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§ 1 Val av justerare samt tid för justering 
Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att      som justerare utse Vlasta Sabljak (S) samt att fastställa datum och 

tid för justering till den 6 februari 2018 kl. 08.00.   
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§ 2 Yttrande över Trafikverkets 
granskningshandlingar för 
järnvägsplan Lund-Flackarp, fyra spår, 
TRV 2015/22839 

Dnr MN 2017/0091 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.2558. 
Södra Stambanan ska byggas ut med ytterligare två spår för att öka 
kapaciteten på sträckan Malmö-Lund men också för att minska 
störningarna i tågtrafiken. Trafikverket tar nu fram en järnvägsplan för 
delsträckan Lund-Flackarp. Denna innefattar även en ny pågatågstation i 
höjd med Klostergården. 
Kommunkontoret har bett byggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
miljönämnden att yttra sig över järnvägsplanen, skede 
granskningshandling. 
Förvaltningarna ser mycket positivt på projektet, att södra stambanan 
mellan Malmö och Lund ska byggas ut, samt att en ny pågatågstation 
planeras att anläggas. Granskningshandlingen redovisar en bättre 
helhetsbild över projektet vilket saknades i samrådshandlingen. Dock 
kvarstår osäkerheter bland annat kring utformning och gestaltning av 
stationen, transportvägar och övriga nyttjanderätter, eventuella konflikter 
med övriga kommunala intressen i området samt bullerskyddsåtgärderna. 
Miljönämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med 
stadsbyggnadskontorets, tekniska förvaltningens och miljöförvaltningens 
tjänsteskrivelse, samt att översända skrivelsen till kommunkontoret. 

Beslutsunderlag 
MN/BN/TN tjänsteskrivelse 2018-01-22, dnr MN 2017/0091.14 och MR 
2017.2558.8. 
Trafikverkets kungörelse med tillhörande granskningshandlingar, dnr 
MN 2017/0091.8-12. 

Yrkanden 
Petter Forkstam (MP) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets, tekniska 

förvaltningens och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, samt att 
översända skrivelsen till kommunkontoret. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 3 Yttrande över samrådsförslag till 
åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer för nya prioriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten samt 
arbetsprogram inför Förvaltningsplan 
2021-2027 

Dnr MN 2017/0118 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.2999. 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden l 
november 2017 till 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar 
(delsamråd) inom vattenförvaltningen: 

• Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2018-2021  
för nya prioriterade ämnen och PFAS i grundvatten, samt 
reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen 
(koppar och zink) i ytvatten. 

• Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för 
Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt 
över väsentliga frågor, inför arbetet med Förvaltningsplan 2021-
2027. 

Vattenförvaltningsarbetet engagerar kommuner och statliga myndigheter, 
men förutsätter också deltagande från andra intressenter såsom privat-
personer, företag och vattenråd. En utmaning kommande år blir att se till 
att vattenfrågorna i högre grad integreras i samhällsplanering och 
myndighetsutövning men även att vattenfrågorna uppmärksammas i 
större utsträckning hos verksamhetsutövare och enskilda. 
Vattenmyndigheternas ambition är att miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram ska bli effektiva verktyg för att nå uppsatta mål och 
skapa samhällsnytta. 
Kommunstyrelsen har remitterat handlingarna i samrådet till 
miljönämnden för yttrande senast den 28 februari 2018. 
Miljöförvaltningen är kritisk till att göra tillägg och ändra i beslutade 
åtgärdsprogram under en pågående förvaltningscykel. Förvaltningen 
anser att åtgärderna bör vara mer specifika regionalt och att 
länsstyrelserna bör ansvara för prioriteringar av vattenförekomsterna i 
respektive region. 
Vidare är det nödvändigt att länsstyrelserna avsätter resurser för 
samordning av åtgärdsarbetet samt att länsstyrelserna tillhandahåller en 
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”verktygslåda” av kunskapshöjande underlag, tillsynsvägledande 
dokument och informationsmaterial. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget samt att anmoda kommunstyrelsen att uppdra åt berörda 
förvaltningar att besvara vattenmyndigheternas frågor via webbenkäten. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2018, dnr MN 
2017/0118.5 och MR 2017.1999.3. 
Vattenmyndigheternas samrådsunderlag: 
Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen 
Del 2. Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt av  
väsentliga frågor. 

Yrkanden 
Carl von Friesendorff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
  
att anmoda kommunstyrelsen att uppdra åt berörda förvaltningar att 

besvara vattenmyndigheternas frågor via webbenkäten. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 4 Miljönämndens årsanalys 2017 
Dnr MN 2017/0125 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.3119. 
Miljönämndens årsanalys avseende år 2017: 

Målstyrning 
Miljönämnden har två utvecklingsmål 2017 kopplade till 
kommunfullmäktiges fokusområden. Det första är ”Boende och 
verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna 
förtroende för miljönämndens arbete”, där indikatorerna hänvisar till 
nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt samt till resultat i 
Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specifika 
definierade områden. I mätningarna har nämnden överlag fått goda 
resultat och kommer att arbeta vidare för att uppnå samtliga delmål. 
Nämndens andra utvecklingsmål är ”I sitt uppdrag ska nämnden 
prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall 
ligga på en god folkhälsa och en hållbar utveckling”. Utfallet utifrån 
indikatorerna visar att nämnden uppfyller samtliga delmål kopplade till 
detta. 

Personalredovisning 
Den totala sjukfrånvaron för miljöförvaltningen avseende perioden är 2,5 
%, vilket får betraktas som mycket lågt. Åtgärder pågår fortsatt för att 
minska sjukfrånvaron, i form av arbete med rehabiliteringsplaner 
tillsammans med översyn av arbetsuppgifter. Miljöförvaltningen har 
under 2017 satsat stort på ledarskapsutveckling för personalen, där stort 
fokus ligger på både kvalitet och service såväl internt som externt 
gentemot mot kommuninvånarna och övriga intressenter. 

Miljöredovisning 
Arbetet med LundaEko II och kommunens Miljöövervakningsprogram 
fortgår. Miljönämndens mål, indikatorer och åtgärder följs upp enligt 
plan. Av de totalt 20 målen är bedömningen att sju st, det vill säga drygt 
en tredjedel, av dem uppfylls samt att för två delmål är det osäkert om de 
kommer att uppfyllas. Nästan hälften av delmålen, totalt 11 st, går dock 
ej att bedöma då huvudansvaret för uppföljningen inte ligger på 
miljönämnden. Det är i princip samma resultat som föregående år. 
Nämnden bidrar dock till måluppfyllelsen genom bland annat samarbetet 
i Kristallen och även genom aktiv medverkan i olika arbetsgrupper såsom 
för Giftfri förskola, Lunds Vatten samt framtagande av LundaKem – 
kemikalieplan för Lunds kommun. 

 



    
Miljönämnden Protokoll 10 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ekonomisk redovisning 
Nämnden uppvisar ett resultat på + 0,2 miljoner kronor (+ 214 tusen 
kronor) för år 2017. Överskottet härrör framför allt från högre intäkter för 
miljötillsyn än budgeterat samt ej utnyttjade medel avseende 
kurser/konferenser för personalen. 

Intern kontroll 
Granskningen av 2017 års interna kontrollaktiviteter påvisar att den 
interna kontrollen fungerar väl inom miljönämnden och 
miljöförvaltningen. Det löpande kontrollarbetet har följt avsedda policys 
och riktlinjer och där avvikelser påträffats har åtgärder tagits fram. 
Arbetet med kontrollmiljön, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering har 
utvecklats och fördjupats under året, en utveckling som kommer att 
fortsätta även framöver. 
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna årsanalysen för år 2017. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-26 med tillhörande MN rapport 
Miljönämndens årsanalys 2017, dnr MN 2017/0125.4 och MR 
2017.3119.2. 

Yrkanden 
Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S) och Petter Forkstam (MP) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att godkänna årsanalysen för år 2017. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 5 Miljönämndens Ekonomi- och 
verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 

Dnr MN 2017/0102 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige 
beslutat för EVP 2018-2020, och de långsiktiga ekonomiska 
förutsättningarna, har nämnder och styrelser under höstens 
strategiprocessarbete fortsatt det långsiktiga arbetet med att ta fram 
strategier och konkreta åtgärder för effektiviseringar och 
kvalitetsförbättringar. Nämnderna ska senast den 31 januari inkomma 
med EVP-skrivelser som innehåller: 

• Förslag till strategier och konkreta åtgärder och prioriteringar för 
att hantera behov av effektiviseringar för att få en budget i balans 
samt förbättrad kvalitet. 

• Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden. 

• Nämndens behov av investeringar de kommande åren. 
Miljöförvaltningen redovisar i tillhörande rapport förutsättningar och 
planering för ekonomi och verksamhet under år 2019-2021. 
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till 
nämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) avseende år 2019-2021. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-17 med tillhörande MN rapport Ekonomi- 
och verksamhetsplan 2019-2021, dnr MN 2017/0102.5 och MR 
2017.2696.3. 

Yrkanden 
Petter Forkstam (MP) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens förslag till nämndens ekonomi- och 

verksamhetsplan (EVP) avseende år 2019-2021. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 6 Handlingsplan intern kontroll 2018 för 
miljönämnden och miljöförvaltningen  

Dnr MN 2017/0137 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.3287. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för den interna 
kontrollen. Enligt Lunds kommuns reglemente för intern kontroll ska 
kommunstyrelsen inför varje nytt år besluta om kommunövergripande 
interna kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. 
För år 2018 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande 
kommungemensamma kontrollaktiviteter: 

• 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. 

För år 2018 föreslås granskning av följande nämndspecifika 
kontrollaktiviteter: 

• 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. 

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till 
handlingsplan för intern kontroll år 2018. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-29 med tillhörande MN styrdokument 
Handlingsplan intern kontroll 2018 för miljönämnden och 
miljöförvaltningen, dnr MN 2017/0137.4 och MR 2017.3287.2. 
KS beslut 2017-12-06 § 367 med tillhörande KS tjänsteskrivelse 2017-
11-08, dnr MN 2017/0137.1 och MR 2017.3287.1. 
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Yrkanden 
Eleni Rezaii Liakou (S), Ljiljana Lipovac (KD), Lars V Andersson (C) 
och Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern 

kontroll år 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 7 Granskningsrapport intern kontroll 
2017 för miljönämnden och 
miljöförvaltningen 

Dnr MN 2016/0149 

Sammanfattning 
MR dnr 2016.3276. 
Miljöförvaltningens redovisning av granskningen av det interna 
kontrollarbetet för förvaltningen och miljönämnden avseende år 2017. 
Utgångspunkten för granskningen har varit de kommungemensamma 
samt nämndspecifika kontrollaktiviteter som återfinns i handlingsplan för 
intern kontroll för år 2017 och som antogs av miljönämnden 2017-02-02 
§ 12. 
De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats är: 

• Kontroll av kommunens handläggningstider 

• Att undersöka hur verksamheter hanterar tillbudsrapportering 

• Kontroll av rutiner vid upprepad korttidsfrånvaro 

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna som har granskats är: 

• Kontroll av förvaltningens kvalitetsarbete 

• Kontroll av att e-fakturor hanteras korrekt 

• Kontroll av att svar ges i tid till anmälningspliktiga verksamheter 
efter anmälan om miljöfarlig verksamhet 

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 fyra av de sex kontrollaktiviteterna och åtgärder för dessa har 
tagits fram. En uppföljning av 2016 års åtgärder har också genomförts. 
Förvaltningen har under 2017 inlett 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 åstadkomma en förbättrad kontrollmiljö 
och att bli ännu bättre på att identifiera avvikelser. 
Kvalitetsutvecklingsarbetet kommer att fortgå med hög intensitet under 
2018, vilket förväntas bidra till att förvaltningens internkontrollarbete 
fördjupas och utvecklas på ett värdefullt sätt. 
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens rapporterade 
granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2017. 
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Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-22 med tillhörande MN rapport Granskning 
intern kontroll 2017 för miljönämnden och miljöförvaltningen, dnr MN 
2016/0149.8 och MR 2016.3276.5. 
MN beslut 2017-02-02 § 12, dnr MN 2016/0149.5 och MR 2016.3276.3. 
MN tjänsteskrivelse 2017-01-20 med tillhörande MN rapport 
Handlingsplan intern kontroll 2017 för miljönämnden och 
miljöförvaltningen, dnr MN 2016/0149.3 och MR 2016.3276.2. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna 

kontrollarbetet avseende år 2017. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 8 Miljönämndens begäran om överföring 
av budgetavvikelse från 2017 till 2018 

Dnr MN 2018/0008 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0075. 
Ansökan till kommunstyrelsen om överföring av budgetavvikelse på 214 
tusen kronor från år 2017 till år 2018. 

Driftbudgeten 
Miljönämndens överskott/budgetavvikelse för 2017 uppgår till ca 214 
tusen kronor och härrör framför allt från högre intäkter för miljötillsyn än 
budgeterat samt ej utnyttjade medel avseende kurser/konferenser för 
personalen. 

Investeringsbudgeten 
Miljönämnden har inte någon investeringsbudget. 
Miljönämnden föreslås besluta att hos kommunstyrelsen begära att 
budgetavvikelsen på 214 tusen kronor i driftbudgeten för år 2017 tillförs 
nämndens eget kapital avseende år 2018. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-15 med tillhörande rapport Begäran om 
överföring av budgetavvikelser från 2017 till 2018, dnr MN 2018/0008.1 
och MR 2018.0075.1. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att hos kommunstyrelsen begära att budgetavvikelsen på 214 tusen 

kronor i driftbudgeten för år 2017 tillförs nämndens eget kapital 
avseende år 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 9 Indexuppräkning av taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen och strålskyddslagen 
i Lunds kommun 

Dnr MN 2018/0007 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0074. 
Enligt 11 § i nu gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen och strålskyddslagen i Lunds kommun, fastställd av 
kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230, får miljönämnden för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa antagna 
avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 
oktober före avgiftsåret. Förvaltningen har låtit ekonomikontoret beräkna 
den aktuella förändringen och föreslår nu att justering görs för 2018. 
Miljöförvaltningen föreslår nämnden att besluta att justera de i 
miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen och strålskyddslagen antagna avgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före 
avgiftsåret. Ny timavgift från och med den 1 mars 2018 är 966 kronor. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-02-01, dnr MN 2018/0007.3 och MR 
2018.0074.2, ersätter MN tjänsteskrivelse 2018-01-15, dnr MN 
2018/0007.1 och MR 2018.0074.1. 

Yrkanden 
Petter Forkstam (MP), Carl von Friesendorff (M), Robert Barnes (L), 
Ljiljana Lipovac (KD), Eleni Rezaii Liakou (S) och Olof Peterffy (V) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     justera de i miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen antagna 
avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 
fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Ny timavgift från och med 
den 1 mars 2018 är 966 kronor. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen (för kännedom)   
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§ 10 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom Lunds 
kommun 2017 - miljöförvaltningen 

Dnr MN 2018/0014 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0150. 
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). På 
miljöförvaltningen genomfördes uppföljningen under december 2017. 
Uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet på miljöförvaltningen i stort 
fungerar väl. 
För att åstadkomma ständiga förbättringar inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom miljöförvaltningen föreslås följande åtgärder för 
det kommande året utifrån uppföljningens resultat: 

• Fortsatt och fördjupat arbete med att särskilt bevaka den 
psykosociala arbetsmiljön, dels genom fortsatta 
temaföreläsningar/workshopar, och dels genom att beakta de 
rutiner och rekommendationer som är under framtagande av 
kommunkontoret och HR Kristallen. Ansvarig: Miljödirektör 
Björn Berséus. 

• Aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete inom området 
arbetsbelastning och upplevd stress, enligt AFS 2015:4. Ansvarig: 
Miljödirektör Björn Berséus. 

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens rapport över 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt att fastställa 
föreslagen handlingsplan med åtgärder för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende år 2018. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-23, dnr MN 2018/0014.1 och MR 
2018.0150.1. 
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2017, dnr MN 2018/0014.2 och MR 2018.0150.2. 

Yrkanden 
Lars V Andersson (C) och Ljiljana Lipovac (KD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     godkänna förvaltningens rapport över uppföljningen av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 
  
att     fastställa föreslagen handlingsplan med åtgärder för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 11 Yttrande över kommunrevisionens 
granskning av Lunds kommuns arbete 
med bemötande och tillgänglighet 

Dnr MN 2017/0053 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.1504. 
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag 
att granska ändamålsenligheten i kommunens arbete med bemötande och 
tillgänglighet. Med begreppet tillgänglighet avses i EY:s granskning 
medborgarnas möjlighet att få kontakt med kommunen via till exempel 
telefon och e-post. Granskningen avser samtliga nämnder, med särskilt 
fokus på kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Den sammanfattande 
bedömningen utifrån granskningen är att det finns stora brister i 
kommunstyrelsens övergripande samordning av arbetet med bemötande 
och tillgänglighet. EY bedömer att variationen i utfallet mellan 
nämnderna, både utifrån stickprovsgranskningar och utifrån befintliga 
riktlinjer och rutiner, tyder på att det finns ett behov av ett ytterligare 
gemensamt grepp om tillgänglighets- och bemötandefrågorna. 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY kommunstyrelsen och 
övriga nämnder att arbeta aktivt för att uppnå kommunfullmäktiges mål 
gällande gott bemötande och hög tillgänglighet. Kommunstyrelsen 
rekommenderas därutöver att verkställa kommunfullmäktiges uppdrag att 
samordna förvaltningarnas arbete med att förbättra och utveckla service 
och bemötande gentemot medborgarna samt att tydliggöra 
ansvarsfördelningen gällande arbetet med dessa frågor. 
Miljönämnden har inte varit specifikt granskad, men instämmer i EY:s 
bedömning utifrån granskningen. Miljönämnden arbetar aktivt med 
frågor om bemötande och tillgänglighet och har ett utvecklingsmål med 
indikatorer som tar sikte på just detta. Dessa följs upp löpande och 
nämnden har på det stora hela mycket goda resultat. Vad avser 
tillgänglighet och telefoni har nämnden har ett idogt pågående arbete 
med att förbättra kvaliteten i dessa aspekter, bland annat genom 
förstärkning på administrationen under hela 2018 samt framtagande av 
nya rutiner. 
Nämnden lägger även väldigt stor vikt vid att i enlighet med lagkrav att 
hålla handläggningstider och svarstider så korta som möjligt, likaså vad 
avser utlämnande av allmänna handlingar. Vid granskning av 
handläggningstider i olika års planer för intern kontroll har det 
framkommit att nämnden inte har några avvikelser gällande detta. 
Förvaltningen har därtill generösa öppettider på sin expeditionstelefon. 
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Utöver detta genomgår medarbetarna kontinuerligt utbildningar i 
bemötande och tillgänglighet, bland annat har samtliga utbildats i 
Klarspråk samt medverkat i utbildningar gällande bemötande. 
Detta är ett led i att arbeta aktivt för att uppnå kommunfullmäktiges mål 
gällande gott bemötande och hög tillgänglighet, i enlighet med EY:s 
rekommendation. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget över kommunrevisionens granskning av Lunds kommuns arbete 
med bemötande och tillgänglighet. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-19, dnr 2017/0053.5 och MR 2017.1504.3. 
Kommunrevisionen missiv 2017-11-17 med tillhörande EY 
revisionsrapport Granskning bemötande och tillgänglighet, dnr MN 
2017/0053.3 och MR 2017.1504.2. 
EY projektplan 2017-03-24 Granskning bemötande och tillgänglighet, 
dnr MN 2017/0053.1 och MR 2017.1504.1. 

Yrkanden 
Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S) och Ljiljana Lipovac 
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget över kommunrevisionens 

granskning av Lunds kommuns arbete med bemötande och 
tillgänglighet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen   
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§ 12 Yttrande över skrivelse från Petter 
Forkstam (MP) och Eleni Rezaii Liakou 
(S) avseende illegal ålförsäljning 

Dnr MN 2017/0121 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.3059. 
Petter Forkstam (MP) och Eleni Rezaii Liakou (S) har 2017-11-09 
inkommit med en skrivelse till miljönämnden, ”Skydda den hotade ålen – 
stoppa den illegala ålförsäljningen”. I skrivelsen yrkar de att 
miljönämnden beslutar att uppdra följande åt miljöförvaltningen: 
att  redovisa till miljönämnden arbetet mot och förekomsten av illegala 

ålförsäljningar i Lunds kommun. 
  
att  föreslå ”stopp för den illegala ålförsäljningen” som ett skånskt 

gemensamt livsmedelsprojekt. 
 
Miljöförvaltningen redovisar miljönämndens arbete mot och förekomsten 
av illegala ålförsäljningar i Lunds kommun samt konstaterar att yrkandet 
om ett skånskt gemensamt livsmedelsprojekt – ”stopp för den illegala 
ålförsäljningen” – inte faller under miljönämndens ansvarsområde. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget och därmed anse Petter Forkstam (MP) samt Eleni Rezaii Liakou (S) 
skrivelse ”Skydda den hotade ålen – stoppa den illegala ålförsäljningen” 
vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12, dnr MN 2017/0121.4 
och MR 2017.3059.2. 
Petter Forkstam (MP) och Eleni Rezaii Liakou (S) skrivelse 2017-11-09 
till miljönämnden, dnr MN 2017/0121.1 och MR 2017.3059.1. 

Yrkanden 
Eleni Rezaii Liakou (S) och Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och därmed anse Petter 

Forkstams (MP) samt Eleni Rezaii Liakous (S) skrivelse ”Skydda 
den hotade ålen – stoppa den illegala ålförsäljningen” vara 
besvarad.   
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§ 13 Yttrande över Växjö Tingsrätt, Mark- 
och miljödomstolens remiss avseende 
ansökan i miljömål, mål nr M 4609-17 

Dnr MN 2017/0133 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.2521. 
Remiss har inkommit från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 
(MMD) gällande Hemsö Fastighets AB ansökan om vattenverksamhet 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att anlägga 12 
grundvattenbrunnar, bortleda och återföra grundvatten med sammanlagt 
1 300 000 m3 för utvinning av värme och kyla på fastigheten 
Klostergården 2:9, belägen inom S:t Lars- området, Lunds kommun. 
Miljönämnden föreslås besluta 
att  i första hand yrka att ärende återförvisas för komplettering då 

miljökonsekvensbeskrivningen har sådana brister att den inte kan 
godkännas. 

  
att  i andra hand yrka att utöver vad bolaget åtagit sig i ansökan ska 

villkor meddelas i domen i enlighet med nedanstående: 
 

• Brunnarna ska inte placeras på förskolans skolgård eller där de 
kan orsaka skada på växtlighet med höga naturvärden. 

• Kontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndighet innan 
anläggandet. 

• Utsläpp av spolvatten ska regleras med villkor. Utsläpp till 
dagvattnet på 10 l/s ska endast ske när vattenföringen i ån är över 
medelvattenföring. 

• Villkor ska meddelas vid hantering av anläggandet av 
energibrunnar enligt följande: 

o Tillsynsmyndigheten ska meddelas när arbetet med 
inrättandet av grundvattenvärmepump påbörjas. 

o Vid utsläpp av överskottsvatten ska borrkax avskiljas i 
sådan utsträckning att någon negativ påverkan inte sker i 
recipienten. Klaras inte avskiljningen på grund av oväntat 
höga vattenmängder ska arbetet avbrytas och 
tillsynsmyndigheten kontaktas. 

o En skalenlig ritning/plan ska upprättas över anläggningen 
där koordinater för alla borrhålen anges. 
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o Arbetstid för brunnsborrning ska anpassa sig till känsliga 
verksamheter så som förskola och skola. Arbetsmoment 
med inslag som kan störa skolorna ska planeras i samråd 
med skolorna. 

o Avspärrning på området där borrning kommer att ske för 
att undvika att området är tillgängligt för barn. 

o Omgivande verksamhet och bostäder ska informeras innan 
arbetet påbörjas vad gäller arbetstider, kontaktuppgifter 
till arbetsledning samt när arbetet beräknas vara klart. 

att  mark- och miljödomstolen även prövar strandskyddet och anmälan 
av värmepumpinstallationen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018, dnr MN 
2017/0133.3 och 2017.2521.7. 
Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolens kungörelse i ansökan i 
miljömål Mål nr M 4609-17 den 6 december 2017, dnr MN 2017/0133.1 
och 2017.2521.3. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att  i första hand yrka att ärende återförvisas för komplettering då 

miljökonsekvensbeskrivningen har sådana brister att den inte kan 
godkännas. 

  
att  i andra hand yrka att utöver vad bolaget åtagit sig i ansökan ska 

villkor meddelas i domen i enlighet med nedanstående: 
 

• Brunnarna ska inte placeras på förskolans skolgård eller där de 
kan orsaka skada på växtlighet med höga naturvärden. 

• Kontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndighet innan 
anläggandet. 

• Utsläpp av spolvatten ska regleras med villkor. Utsläpp till 
dagvattnet på 10 l/s ska endast ske när vattenföringen i ån är över 
medelvattenföring. 

• Villkor ska meddelas vid hantering av anläggandet av 
energibrunnar enligt följande: 

o Tillsynsmyndigheten ska meddelas när arbetet med 
inrättandet av grundvattenvärmepump påbörjas. 

o Vid utsläpp av överskottsvatten ska borrkax avskiljas i 
sådan utsträckning att någon negativ påverkan inte sker i 
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recipienten. Klaras inte avskiljningen på grund av oväntat 
höga vattenmängder ska arbetet avbrytas och 
tillsynsmyndigheten kontaktas. 

o En skalenlig ritning/plan ska upprättas över anläggningen 
där koordinater för alla borrhålen anges. 

o Arbetstid för brunnsborrning ska anpassa sig till känsliga 
verksamheter så som förskola och skola. Arbetsmoment 
med inslag som kan störa skolorna ska planeras i samråd 
med skolorna. 

o Avspärrning på området där borrning kommer att ske för 
att undvika att området är tillgängligt för barn. 

o Omgivande verksamhet och bostäder ska informeras innan 
arbetet påbörjas vad gäller arbetstider, kontaktuppgifter 
till arbetsledning samt när arbetet beräknas vara klart. 

 
att  mark- och miljödomstolen även prövar strandskyddet och anmälan 

av värmepumpinstallationen. 

Beslut expedieras till: 
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö   
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§ 14 Begäran om överlåtelse av operativ 
tillsyn enligt miljöbalken för Anders 
Johanssons djurhållning på 
fastigheterna Vomb 1:3 med flera 

Dnr MN 2017/0032 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.0653. 
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 29 maj 2015, dnr 504-32071-2014, att 
med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), 
överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att från och med den 1 
januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap. 
miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna tillsynsområden, 
verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår vidare att för bland 
annat nya verksamheter är länsstyrelsen Skåne tillsynsmyndighet tills 
annat beslutas.  
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 inkommit med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen avseende 
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna 
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34.  
Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för 
Anders Johanssons anläggning för djurhållning kan övertas av 
kommunen och har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser begära 
överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som beskrivs 
på ovan nämnda fastigheter.   
Miljönämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) begära hos Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för 
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna 
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till 
Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-12, dnr 2017/0032.8 och MR 2017.0653.7. 
Länsstyrelsen Skåne förfrågan 2017-03-24, dnr MN 2017/0032.6 och 
MR 2017.0653.5. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
  
att     i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos 

Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för Anders 
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna 
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till 
Lunds kommun. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Yttrande över remiss avseende 
Ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun 

Dnr MN 2017/0130 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.3181. 
Kultur- och fritidsnämnden har för yttrande översänt förslag till nytt 
Ungdomspolitiskt program. Arbetet med att ta fram ett förslag har pågått 
under perioden mars-oktober 2017. Förslaget innebär också att 
programmet byter namn till Ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun, så att det tydligt och direkt svarar mot ungdomspolitiken som 
nationellt politikområde. 
Miljöförvaltningen tillstyrker programmet och anser att det är positivt att 
programmet uppdateras och att nya handlingsplaner tas fram. 
Lunds kommun bör arbeta för att barn och unga lätt ska kunna få kontakt 
med kommunen för att lämna synpunkter på de miljöer där barn och unga 
vistas och upplever eller funderar på om hälsan eller miljön påverkas 
negativt. Det är viktigt att sådana synpunkter når miljöförvaltningen som 
i sin tillsyn ägnar särskild uppmärksamhet åt miljön i bland annat skolor 
och fritidshemslokaler. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget och därmed tillstyrka förslaget till Ungdomspolitiskt program för 
Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018, dnr MN 
2017/0130.6 och MR 2017.3181.2. 
Ungdomspolitiskt program, remissversion den 31 oktober 2017. 
Barnchecklista avseende ungdomspolitiskt program den 31 oktober 2017. 
Remissbrev avseende ungdomspolitiskt program för Lunds kommun den 
31 oktober 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 26. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017. 

Yrkanden 
Petter Forkstam (MP), Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S) 
och Ljiljana Lipovac (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 



    
Miljönämnden Protokoll 31 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och därmed tillstyrka 

förslaget till Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. 

Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden   



    
Miljönämnden Protokoll 32 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 16 Yttrande över remiss avseende 
Kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun 

Dnr MN 2017/0139 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.3306. 
Kultur- och fritidsnämnden har för yttrande översänt förslag till nytt 
Kulturpolitiskt program. Programmet ska ersätta det gamla programmet 
som antogs 2008. I det nu remitterade programmet finns fem utpekade 
utvecklingsområden. Dessa är Stärkt kulturell infrastruktur, Fortsatt 
innovation, Demokrati och mångfald, Professionellt kulturliv och Barn 
och unga. Till programmet ska sedan handlingsplaner tas fram varav den 
första ska gälla för perioden 2019-2021. 
Miljöförvaltningen tillstyrker programmet och framhåller att miljö- och 
hälsoaspekter är en del som bör beaktas vid utövande av kultur. Vid 
utövande av kultur bör en grundläggande kunskap om miljö och hälsa 
finnas. Detta för att inte i sin kulturgärning skapa miljö- eller 
hälsoproblem genom till exempel användning av miljö- eller hälsofarliga 
färger. I kommunal upphandling ingår bedömning av miljö- och 
hälsoaspekter så dessa produkter ska väljas när det är möjligt. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget och därmed tillstyrka förslaget till Kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Miljönämndens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018, dnr MN 
2017/0139.3 och MR 2017.3306.2. 
Kulturpolitiskt program, remissversion den 31 oktober 2017. 
Barnchecklista avseende kulturpolitiskt program den 31 oktober 2017. 
Remissbrev avseende kulturpolitiskt program för Lunds kommun den 31 
oktober 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 45. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017. 

Yrkanden 
Lars V Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”I olika stads- och kommundelar bör naturliga 
miljövänliga mötesplatser för både spontana och planerade 
möten/aktiviteter skapas”. 
Carl von Friesendorff (M), Ljiljana Lipovac (KD), Eleni Rezaii Liakou 
(S), Olof Peterffy (V) och Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till 



    
Miljönämnden Protokoll 33 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

förvaltningen förslag till beslut samt tillstyrker Lars V Anderssons (C) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut 
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
Ordförande ställer därefter proposition på Lars V Anderssons (C) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     anta förvaltningens yttrande som sitt eget och därmed tillstyrka 

förslaget till Kulturpolitiskt program för Lunds kommun, med 
följande tillägg: 

  
I olika stads- och kommundelar bör naturliga miljövänliga 
mötesplatser för både spontana och planerade möten/aktiviteter 
skapas. 

Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden   



    
Miljönämnden Protokoll 34 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 17 Yttrande över förslag till detaljplan för 
Stora Råby 33:25 med flera i Lunds 
kommun 

Dnr MN 2017/0128 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.3150. 
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar för 
fastighet Stora Råby 33:25. Föreslagen detaljplan ligger inom stadsdelen 
Södra Råbylund och ingår i den tredje och sista utbyggnadsetappen i 
området. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny 
bostadsbebyggelse med tillhörande gator och parkmark. Planförslaget 
innefattar bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och parhus med 
cirka 540 nya bostäder. Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor 
om buller från trafik och verksamheter, skuggning, radonmätning samt 
miljöteknisk markundersökning. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2018, dnr MN 
2017/0128.3 och MR 2017.3150.3. 
Byggnadsnämndens remiss den 8 december 2017 innehållande 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning, 
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer, 
trafikbullerutredning, trafikutredning miljöteknisk markundersökning 
samt byggnadsnämndens beslut den 16 november 2017 § 204. 

Yrkanden 
Ewa Björnberg (MP), Carl von Friesendorff (M), Eleni Rezaii Liakou 
(S), Olof Peterffy (V), Lars V Andersson (C), Ljiljana Lipovac (KD) och 
Robert Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden   



    
Miljönämnden Protokoll 35 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 18 Yttrande över förslag till detaljplan för 
del av fastighet Ladugårdsmarken 4:14 
i Lunds kommun 

Dnr MN 2017/0134 

Sammanfattning 
MR dnr 2017.3241. 
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag gällande en del 
av fastigheten Ladugårdsmarken 4:14. Syftet med planförslaget är att 
ange förutsättningar för framtida markanvändning och pröva 
lämpligheten att uppföra bostäder. Bostäderna ska utformas som 
flerbostadshus i två till fem våningar. Befintlig mangårdsbyggnad förses 
med skyddsbestämmelse då både gårdsläget och kvarvarande byggnad är 
av kulturhistoriskt värde. Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor 
som påverkar nuvarande scoutverksamhet, buller, ianspråktagande av 
befintlig parkmark samt radonhalter i marken. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2018, dnr MN 
2017/0134.3 och MR 2017.3241.2. 
Byggnadsnämndens remiss den 8 december 2017 innehållande 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning, 
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer, 
radonundersökningsrapport översiktlig geoteknisk undersökning, 
miljöteknisk markundersökning samt byggnadsnämndens beslut den 16 
november 2017 § 205. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden   



    
Miljönämnden Protokoll 36 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 19 Skånes Miljö- och hälsoskydds-
förbunds (SMHF) årsmöte den 13 mars 
2018 i Kivik 

Dnr MN 2018/0012 

Sammanfattning 
Inbjudan har kommit från Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 
(SMHF) till årsmöte den 13 mars 2018 i Kivik. 

Beslutsunderlag 
SMHF Årsmötesinbjudan 2018-03-13 med tillhörande 
årsmötesdagordning, styrelseförteckning 2017 samt 
verksamhetsberättelse 2017, dnr MN 2018/0012.1. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     till Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds årsmöte den 13 mars 

2018 i Kivik utse Petter Forkstam (MP) som ombud, Carl von 
Friesendorff (M) som ersättare till ombudet samt Eleni Rezaii 
Liakou (S) som andre ersättare till ombudet.   



    
Miljönämnden Protokoll 37 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 20 Beslut enligt av miljönämnden lämnad 
delegation 2017-11-08 – 2018-01-15 

Dnr MN 2018/0009 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0076. 
Delegationsbeslut 2017-11-08 – 2018-01-15. 
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut avseende perioden 2017-11-08 – 2018-01-15. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-17, dnr MN 2018/0009.1 och MR 
2018.0076.1. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende perioden 

2017-11-08 – 2018-01-15. 
    



    
Miljönämnden Protokoll 38 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 21 Meddelanden till miljönämnden 
Dnr MN 2018/0010 

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

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-01-16, dnr MN 2018/0010.1. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av meddelanden.   



    
Miljönämnden Protokoll 39 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-01   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 22 Miljödirektören informerar 
Sammanfattning 
Miljödirektören har inget ytterligare att informera om utöver utförd 
redovisning av ärenden under nämndens sammanträde.  



    
Miljönämnden Protokoll 40 (40) 
 Sammanträdesdatum   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 23 Miljönämndens ledamöter och 
ersättare informerar 

Sammanfattning 
Ordförande Petter Forkstam (MP) informerar om att utkast till skrivelse 
till regeringen avseende slam är på gång. Det kommer att mailas ut till 
samtliga gruppledare i miljönämnden för vidare bearbetning och gå upp 
för beslut på kommande nämndsammanträde. 
Ordförande Petter Forkstam (MP) informerar om att styrelsen för FAH 
Kommunerna och Miljön föreslår årsmötet att byta namn till Sveriges 
Miljökommuner. 
Carl von Friesendorff (M) informerar om att Höje å vattenråd har lyft 
fråga om strandskydd. Det har visat sig att olika länsstyrelser hanterar 
detta på olika sätt. När det gäller Kävlingeån har Kävlingeåns vattenråd 
lyft miljöproblemen med vattnet i Vombsjön och att det behöver tas fram 
åtgärder. 
Eleni Rezaii Liakou (S) informerar om att årets temadag med Skånes 
Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) kommer att äga rum den 11 
april 2018 och fokusera på läkemedelsrester, mikroplaster och slam. 
Ordförande Petter Forkstam (MP) överlämnar å miljönämndens vägnar 
en blomma till Martin Stockfors (MP) som fyllt jämnt. 
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