
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)
Miljönämnden
Datum: 2022-09-15

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl. 08.30 - 09.15

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

S Agneta Rodén

L Jan Karlsson

SD Thomas Gunnarsson

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef
Kennet Jonsson, miljöchef
Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare 
Sara Adams, verksamhetsutvecklare, §54 
Helena Fredling, ekonom, § 54
Jenny Pleym, kommunbiolog, §55

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 15 september 2022 kl 12:00

Underskrifter Sekreterare §§ 53-55

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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MN § 53 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare 2022

3

MN § 54 Miljönämndens delårsrapport 2022 4 - 5

MN § 55 Förfrågan - synpunkter på föreslagen förändring av
hanteringen av den så kallade naturvårdsfonden

6 - 7
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Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare 2022

Dagens sammanträde

Ordförande välkomnar biträdande miljöchef Pelle Thorsson som presenterar sig
för nämnden och berättar om sitt uppdrag.

Ordförande frågar om jäv. Inget jäv föreligger.

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

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan godkännas och finner att så sker.
________________

§53/2022 Dnr: ALLM M.2022.88

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
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Miljönämndens delårsrapport 2022

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun
skall samtliga nämnder lämna en delårsrapport med en uppföljning och
helårsprognos för ekonomi, personal och verksamhetsresultat.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett förslag
till delårsrapport för miljönämnden. Vad gäller uppfyllanden av grunduppdraget
har verksamheten under delåret hamnat efter på grund av vakanser. Men med
de i rapporten beskrivna åtgärderna prognostiseras verksamheten kunna
uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag i hög grad 2022.
Gällande det ekonomiska utfallet prognostiseras ett utfall för året på 10,1 mnkr
vilket överstiger tilldelad budgetram med 0,7 mnkr. Av detta utgörs 0,3 mnkr av
kostnader för förstärkningen inom området för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel, vilka miljönämnden fått godkänt att få redovisa utöver nämndens
budget. Det resterande underskottet på 0,4 mnkr kan härledas till det beräknade
(tillfälliga) intäktsbortfall som uppstått i samband med övergången till
efterhandsdebitering inom livsmedelsområdet.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till delårsrapport 2022 och överlämnar denna
till Kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson och ekonom Helena Fredling redogör för ärendet.

§54/2022 Dnr: ALLM M.2022.345

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till delårsrapport 2022 och
överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________ ______________________________
Håkan Andersson (S) Peter Branshøj (M)
Justerande Justerande

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
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Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Miljönämndens delårsrapport 2022
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Förfrågan - synpunkter på föreslagen förändring av hanteringen av den
så kallade naturvårdsfonden

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt kommunledningskontorets förslag
till förändring av hanteringen av kommunens Naturvårdsfond till miljönämnden
för synpunkter. Ekonomienheten vill upphäva Regler för kommunens
naturvårdsfond och nuvarande system att öronmärka eget kapital för
naturvårdsfonden. Istället föreslår ekonomienheten att miljönämndens ram ökas
och ge miljönämnden mandat att fastställa riktlinjer för att ge bidrag till individer
och organisationer för naturvårdsinsatser.

Beredning

Naturvårdsfonden i Marks kommun inrättades den 28 juni 1988. Syftet med
fonden är att inför kommande generationer bevara en rik och mångformig natur
och att förverkliga naturvårdsplanens intentioner.
Bidrag ur fonden har under åren bland annat använts till:
· Restaurering av småvatten i odlingslandskapet (enskilda)
· Stängsling av betesmarker (enskilda)
· Informationsskyltar om naturvärden (kommunen, föreningar)
· Markvärdering inför naturreservatsbildning (kommunen)
· Bildande av skogliga biotopskyddsområden (Skogsstyrelsen)
· Naturinventeringar (kommunen)
· Ringmärkningsstation fåglar (förening)
· Rovfågelholkar (förening)
· Beskärning av träd (kommunen)
· Gränsmarkering biotopskydd (kommunen)
· Bro i naturreservat (kommunen)
· Röjning, bränning, stängsling i naturreservat (kommunen)
· Skötsel naturvårdsavtalsområde (kommunen)
Naturvårdsfonden har bidragit till att många naturvårdsåtgärder genomförts
genom åren och är en mycket viktig del i Marks kommuns framgångsrika

§55/2022 Dnr: ALLM M.2022.1079

Miljönämndens beslut

Miljönämnden föreslår att avstyrka kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
om ökad ram för att ge bidrag för insatser enligt naturvårdsfondens intentioner.

Miljönämnden föreslår att Marks kommun inrättar en stiftelse, Stiftelsen Marks
Naturvårdsfond, enligt upprättat förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________ ______________________________
Håkan Andersson (S) Peter Branshøj (M)
Justerande Justerande

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.
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naturvårdsarbete. Medel från fonden har medverkat till att punkt efter punkt i
naturvårdsplanen kunnat genomföras och har drivit naturvårdsarbetet framåt.
Visionen om Mark visar tydligt hur värdefull och unik naturen i kommunen är och
hur viktigt naturvårdsarbetet är för att säkerställa detta inför kommande
generationer.
Idag handläggs ansökningar om uttag ur naturvårdsfonden av
kommunledningskontoret. För en lekman kan det vara svårt att bedöma
naturvårdsnyttan, utfallen och kostnadseffektiviteten i ansökningarna. Beslut
fattas av kommunstyrelsen. Då medel flyttas från kommunreserven till
miljönämnden, som genomför utbetalningarna, är handläggningstiden ofta lång
för att invänta ekonomiska prognoser.

Det har genom åren funnits en osäkerhet om fonden och dess medel på grund
av sin utformning funnits eller inte, och pengarna har behövt användas innan
varje årsslut. Många projekt är fleråriga och behöver få en garanti att utlovade
medel finns kvar över tid, vilket har skapat en osäker situation. Å andra sidan
har miljönämnden oftast beviljats bidrag för de åtgärder man sökt medel för.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslår att avstyrka kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om
ökad ram för att ge bidrag för insatser enligt naturvårdsfondens intentioner.

Nämnden föreslår att kommunen istället inrättar en stiftelse, Stiftelsen Marks
Naturvårdsfond, enligt upprättat förslag.

Beslutet justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att så sker.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Stiftelsen Marks Naturvårdsfond
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