
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)
Miljönämnden
Datum: 2021-09-16

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl. 08.30–08.55

Beslutande S Håkan Andersson

S Ann-Christine Asp

C Ragnar Nilsson

L Ulf Eriksson

M Peter Branshøj

MP Anna Stjernström

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist

C Eva Åberg Andersson, via Teams

L Jan Karlsson

SD Natalia Henriksson, via Teams

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef, via Teams

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Sara Adams, verksamhetsutvecklare, via Teams

Emil Klaesson, ekonom, via Teams

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 16 september 2021 kl 12:00

Underskrifter Sekreterare §§  62-63

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Innehållsförteckning

§ 62 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare

3

§ 63 MN Delårsrapport 2021 4 - 6
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§62/2021 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan.

Dagens sammanträde
Följande ändring tillförs föredragningslistan:
Håkan Andersson (S) föreslår att som punkt 12b lägga till redovisning av 
delegationsgranskning från granskningsansvariga ledamöter.
I fortsättningen kommer denna redovisning att ha en egen punkt på 
dagordningen.

Ragnar Nilsson (C) tillför övrig fråga gällande Viskadalsbanan och hantering av 
massor som grävs undan och forslas bort under arbetet.

Ordförande frågar om jäv.
Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter 
Branshøj (M).

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna 
förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.

________________
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Dnr: ALLM M.2021.985§63/2021

MN Delårsrapport 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner förslag till delårsrapport 2021 och överlämnar denna
till Kommunstyrelsen.

Miljönämnden anhåller av kommunstyrelsen om att få redovisa merkostnaderna
som uppstått i samband med övertagandet av verksamheten för alkohol, tobak
och receptfria läkemedel (0,2 mnkr), utöver nämndens budget. Detta är
kostnader av engångskaraktär som inte tagits höjd för i den ram för
verksamheten på 0,4 mnkr som flyttats över från socialnämnden till
miljönämnden. Merkostnaderna har uppstått framför allt i samband med
arbetet att hämta hem den av socialnämnden utlagda tillståndsverksamheten
för alkoholservering från Borås Stad:

Licens för ALK-T 12 000 kr

Migrering av data från Borås kommun 110 000 kr

Utbildning för överflyttad personal 3 000 kr

Uppbyggnad av tillkommande 50 000 kr
ärendetyper och taxor

Larm 7 000 kr

Totalt 200 000 kr

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

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 en
delårsrapport till kommunstyrelsen. Totalbedömningen är att verksamheten
prognostiseras uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag samt fastställda mål i hög
grad 2021.

Gällande det ekonomiska utfallet prognostiseras miljönämndens nettokostnader
ligga i linje med årets budgetram. Detta efter justering med avseende på
uteblivna intäkter med anledning av Covid-19 (0,4 mnkr), vilka tillåts redovisas
utöver nämndens budget, samt extra kostnader som uppstått i samband med
övertagandet av verksamheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (0,2
mnkr), vilka miljönämnden anhåller om att också få redovisa utöver nämndens
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budget. Detta är kostnader av engångskaraktär som inte tagits höjd för i den
ram för verksamheten på 0,4 mnkr som flyttats över från socialnämnden till
miljönämnden. Merkostnaderna har uppstått framför allt i samband med arbetet
att hämta hem den av socialnämnden utlagda tillståndsverksamheten för
alkoholservering från Borås Stad. Kostnaderna specificeras i tabellen nedan:

Extra kostnader i samband med verksamhetsövertagande

Åtgärd Beskrivning Belopp (kr)

Licens för ALK-T För åtkomst till Borås system för
serveringstillstånd fram till migrering av data

12 000

Migrering av data från Borås Kostnad för migrering av data från Borås
system för serveringstillstånd till
miljöenhetens system

110 000

Utbildning för överflyttad personal Utbildning i miljöenhetens
verksamhetssystem

3 000

Uppbyggnad av tillkommande
ärendetyper och taxor

Konsultation med systemleverantör vid
uppbyggnad av tillkommande ärendetyper
och taxor i miljöenhetens verksamhetssystem 50 000

Larm Inköp av larm till överflyttad personal 7 000

Totalt 200 000

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-31.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till delårsrapport 2021 och överlämnar denna
till Kommunstyrelsen.

Miljönämnden anhåller av kommunstyrelsen om att få redovisa merkostnaderna
som uppstått i samband med övertagandet av verksamheten för alkohol, tobak
och receptfria läkemedel (0,2 mnkr), utöver nämndens budget. Detta är
kostnader av engångskaraktär som inte tagits höjd för i den ram för
verksamheten på 0,4 mnkr som flyttats över från socialnämnden till
miljönämnden. Merkostnaderna har uppstått framför allt i samband med arbetet
att hämta hem den av socialnämnden utlagda tillståndsverksamheten för
alkoholservering från Borås Stad.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams och miljöchef Kennet Jonsson redogör för
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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Bilaga

Miljönämndens delårsrapport 2021
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