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Sammanfattning

Miljönämnden ska senast 2021-03-05 besluta om årsanalys 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 4 168 000 kronor. Resultatet
förklaras av ambitionssänkningar i tillsyns- och kontrollplanerna med anledning av prioriterad
trängselkontroll, kostnadsminskningar för resor och konferenser samt Corona-pandemins
påverkan på planerat utvecklingsarbete. Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen visar att
trenden sker enligt plan i den övervägande delen av målen.
Förslag till beslut

1.Miljönämnden godkänner förslag till årsanalys för 2020.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-02-04
Bilaga 1: Årsanalys miljönämnden 2020

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-02-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Ärendet

Miljönämnden ska senast 2021-03-05 besluta om årsanalys 2020 och överlämna den till
kommunstyrelsen. I årsanalysen ingår verksamhetsuppföljning, uppföljning av
kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomisk analys av utfallet. Den ekonomiska
analysen fokuserar på de bakomliggande orsakerna till budgetavvikelse och
nettokostnadsutveckling
Förvaltningens förslag

Pågående Corona-pandemi har i hög grad påverkat miljönämndens verksamhet under året. Inom
både livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen har omprioriteringar gjorts för att
kunna utföra det nya uppdraget med trängselkontroller, samt möta Folkhälsomyndighetens
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restriktioner om minskad smittspridning. Covid-19 har haft en begränsad inverkan på det
miljöstrategiska arbetet och främst är det de delar av verksamheten som omfattar rådgivning,
utbildning och nätverkande som påverkats. Exempelvis har konsumentrådgivningen sett ett ökat
antal kontakttillfällen och ärendena har dominerats av frågor kopplade till pandemin.
Miljönämndens arbete med tillsyn och kontroll för att motverka osund konkurrens och svart
ekonomi bedöms ha positiva effekter på tryggheten i samhället. En viktig del i detta arbete är
den fokuserade tillsyn som förvaltningen genomför tillsammans med andra myndigheter.
Verksamheten har även gått från att drivas som ett projekt till att bli ordinarie verksamhet under
året.
Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen visar att trenden sker enligt plan i flera av målen.
Kommunfullmäktigemålet Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser,
visar en positiv trend. Uppföljning av miljönämndens tilldelade budgetuppdrag redovisas i
årsanalysen.
Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 4 168 000 kronor. Överskottet förklaras med att
1 500 000 kronor beror på att planerat utvecklingsarbete påverkats av ovissheten kring
förvaltningens ekonomiska situation under främst första halvåret med anledning av
coronaviruspandemin. Vidare gjordes omprioriteringar och ambitionssänkningar i tillsyns- och
kontrollplanerna på grund av prioriterade trängselkontroller vilket medförde ett överskott på
cirka 1 700 000 kronor. Som en följd av coronaviruspandemin blev också kostnaden för resor
och konferenser lägre vilket bidrog till resultatet med 1 000 000 kronor
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