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Delårsrapport 1 2020
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
delårsrapport per den 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen.
Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat 2020-04-21
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande till klimat- och stadsmiljönämnden.
Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den
31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden.
Miljö- och bygglovsförvaltningens arbete med utvecklingsåtaganden och
riskreducerande åtgärder pågår. Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden och arbetet
med riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak
kommer att kunna genomföras i planerad omfattning.
5 av 10 utvecklingsåtaganden bedöms bli klara under året och de återstående bedöms
sannolikt bli klara. Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående
förbättringsarbete på stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå under hela 2020.
Därefter kan arbetet med att slutföra utvecklingsåtaganden och riskreducerande
åtgärder genomföras.
Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets tre första månader, ett positivt resultat
om 20,1 mnkr. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett
överskott om 13,3 mnkr. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till
parkenheten och natur- och klimatavdelningen. Nämndens prognos för helåret är en
budget i balans, men osäkerhetsfaktorn är stor.
Av nämndens totala investeringsram för året om 71,1 mnkr har 7,8 mnkr förbrukats
vilket är normalt då den största delen av investeringar görs under årets varmare
månader. Nämnden har hemställt om överföring av tidigare års ej förbrukade medel
om 45,4 mnkr vilket kommer öka den totala investeringsramen till 116,5 mnkr.
Överläggning
Christian Ottosson (C), Jennifer Lind (M), Thomas Hanbo (DP), Linda Palo
(tjänsteman), Aza Cheragwandi (S) och Anders Lönroth (MP) yttrar sig i ärendet
innan överläggningen förklaras avslutad.
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Protokollsanteckningar
Aza Cheragwandi (S) lämnar en protokollsanteckning.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen

