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Nämndens uppdrag

Miljönämndens verksamhet innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras
en hälsosam och god miljö i Trelleborg. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans sätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för
att förvalta naturen väl. Människors hälsa och miljö ska skyddas mot skador och olägenheter,
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

Årets viktigaste händelser

Miljönämnden har under året varit ansvarig för externt finansierade miljöprojekt; WAB- projektet,
som finansieras med medel från EU genom Södra Östersjöprogrammet samt Kretsloppsprojekt
som finansieras med medel från naturvårdsverket. Båda projekten fokuserar på lösningar som
innefattar insamling och odling av alger i havet, längs stränderna och i våtmarker för att genom
rötningsprocess kunna återfå näringsämnen till åkrarna i ett kretslopp och samtidigt skapa
produktion av förnyelsebar biogas. Arbetet kommer att fortsätta under 2011. Projekten röner stor
uppmärksamhet på nationell och internationell nivå. Nämnden har även medverkat i projekten
SUBMARINER och CLEANSHIP.
Inom miljömålet ”Frisk luft” har förvaltningen bland annat utfört mätningar av luftkvaliteten i
Trelleborg och på landsbygden i samarbete med IVL:s Urbanmätnät avseende PM10, NO2 och SO2.
En rapport ”Luftkvalitet och hälsa i Trelleborg” har framtagits och denna belyser ingående luftens
inverkan på hälsan samt förslag till åtgärder för förbättring av luftkvaliteten.
Inom miljömålet ”Giftfri miljö” finns många verksamheter som berörs och miljöförvaltningen har i
projektform utövat tillsyn inom många verksamheter under året. Som exempel kan nämnas tillsyn
av siloanläggningar, skjutbanor, kommunala avloppsanläggningar, tvätterier och hamnens olje- och
kemikaliecisterner. Rapporten ”Information om spridning av bekämpningsmedel och glyfosat i
Trelleborg” har framtagits. Under året har kemiska produkter vid försäljning i butiker kontrollerats
med avseende på märkningsbestämmelser. PCB-förordningens krav på PCB-sanering av fastigheter
har följts upp.
Inom miljömålet ”God bebyggd miljö” har förvaltningen bland annat följt upp hygienarbetet och
bullersaneringar inom förskolor och målet är att samtliga förskolor ska bullerinventeras och vid
behov åtgärdas. Ett stort antal klagomål på bostäder har inkommit till förvaltningen och dessa har
framför allt gällt problem med fukt och mögel, värme, kyla och drag, buller, vedeldning och
djurhållning.
Inom miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv” har bland annat genomgång av skötselåtgärder för
Beddinge Hed, Fårabackarna och Fågelviksängar gjorts. Ett förberedande arbete och
beslutsunderlag för marint reservat har gjorts för kuststräckan Fredshög – Stavstensudde.
Förvaltningsövergripande arbeten har skett och bland dessa kan nämnas fortsatt arbete med
framtagande av en dagvattenpolicy, kommunomfattande plan enligt vattendirektivet, Barnbokslut,
allergironder m m.
Miljönämnden har under året inventerat hela kuststräckan i kommunen med avseende på
strandskyddet. Berörda fastighetsägare har fått information om strandskyddsbestämmelser och
tillsyn har påbörjats under året i de fall där avvikelser från strandskyddsbestämmelserna har
konstaterats.

Måluppfyllelse
Miljönämnden har uppfyllt de mål som angivits i nämndens verksamhetsplan för 2010 och en
redovisning finns i sin helhet i miljönämndens rapport ”Uppföljning av verksamheten 2010”.

Förväntad utveckling

Miljönämndens verksamhet förväntas fortsätta att utökas. Lagstiftning i Sverige och EU påverkar
nämndens arbetsvolym som ökat kraftigt de senaste åren.
Kommunens vision om Trelleborgs kommun som en framgångskommun med hög livskvalitet och
långsiktigt hållbar tillväxt ställer krav på frisk luft, mindre trafikbuller, rent hav och rena stränder,
närhet till grönområden och natur samt en omställning till förnyelsebar lokalt producerad energi i
Trelleborg.
Arbetet med klimatanpassning och genomförande av vattendirektivet är ytterligare exempel på
arbetsuppgifter som kommer att i hög grad beröra nämndens verksamhet framöver. Dessutom
kommer arbetet med genomförande av vattendirektivet samt landsbygdens miljö och enskilda
avlopp att kräva minst 2 heltidstjänster ytterligare.

Ekonomi

Miljönämnden har överskjutande medel i budgeten 2010 på 1 241 tkr varav inom ansvarsområdet miljö- och hälsoskydd 881 t kr och inom livsmedelstillsynen 360 tkr. Medel för livsmedelstillsynen
är intäkter från verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen, som ska täcka kommunens
kostnader för kontroll. Dessa medel är således öronmärkta och bör därför oavkortat överföras till
2011 års budget för livsmedelskontroll. VAB -l edigheter, vakanser samt externa bidrag förklarar
överskottet inom miljö- och hälsoskydd.
Inom ansvarsområdet miljönämndsprojekt har det överskjutande beloppet 5 510 tkr oavkortat
överförts till 2011 års budget. Dessa medel är bidrag som erhållits av EU och Naturvårdsverket för
genomförande av WAB- respektive Kretsloppsprojekt i Trelleborg.

Ombudgetering/resultatöverföring

Samhällsbyggnadsnämnden hemställer i särskilt beslut till kommunstyrelsen att överskjutande
medel från budget 2010 på 1 241 tkr överförs till samhällsbyggnadsnämndens budget 2011 för att
möjliggöra för nämnden att kunna fullfölja de utökade arbetsuppgifterna, som ålagts nämnden de
senaste åren.

Personalredovisning

Under året har miljöförvaltningen haft 16 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda. Antal
årsarbeten baserat på årsarbetstid om 1 700 timmar har varit 16,7.
Ingen tillsvidareanställd har slutat under året.
Sjukfrånvaron i förhållande till tillgänglig arbetstid under 2010 var totalt 2,2 för miljöförvaltningen
jämfört med 4,9 för hela kommunen. Ingen sammanhängande sjukfrånvaro under 60 dagar eller
mer förekom.
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BOKSLUT PER 2010-12-31
Nämnd:
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Verksamhetens intäkter
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Förklaring:

Årsbudget
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3 791
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0
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991

-1 055
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0

0
1 241

991

-1 055

0

0

0

-266

0

Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar
som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.
OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det
gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

