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Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2019-01-30

Tid 18.00

Plats Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten

Följande ärende ska behandlas:

1. Val av justerare samt tid för justering

2. Miljönämndens årsanalys 2018
Dnr MN 2018/0135

3. Miljönämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022
Dnr MN 2018/0108

4. Miljönämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019
Dnr MN 2018/0134

5. Granskningsrapport intern kontroll 2018 för miljönämnden och 
miljöförvaltningen
Dnr MN 2017/0137

6. Handlingsplan intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen
Dnr MN 2018/0122

7. Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds kommun 2019-2021
Dnr MN 2018/0126

8. Yttrande över kommunrevisionens uppföljning avseende granskning av 
hantering och kontroll av bisysslor
Dnr MN 2018/0125

9. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom Lunds 
kommun 2018 - miljöförvaltningen
Dnr MN 2019/0012

10. Tillsyn av skolor i Lunds kommun år 2017-2018
Dnr MN 2018/0111
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11. Yttrande över ansökan om ändringstillstånd till miljöfarlig verksamhet för 
verksamheten vid Örtofta sockerbruk, Eslövs kommun
Dnr MN 2018/0136

12. Nominering  av ledamöter, ersättare och övriga funktionärer till Skånes Miljö-
och hälsoskyddsförbund (SMHF) inför årsmötet 2019
Dnr MN 2019/0014

13. Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-11-05 – 2019-01-14
Dnr MN 2019/0008

14. Meddelanden till miljönämnden
Dnr MN 2019/0007

15. Miljödirektören informerar

16. Miljönämndens ledamöter och ersättare informerar

Gustav Lundblad (KD)
Ordförande

Anna Kristensen
Förvaltningssekreterare
anna.kristensen@lund.se
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1. Val av justerare samt tid för justering
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2. Miljönämndens årsanalys 2018
Dnr MN 2018/0135

Sammanfattning
OBS! Handlingar kommer i kompletterande utskick!
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3. Miljönämndens ekonomi- och verksamhetsplan 
(EVP) 2020-2022
Dnr MN 2018/0108

Sammanfattning
MR dnr 2018.2295.

Miljöförvaltningen redovisar i tillhörande rapport förutsättningar 
och planering för ekonomi och verksamhet under år 2020-2022. De 
ekonomiska ramar och effektiviseringskrav som kommunfullmäktige 
beslutade om för nämnderna i ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 
2019-2021 utgör en viktig utgångspunkt i arbetet med EVP 2020-
2022.

Sammantaget är nämndens största utmaningar inom perioden att 
bibehålla och utveckla nämndens personalresurser, att skapa 
förutsättningar för att nämndens kompetens används i kommunens 
strategiska planeringsfrågor samt att klara sitt omfattande uppdrag 
med tillgängliga resurser.

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag 
till nämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) avseende år 
2020-2022.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-21 med tillhörande rapport 
Miljönämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022, 
dnr MN 2018/0108.6 och MR 2018.2295.3.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag till nämndens ekonomi- och 

verksamhetsplan (EVP) avseende år 2020-2022.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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4. Miljönämndens begäran om överföring av 
budgetavvikelse från 2018 till 2019
Dnr MN 2018/0134

Sammanfattning
MR dnr 2018.3033.

Ansökan till kommunstyrelsen om överföring av miljönämndens 
budgetavvikelse på 75 tusen kronor från år 2018 till år 2019.

Driftbudgeten

Miljönämndens överskott/budgetavvikelse för 2018 uppgår till cirka 
75 tusen kronor och härrör framför allt från ej utnyttjade medel 
avseende köpta tjänster, personalkostnader samt kurser/ 
konferenser.

Investeringsbudgeten

Miljönämnden har inte någon investeringsbudget.

Miljönämnden föreslås besluta att hos kommunstyrelsen begära att 
budgetavvikelsen på 75 tusen kronor i driftbudgeten för år 2018 
tillförs nämndens eget kapital avseende år 2019.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-16 med tillhörande MN rapport 
Begäran överföring budgetavvikelse från 2018 till 2019, dnr MN 
2018/0134.1 och MR 2018.3033.1.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen begära att budgetavvikelsen på 75 tusen 

kronor i driftbudgeten för år 2018 tillförs nämndens eget 
kapital avseende år 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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5. Granskningsrapport intern kontroll 2018 för 
miljönämnden och miljöförvaltningen
Dnr MN 2017/0137

Sammanfattning
MR dnr 2017.3287.

Miljöförvaltningens redovisning av granskningen av det interna 
kontrollarbetet för förvaltningen och miljönämnden avseende år 
2018. Utgångspunkten för granskningen har varit de 
kommungemensamma samt nämndspecifika kontrollaktiviteter som 
återfinns i handlingsplan för intern kontroll för år 2018 och som 
antogs av miljönämnden 2018-02-01 § 6. 

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats 
är:

 Systematiskt brandskydd. Kontroll av att nämnders och 
styrelsers systematiska brandskyddsarbete är 
tillfredsställande och att rutiner är dokumenterade på ett 
tillfredsställande sätt.

 Inventering och självskattning av kontrollmiljön för 
dokumenthantering och informationssäkerhet.

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna som har granskats är:

 Kontroll av förvaltningens rutiner och hantering av 
situationer gällande hot och våld.

 Kontroll av förvaltningens tillgänglighet och bemötande via 
telefon och e-post gentemot medborgarna.

 Kontroll av hantering av ärenden och handlingar som ska 
beslutas av nämnden.

 Kontroll av att samtliga livsmedelsanläggningar får den 
kontrolltid som de tilldelats.

Sammantaget ger den interna kontrollen ett helhetsintryck av att 
fungera väl inom miljönämnden och miljöförvaltningen. Det löpande 
kontrollarbetet har följt avsedda policys och riktlinjer. Avvikelser har 
hittats i tre av de sex kontrollaktiviteterna och åtgärder för dessa har 
tagits fram.

En uppföljning av 2017 års åtgärder har också genomförts. 
Samtliga förbättringsåtgärder har genomförts till fullo. 

Förvaltningen inledde under 2017 arbetet med att införa 
kvalitetsutvecklingsprogrammet Lean på arbetsplatsen, där fokus är 
på ökad kvalitet genom att identifiera avvikelser och åstadkomma 
ständiga förbättringar. Ett led i detta är att skapa en förbättrad 
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kontrollmiljö och att bli ännu bättre på att identifiera avvikelser. 
Kvalitetsutvecklingsarbetet har fortgått under 2018 och flera 
förbättringar har börjat märkas, både i kontrollmiljö och i 
identifiering av avvikelser. Detta arbete kommer att fortgå även 
under 2019, vilket förväntas bidra till att förvaltningens 
internkontrollarbete ytterligare fördjupas och utvecklas på ett 
värdefullt sätt.

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens 
rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 
2018.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-18 med tillhörande MN rapport 
Granskning intern kontroll 2018 för miljönämnden och 
miljöförvaltningen, dnr MN 2017/0137.8 och MR 2017.3287.5.
MN beslut 2018-02-01 § 6, dnr MN 2017/0137.6 och MR 
2017.3287.3.
MN tjänsteskrivelse 2018-01-29 med tillhörande MN rapport 
Handlingsplan intern kontroll 2018 för miljönämnden och 
miljöförvaltningen, dnr MN 2017/0137.5 och MR 2017.3287.2.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det 

interna kontrollarbetet avseende år 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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6. Handlingsplan intern kontroll 2019 för 
miljönämnden och miljöförvaltningen
Dnr MN 2018/0122

Sammanfattning
MR dnr 2018.2822.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna 
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma 
kontrollaktiviteter.

För år 2019 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av 
följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

 Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
 Granskning av nämnders och styrelsers följsamhet mot 

rutiner kring direktupphandling
 Kontroll av attestlistor
 För år 2019 föreslår miljöförvaltningen granskning av 

följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:
 Kontroll av att regelbundna tillsynsbesök avseende 

industriutsläppsverksamheter utförs och följs upp i enlighet 
med lagstiftning

 Kontroll av att granskning av samtliga miljörapporter utförs
 Kontroll av hantering av personuppgifter, att GDPR-

lagstiftningen efterlevs

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag 
till handlingsplan för intern kontroll år 2019.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-22 med tillhörande MN rapport 
Handlingsplan intern kontroll 2019 för miljönämnden och 
miljöförvaltningen, dnr MN 2018/0122.5 och MR 2018.2822.3.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern 

kontroll år 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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7. Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds 
kommun 2019-2021
Dnr MN 2018/0126

Sammanfattning
MR dnr 2018.2905.

Miljönämnden i Lunds kommun är enligt lagstiftningen 
tillsynsmyndighet för de livsmedelsverksamheter som bedrivs i 
kommunen. Miljönämnden utför kontrollen utifrån gällande 
lagstiftning och vägledningar framtagna av livsmedelsverket. Intern 
uppföljning av arbetet sker regelbundet för att säkerställa att 
kontrollen uppfyller de krav som finns.

En kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds kommun avseende 
perioden 2019-2021 har nu tagits fram. Den är den operativa 
kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på 
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 
Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga 
områden som myndigheten ansvarar för. Vid förändringar i 
lagstiftningen och vid organisatoriska förändringar revideras 
kontrollplanen.

Miljönämnden föreslås besluta att fastställa kontrollplan för 
livsmedelskontrollen i Lunds kommun 2019-2021.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-18 med tillhörande MN styrdokument 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds kommun 2019-2021, 
dnr MN 2018/0126.1 och MR 2018.2905.1.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att fastställa kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds 

kommun 2019-2021.
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8. Yttrande över kommunrevisionens uppföljning 
avseende granskning av hantering och kontroll av 
bisysslor
Dnr MN 2018/0125

Sammanfattning
MR dnr 2018.2903.

EY har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer genomfört en 
uppföljande granskning av hur kommunen hanterar medarbetares 
bisysslor. I granskningen har de genomfört en övergripande 
kartläggning av bisysslor och även riktat in sig på hur föreliggande 
rutiner efterföljs hos kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska 
nämnden.

Efter genomförd granskning konstaterar revisionen att föreliggande 
riktlinjer på flera områden har förtydligats sedan tidigare granskning 
år 2011. Däremot konstaterar revisonen också att kommunen i sin 
helhet inte utformat tillräckligt användbara rutiner och kontroller 
för hanteringen av bisysslor. Revisionen grundar sin granskning på 
utförda stickprov, intervjuer, dokumentstudier samt på utdrag ur 
Bolagsverkets offentliga register. I granskningen har det framkommit 
att dokumentation och registrering av bisysslor är bristfällig inom 
kommunens verksamheter och att ansvariga chefer inte alltid har 
haft kännedom om anställdas bisysslor.

Revisionen rekommenderar samtliga nämnder att:

 Tillse att de anställda löpande informeras om 
anmälningsansvaret rörande bisysslor, i enlighet med 
tydliggjorda krav i riktlinjer och mallar.

 Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras 
och diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.

Miljöförvaltningen har tagit till sig rekommendationerna och föreslår 
följande tillägg i den egna hanteringen av bisysslor:

 Lägga till en punkt om information samt rapportering av 
bisysslor i medarbetarsamtalet.

 För att bevaka även förtroendevaldas bisysslor, vid det första 
nämndssammanträdet efter årsskifte lägga till en punkt om 
information samt rapportering av bisysslor på dagordningen.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget över kommunrevisionens uppföljning avseende granskning 
av hantering och kontroll av bisysslor.
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Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-17, dnr MN 2018/0125.3 och MR 
2018.2903.2.
EY skrivelse 2018-11-20 samt tillhörande revisionsrapport, dnr MN 
2018/0125.1 och MR 2018.2903.1.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget över 

kommunrevisionens uppföljning avseende granskning av 
hantering och kontroll av bisysslor.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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9. Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom Lunds kommun 2018 
- miljöförvaltningen
Dnr MN 2019/0012

Sammanfattning
MR dnr 2019.0083.

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen består av ett 
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (2001:1) och har i år besvarats av miljödirektör 
Björn Berséus, skyddsombud Sebastian Appelqvist och medarbetare 
Simon Gärdebring.

Resultatet för miljönämndens uppföljning av 2018 års åtgärder visar 
på ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är en 
naturlig del av verksamheten och det finns möjlighet för alla 
medarbetare att delta och känna sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Under 2019 kommer miljöförvaltningen att fokusera på att bibehålla 
och förstärka det väl fungerande arbetsmiljöarbetet och fortsätta 
betona vikten av en god psykosocial arbetsmiljö med insatser 
kopplat till detta område.

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens rapport 
över uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2019 dnr MN 
2019/0012.1 och MR 2019.0083.1.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens rapport över uppföljningen av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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10. Tillsyn av skolor i Lunds kommun år 2017-2018
Dnr MN 2018/0111

Sammanfattning
MR dnr 2017.0342.

Miljöförvaltningen har tillsyn på skolor var tredje år, och senast 
genomfördes den år 2017-2018.

Tillsynens inriktning var uppföljning av brister vid föregående 
inspektion, egenkontroll, ventilation, städning, buller och rökfri 
skolgård. Inspektionerna gjordes i huvudsak oanmälda. Resultatet 
efter genomförd tillsyn visar att en stor del av skolorna har brister 
inom städning, ventilation och egenkontroll. Brister inom städning 
förekom på merparten av skolorna och brister inom ventilation på 
drygt hälften av skolorna.

Efter avslutat projekt återstår endast några enstaka skolor där 
åtgärder fortfarande pågår.

Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar att lägga 
rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-17 med tillhörande rapport Tillsyn av 
skolor i Lunds kommun år 2017-2018 med bilagor, dnr MN 
2018/0111.3 och MR 2017.0342.2.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
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11. Yttrande över ansökan om ändringstillstånd till 
miljöfarlig verksamhet för verksamheten vid Örtofta 
sockerbruk, Eslövs kommun
Dnr MN 2018/0136

Sammanfattning
MR dnr 2016.0962.

Nordic Sugar AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken 
för verksamheten på fastigheterna Örtofta 15:35 i Eslövs kommun 
samt Svenstop 1:1 och Igelösa 2:1-17:1 i Lunds kommun. Ansökan 
avser en utökad maximal produktionsnivå för enskild betkampanj 
om maximalt 460 000 ton socker och därmed svarande produktion 
av biprodukter samt ändring av villkor 10 gällande buller från 
verksamheten under betkampanj.

Miljöförvaltningen önskar att Miljöprövningsdelegationen tar 
följande i beaktande innan beslut fattas:

Miljöförvaltningen ifrågasätter om det ökande utsläppet för ett 
enskilt år, eller ett flertal efterföljande år med produktionstoppar, är 
förenligt med miljökvalitetsnormen.

Miljöförvaltningen anser att de nu gällande villkoren som reglerar 
verksamhetens utsläpp till Kävlingeån borde kompletteras med 
villkor för begränsning av maximalt totalutsläpp av näringsämnen 
och syretärande ämnen. Villkoret kan utformas som ett rullande 
femårskampanjmedeltal.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2018, dnr MN 
2018/0136.3 och MR dnr 2016.0962.7.
Miljöprövningsdelegationens remiss den 14 december 2018, dnr MN 
2018/0136.1 och MR 2016.0962.4.
Miljöprövningsdelegationens ansökan om ändringstillstånd den 20 
april 2017, dnr MR 2016.0962.2.
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Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne, e-post skane@lansstyrelsen.se
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12. Nominering  av ledamöter, ersättare och övriga 
funktionärer till Skånes Miljö-och 
hälsoskyddsförbund (SMHF) inför årsmötet 2019
Dnr MN 2019/0014

Sammanfattning
Skrivelse har inkommit från Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 
(SMHF) avseende nominering av ledamöter, ersättare och övriga 
funktionärer inför årsmötet 2019.

Beslutsunderlag
SMHF valberedningsbrev 2019 samt SMHF styrelseförteckning 2018, 
dnr MN 2019/0014.1. 
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13. Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 
2018-11-05 – 2019-01-14
Dnr MN 2019/0008

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2018-11-05 – 2019-01-14.

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut avseende perioden 2018-11-05 – 2019-01-14.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-17, dnr MN 2019/0008.1.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende
perioden 2018-11-05 – 2019-01-14.
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14. Meddelanden till miljönämnden
Dnr MN 2019/0007

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-16, dnr MN 2019/0007.1.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att godkänna redovisningen av meddelanden.
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15. Miljödirektören informerar

Sammanfattning
Miljödirektören informerar om aktuellt på förvaltningen:
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16. Miljönämndens ledamöter och ersättare 
informerar


	Miljönämnden
	1. Val av justerare samt tid för justering
	2. Miljönämndens årsanalys 2018
	3. Miljönämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022
	4. Miljönämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019
	5. Granskningsrapport intern kontroll 2018 för miljönämnden och miljöförvaltningen
	6. Handlingsplan intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen
	7. Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds kommun 2019-2021
	8. Yttrande över kommunrevisionens uppföljning avseende granskning av hantering och kontroll av bisysslor
	9. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom Lunds kommun 2018 - miljöförvaltningen
	10. Tillsyn av skolor i Lunds kommun år 2017-2018
	11. Yttrande över ansökan om ändringstillstånd till miljöfarlig verksamhet för verksamheten vid Örtofta sockerbruk, Eslövs kommun
	12. Nominering  av ledamöter, ersättare och övriga funktionärer till Skånes Miljö-och hälsoskyddsförbund (SMHF) inför årsmötet 2019
	13. Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-11-05 – 2019-01-14
	14. Meddelanden till miljönämnden
	15. Miljödirektören informerar
	16. Miljönämndens ledamöter och ersättare informerar

	1. Val av justerare samt tid för justering
	2. Miljönämndens årsanalys 2018
	Sammanfattning

	3. Miljönämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	4. Miljönämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	5. Granskningsrapport intern kontroll 2018 för miljönämnden och miljöförvaltningen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	6. Handlingsplan intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	7. Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds kommun 2019-2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	8. Yttrande över kommunrevisionens uppföljning avseende granskning av hantering och kontroll av bisysslor
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	9. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom Lunds kommun 2018 - miljöförvaltningen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	10. Tillsyn av skolor i Lunds kommun år 2017-2018
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	11. Yttrande över ansökan om ändringstillstånd till miljöfarlig verksamhet för verksamheten vid Örtofta sockerbruk, Eslövs kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	12. Nominering  av ledamöter, ersättare och övriga funktionärer till Skånes Miljö-och hälsoskyddsförbund (SMHF) inför årsmötet 2019
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	13. Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-11-05 – 2019-01-14
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	14. Meddelanden till miljönämnden
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Miljönämnden föreslås besluta


	15. Miljödirektören informerar
	Sammanfattning

	16. Miljönämndens ledamöter och ersättare informerar

