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Justerare
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ANSLAG/BEVIS
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§ 108

Val av justerare samt tid för justering

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

som justerare utse Lars V Andersson (C) samt att fastställa
datum och tid för justering till den 11 december 2018 kl. 13.00.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-06

§ 109

Verksamhetsplan med internbudget år 2019
för miljönämnden

Dnr MN 2018/0123

Sammanfattning
MR dnr 2018.2848.
Miljönämnden har i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar
tagit fram en verksamhetsplan med internbudget för 2019. I planen
redovisas nämndens basuppdrag och prioriteringar utifrån de
förutsättningar som finns angivna i EVP 2019-2021 och nämndens
utvecklingsmål och indikatorer. Planen redovisar även förslag till
nämndens internbudget för 2019 med förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut avseende ny taxa för
miljönämndens tillsynsområden.
Miljönämnden föreslås besluta att fastställa Verksamhetsplan för år
2019 för miljönämnden.
Vidare föreslås miljönämnden besluta att, under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut avseende ny taxa för
miljönämndens tillsynsområden, fastställa internbudget år 2019 för
miljönämnden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-12-03 med tillhörande styrdokument
Verksamhetsplan med internbudget för miljönämnden år 2019, dnr
MN 2018/0123.2 och MR 2018.2848.1.

Yrkanden
Vlasta Sabljak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

fastställa Verksamhetsplan för år 2019 för miljönämnden, samt

att

under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
avseende ny taxa för miljönämndens tillsynsområden, fastställa
internbudget år 2019 för miljönämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-06

§ 110

Tillsynsplan 2019 med behovsutredning
2019-2021 för miljönämnden

Dnr MN 2018/0124

Sammanfattning
MR dnr 2018.2489.
Tillsynsplanen är ett verktyg för att planera det kommande årets
tillsyn och övrig verksamhet som miljönämnden bedriver. Planen
baseras på en behovsutredning vars syfte är att visa de tillsynsåtgärder som behöver utföras i kommunen under de nästkommande
tre åren. Behovsutredning och tillsynsplan ska uppdateras årligen.
I tillsynsplanen sker en prioritering av tillsynen utifrån de resurser
som miljöförvaltningen har till förfogande. Här beskrivs vilka
områden som bedöms vara i störst behov av insatser, vilka mål som
förvaltningen önskar uppnå samt vilka metoder som kommer att
användas.
Miljönämnden föreslås besluta att fastställa Tillsynsplan 2019 med
behovsutredning 2019-2021.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-28 med tillhörande
styrdokument Tillsynsplan 2019 med behovsutredning 2019-2021
för miljönämnden, dnr MN 2018/0124.1 och MR 2018.2489.1

Yrkanden
Lars V Andersson (C), Ewa Björnberg (MP), Mathias Thurén (S),
Ljiljana Lipovac (KD) och Olof Peterffy (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

fastställa Tillsynsplan 2019 med behovsutredning 2019-2021
för miljönämnden.

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-06

§ 111

Yttrande över remiss avseende
Styrdokument - Evenemangsstrategi för
Lunds kommun

Dnr MN 2018/0116

Sammanfattning
MR dnr 2018.2534.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt förslag
till evenemangs- och mötesstrategi på remiss till kommunens
samtliga nämnder, styrelser och råd.
Syftet med strategin är att underlätta för och prioritera bland
evenemang och möten som ska ägas rum i Lunds kommun, för att
därigenom öka Lunds kommuns attraktionskraft.
Evenemangs- och mötesstrategin anger den långsiktiga strategiska
inriktningen för arbetet med evenemang och möten i Lunds
kommun. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller
för en begränsad period med bland annat konkreta insatser och
målsättningar.
Evenemangs- och mötesstrategin förutsätter en ekonomisk satsning
på verksamhetsområdet.
Miljöförvaltningen ser positivt på att en strategi tas fram, men lyfter
att risk för störningar och olägenhet för människors hälsa eller
miljön bör beaktas i ett tidigt skede vid prioritering och val av
evenemang. Miljöförvaltningen lyfter även att det på förvaltningen
finns stor erfarenhet gällande evenemang som kan orsaka störningar
och att förvaltningen gärna deltar i den fortsatta dialog det hänvisas
till i dokumentet.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018, dnr MN
2018/0116.3 och MR 2018.2534.2.
KSau remiss inklusive KSau beslut den 1 oktober 2018 § 161, KSau
tjänsteskrivelse 2018-09-25 samt Evenemangs- och mötesstrategi
för Lunds kommun, remissversion 25 september 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-06

Yrkanden
Carl von Friesendorff (M), Ljiljana Lipovac (KD), Robert Barnes (L),
Mathias Thurén (S), Olof Peterffy (V) och Ewa Björnberg (MP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Yttrande över motion från Agnetha Lindskog
(KD) ”Man ska kunna lita på Lund”

Dnr MN 2018/0109

Sammanfattning
MR dnr 2018.2369.
Kommunstyrelsen har översänt motion från Agnetha Lindskog (KD)
motion ”Man ska kunna lita på Lund” för yttrande till miljönämnden.
Motionären yrkar i enlighet med motionen att
-

Servicegarantier införs för invånare och företagare i Lunds
kommun.
Att servicegarantier för företagarna utformas efter dialog
med representanter från näringslivet.

Miljöförvaltningen kan inte se att införandet av en servicegaranti,
såsom motionären föreslår ska utredas, skulle lämpa sig för den typ
av verksamhet som miljönämnden bedriver. Det skulle föranleda en
rad tvister om när ett ärende är färdigutrett och när en
servicegaranti om en viss handläggningstid i så fall ska börja löpa.
Miljönämnden föreslås besluta att avstyrka motionen i enlighet med
vad som anförs i förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-20, dnr MN
2018/0109.6 och MR 2018.2369.3.
Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Man ska kunna lita på Lund”, dnr
MN 2018/0109.1 och MR 2018.2369.1.

Yrkanden
Vlasta Sabljak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg: ”Andra exempel på verksamhetsområden där
handläggningstider redan är fastställda i lag och förordning är
planbesked, bygglov och förhandsbesked”.
Carl von Friesendorff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut och avstyrker Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg till
förvaltningens förslag till beslut.
Mathias Thurén (S) och Ludvig Stigsson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut och tillstyrker Vlasta Sabljaks (S)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-06

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer därefter proposition på Vlasta Sabljaks (S)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs.
Miljönämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg till
förvaltningens förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg till
förvaltningens förslag till beslut.
Voteringen utfaller enligt följande:
Petter Forkstam (MP) och Ewa Björnberg (MP) avstår från att rösta.
Lars V Andersson (C), Olof Peterffy (V), Carl von Friesendorff (M),
Johan Thümmel (M) och Robert Barnes (L) röstar ja.
Ludvig Stigsson (S), Mathias Thurén (S), Vlasta Sabljak (S) och
Ljiljana Lipovac (KD) röstar nej.
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår från att rösta
beslutar miljönämnden att avslå Vlasta Sabljaks (S) yrkande om
tillägg till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

avstyrka motionen i enlighet med vad som anförs i
förvaltningens yttrande.

Reservationer
Ljiljana Lipovac (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
motionen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Yttrande över samråd avseende detaljplan
för Vallkärratorn 10:3 i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0114

Sammanfattning
MR dnr 2018.2428.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan
för Vallkärratorn 10:3. Förslaget innehåller cirka 50 nya bostäder
som kan uppföras, både som en-, rad- och flerbostadshus på det
långsmala planområdet mellan Kävlingevägen och Korsåkersvägen.
Bostadshusen föreslås uppföras i två våningar med möjlighet på en
begränsad yta uppföra en tredje våning. Körbanan på
Korsåkersvägen föreslås smalnas av för att istället förses med ny
trädplantering och separerad gångväg. Dagvattendammar krävs och
föreslås läggas på parkmark i norra respektive södra delen av
planområdet. Parkmark föreslås även längs den västra sidan av
planområdet samt som smala stråk mellan bostadskvarteren.
Miljöförvaltningen tar i sitt yttrande upp bland annat upp frågor om
buller, kollektivtrafik, radon och dagvatten.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2018, dnr MN
2018/0114.3 och MR 2018.2428.3.
Byggnadsnämndens remiss den 7 september 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer,
trafikbullerutredning samt byggnadsnämndens beslut den 23
augusti 2018 § 137.

Yrkanden
Mathias Thurén (S) och Lars V Andersson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Stiftelsen Lunds Djurskyddsfonds begäran
om förordnande av ledamot

Dnr MN 2018/0127

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond har inkommit med begäran om
förordnande av ledamot.
Enligt Stiftelsen Lunds Djurskyddsfonds stadgar, §3, ska en av de fem
ledamöterna utses av miljöförvaltningen/nämnden. Då nuvarande
mandattid löper ut vid slutet av 2018 hemställer stiftelsen om att en
ny ledamot utses. Stiftelsens styrelse ser gärna att Björn Berséus
utses för ytterligare en period som avser 3 år. Arbetet med att
förvalta stiftelsens förmögenhet och fördela avkastningen till
kvalificerade sökande kräver kontinuitet och erfarenhet.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Lunds djurskyddsfond begäran 2018-11-26, dnr MN
2018/0127.1.

Yrkanden
Petter Forkstam (MP) yrkar att miljönämnden beslutar att som
ledamot till Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond avseende år 20192021 utse miljödirektör Björn Berséus.
Lars V Andersson (C) och Ljiljana Lipovac (KD) tillstyrker Petter
Forkstams (MP) yrkande.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

som ledamot till Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond avseende år
2019-2021 utse miljödirektör Björn Berséus.

Beslut expedieras till:
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Beslut enligt av miljönämnden lämnad
delegation 2018-09-24 – 2018-11-09

Dnr MN 2018/0009

Sammanfattning
MR dnr 2018.0076.
Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-09-24 –
2018-11-09.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut avseende perioden 2018-09-24 – 2018-11-09.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-11-27, dnr MN 2018/0009.22 och MR
2018.0076.15.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende
perioden 2018-09-24 – 2018-11-09.

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Meddelanden till miljönämnden

Dnr MN 2018/0010

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-11-27, dnr MN 2018/0010.23.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av meddelanden.

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Miljödirektören informerar

Sammanfattning
Miljödirektören informerar om aktuellt på förvaltningen:







Miljöförvaltningen har begärt in en ny offert för nytt
verksamhetssystem, Vision. Detta ska ersätta MiljöReda, som
används idag.
Personalsituationen – uppbyggande av administrationen
pågår, förväntas frigöra en del handläggarresurser.
Revisionen av livsmedelskontrollen i Lunds kommun.
Miljöförvaltningen har fått yttra sig över utkastet till
revisionsrapport och slutlig revisionsrapport har nu
inkommit.
Utbildningar för miljönämnden år 2019.
Internat för den nya miljönämnden den 29-30 januari 2019
på Ringsjöstrand. Information kommer att skickas ut så fort
det är klart vilka alla nya ledamöter och ersättare blir.

Miljödirektören avslutar med att tacka miljönämnden för
mandatperioden som varit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Miljönämndens ledamöter och ersättare
informerar

Sammanfattning
Lars Siljebratt (V) informerar att han varit på konferens om klimat
på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) den 29 november 2018. Han
rekommenderar rapporten ”Bortom BNP-tillväxt” som finns på
KTH:s hemsida.
Ivan Kruzela (S) och Ljiljana Lipovac (KD) informerar om Skånes
Miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMHF) temadag om buller den 22
oktober 2018 i Vellinge.
Ordförande Petter Forkstam (MP) tackar hela förvaltningen för den
kompetens som finns och det goda samarbete som varit med
nämnden under mandatperioden. Ordförande tackar därefter
presidiet och hela nämnden för deras gedigna engagemang och
aktiva deltagande.
2:e vice ordförande Lars V Andersson (C) tackar ordförande Petter
Forkstam (MP) för hans stora engagemang, professionella
synpunkter och sätt att leda nämnden i dess arbete samt önskar
honom lycka till i hans framtida åtaganden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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