
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)
Miljönämnden
Datum: 2020-11-13

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt via Teams, kl. 08.30–09.00

Beslutande S Håkan Andersson

S Bengt Johansson

C Ragnar Nilsson

L Jan Karlsson

M Peter Branshøj

MP Anna Stjernström

SD Natalia Henriksson

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

C Eva Åberg Andersson

KD Martin Arnell

SD Mikael Ljunggren

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Sara Adams, verksamhetsutvecklare

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 13 november 2020 kl 13:00

Underskrifter Sekreterare § 48

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Innehållsförteckning

§ 48 Oktoberrapport 2020
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§48/2020 Dnr: ALLM M.2020.1733

Miljönämndens oktoberrapport 2020

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att faställa oktoberrapport 2020 och överlämna denna
till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljönämnden har att redovisa en oktoberrapport för perioden januari till oktober
till kommunstyrelsen. Oktoberrapporten är en kort uppföljning av nämndens
prognos för verksamhet och ekonomi och fokuserar på förändringar jämfört med
det som nämnden redovisat i delårsrapporten.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett förslag
till oktoberrapport.
Miljönämnden har inga väsentliga förändringar att rapportera sedan september
vad gäller uppföljning av grunduppdraget och bedömer att prognosen för
uppfyllnad ligger i linje med det som redovisats i delårsrapporten (i hög grad).
Vad gäller ekonomin visade prognosen i delårsrapporten på ett underskott om
1,3 mnkr. I oktoberrapporten prognostiserar nämnden ett underskott om 1,7
mnkr. Förändringen härleds till kommunfullmäktiges beslut i oktober,
§ 160/2020, om att miljönämnden fått möjlighet att vidta ytterligare åtgärder i
syfte att ge bättre förutsättningar samt en effektivare verksamhet 2021 och
framöver, motsvarande 0,4 mnkr.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen
_______________

Bilaga

Miljönämndens oktoberrapport 2020
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