
ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår ett tillägg enligt följande:
Miljönämnden delar Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att
intäktsbortfallet och kostnadsökningarna till stor del är unika för innevarande år.
Utöver underskottet relaterat till Covid-19 på 600 000 kr prognostiseras ett
underskott på 700 000 kr som inte bedöms kunna åtgärdas under innevarande
år.
Miljönämnden begär därför ett ramtillskott i motsvarande nivå.

Miljönämnden begär att vid nämndsammanträdet i januari 2021 få en rapport av
förvaltningschefen om hur arbetet med nedan nämnda uppdrag, som nämnden
gav den 11 juni 2020 (§33/2020), fortskrider.
Uppdrag som nämns ovan:
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag till en
kostnadseffektivare myndighetsutövning. Till exempel genom digitalisering.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag på hur den del av
nämndens skattefinansierade verksamhet som kan finansieras via annan
lagstiftning, gör det. Till exempel vid deltagande i planarbete kan finansieringen
läggas på den sökande via plan- och bygglagstiftningen.

Förslaget antas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
samt tilläggsförslag enligt ovan och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Miljönämndens delårsrapport 2020
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§40/2020 Dnr: ALLM M.2020.358

Budget 2021-2024

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2021–2024 och
överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun skall
samtliga nämnder årligen lämna ett förslag till budget med tillhörande underlag.
Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetplanering och årets budgetförslag
omfattar perioden 2021–2024. Miljönämndens budgetunderlag följer de
anvisningar som KSAU antagit 2020-06-10.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett
budgetunderlag till kommunstyrelsen.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till budget 2021–2024 och överlämnar denna
till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson och verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag
och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilagor

Budget 2021-2024 - konsekvensbeskrivning av 2 procent minskad ram
Bilaga till budgetunderlag - anpassningsåtgärder
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