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Plats och tid

Mjölby, klockan 13:00- 16:20
Mötet ajourneras, klockan 15:15-15:45

Beslutande

Ellinor Karlsson (S),ordförande
Stig Adolfsson (S)
Mariann Zäll (S) ersätter Lars-Göran Hjelm (S)
Anders Wikstöm (S)
Lennart Karlsson (M)
Matz Bohlin (C)
Lars Adolfsson (M)
Stefan Andersson (M)

Ersättare

Monica Karlsson (S)
Niilo Kulojärvi (S)
Victoria Petré-Lindholm (C)
Torgil Slatte (KD)
Fredrik Henrysson (M)
Marcus Åhagen (L)

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson, miljöchef
David Hansevi, nämndsekreterare
Cia Kågedal, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Utses att justera

Anders Wikström (S)

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret, 2017-11-21, klockan 11:00

Justerade paragrafer

§73- §85

Underskrifter

Sekreterare

David Hansevi
Ordförande

Ellinor Karlsson (S)
Justerande

Anders Wikström (S)
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§ 74 Förändrad handläggning av remisser i samband med ansökningar
om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter,
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kommun
§ 77 Minnesanteckningar från fokusgrupp om enskilda avlopp,
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Dnr 2017:1278

Remiss om förslag till beslut för biotopskyddsområde Långlidens
lilläng, Länsstyrelsen Östergötland, Korskälla 2:5, Boxholms kommun
Bakgrund
Traditionella slåtterängar är en naturtyp som minskat kraftigt då de inte
längre ingår i kommersiellt lantbruk.
Långlidens lilläng ligger väster om Långlidens gårdscentrum och är 0,65
hektar. Ängen har en typisk slåttermarksflora. Hela ängen har lång
kontinuitet som slåtteräng men har de senaste cirka 50 åren hävdats med
hjälp av betesdjur. Sedan 2015 har ängen stått utan hävd. Dagfjärilsfaunan i
närområdet är troligen rik då fynd av hotade dagfjärilsarter har gjorts i
närheten av ängen. Syftet med biotopskyddsområdet är att bevara ett
biologiskt mycket värdefullt naturområde som utgörs av en före detta
slåtteräng som är omgiven av skog. Syftet ska nås genom att ängen hävdas
med slåtter varje år. Röjning av enstaka träd och buskar av
igenväxningskaraktär ska genomföras vid behov. Förvaltare av
biotopskyddsområdet ska vara Länsstyrelsen Östergötland.
Sammanfattning
Miljönämnden ges möjlighet att komma med synpunkter på förslag till
beslut gällande bildande av biotopskyddsområdet Långlidens lilläng i
Boxholms kommun.
Beslutsunderlag
 Remiss från Länsstyrelsen Östergötland, dnr 2017:1278-1.
Skäl för beslut
Ängen ingår i kommunens naturvårdsprogram som en del av objektet
Odlingslandskap vid Långliden (NVP05601401). Objektets
naturvärdesklass är högt, regionalt intresse. De höga naturvärdena har även
dokumenterats i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering (objekt
002-HCX). Miljökontoret anser därför det positivt att ängen bildar ett
biotopskyddsområde då det säkerställer att området kommer att skötas
ändamålsenligt.
Beslut
Miljönämnden tillstyrker Länsstyrelsen Östergötlands förslag till beslut för
biotopskyddsområdet Långlidens lilläng i Boxholms kommun.
___
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Östergötland, Naturvårdsenheten, 581 86 Linköping
Akten
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Dnr 2017:1286

Förändrad handläggning av remisser i samband med ansökningar om
tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, Miljönämnden,
Mjölby och Boxholms kommun
Bakgrund
En rad kommunala och statliga myndigheter inhämtar miljönämndens
synpunkter i samband med prövningar av olika slag. Det aktuella ärendet
gäller Polismyndighetens remisser i samband med ansökningar om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
Nuvarande handläggning
Miljönämnden mottager cirka 100 stycken remisser årligen från
Polismyndigheten. Miljökontoret registerar inkomna remisser som enskilda
ärenden i Miljöreda. Därefter skrivs ett särskilt svar på varje remiss i form
av ett delegationsbeslut. Miljönämnden har genom åren gått ifrån att avge
tämligen långa remissvar med uppmaningar till sökanden om att vidta olika
åtgärder till att de senaste åren avge nästan uteslutande korta och
standardiserade svar i samband med remisserna. Delegationsbesluten
redovisas sedan för nämnden tillsammans med övriga delegationsbeslut.
Sammanfattning
Miljökontoret föreslår en förändring av hur förvaltningen ska handlägga
remisser från Polismyndigheten. Miljökontoret föreslår att nämnden
fortsättningsvis inte ska besvara de aktuella remisserna utan endast ta emot
dem för kännedom.
Beslutsunderlag
 Miljökontorets yttrande, dnr 2017:1286-1
 Miljökontorets ändringsyttrande med ändrad beslutssats, dnr
2017:1286-2
Skäl för beslut
Förändringen bedöms effektivisera miljökontorets arbete. Enligt
miljökontorets uppskattning tar varje remiss av den aktuella typen cirka 30
minuter att besvara. Den föreslagna förändringen medför således att
miljökontorets personal årligen kan lägga motsvarande 50 timmar på andra
arbetsuppgifter. Förändringen bedöms även medföra en effektivare
handläggning för prövande myndigheter då det blir färre remissinstanser att
inhämta svar ifrån och därmed eventuellt en snabbare handläggningsprocess
för sökanden. Vid eventuella klagomål på de aktiviteter som remisserna
avser kan miljönämnden fortsättningsvis agera som tillsynsmyndighet precis
som tidigare. Eventuella klagomål som inkommer till miljökontoret
kommuniceras Polismyndigheten som kan beakta uppgifterna i klagomålen
vid kommande prövningar om tillstånd enligt ordningslagn och lokala
föreskrifter.
Justerandes sign
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Forts § 74
Representant för Polismyndigheten har hörts muntligen om den föreslagna
förändringen och har meddelat att Polismyndigheten ställer sig positiv till
förändringen. De framförde även att flera kommuner valt att hantera
remissförfarandet på liknande sätt som föreslås i detta ärende.
Enligt miljökontorets bedömning ligger den föreslagna förändringen i linje
med det kommunövergripande effektiviseringsuppdraget som beslutats av
kommunfullmäktige i Mjölby kommun, § 70/2016. Föreslagen förändring
bedöms även rymmas inom punkten ”Utveckla kommunens svar på remisser
från polisen om ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter” som står med i miljökontorets utvecklingsplan för ett förbättrat
näringslivsklimat. Utvecklingsplanen presenterades för miljönämnden på
nämndens sammanträde den 15 juni 2017.
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer frågan om miljönämnden kan bifalla
miljökontorets yttrande med den beslutssats som framgår av
ändringsyttrandet och finner att nämnden bifaller miljökontorets yttrande
med den beslutssats som framgår av ändringsyttrandet.
Beslut
Miljönämnden beslutar att nämnden från och med den 1 december 2017 inte
kommer avge svar på remisser från Polismyndigheten i ärenden som gäller:
 ansökan om offentlig tillställning
 ansökan om allmän sammankomst
 ansökan om begagnande av offentlig plats
Uteblivet svar från nämnden enligt ovan ska tolkas som att ingen erinran
finns mot den ansökta aktiviteten. Polismyndigheten behöver således inte
invänta svar från miljönämnden före beslut om tillstånd fattas.
Miljönämnden önskar dock fortsatt få remisser alternativt tillstånd för
kännedom.
___
Beslutet skickas till:
Polismyndigheten, Tillståndsenheten, Box 345, 581 03 Linköping
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

§ 75

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-16

6 (24)

Dnr 2013:0954

Tillägg och ändring av delegationsordning och förteckning,
Miljönämnden, Mjölby och Boxholms kommun
Bakgrund
Miljönämnden antog en delegationsordning och förteckning i § 98/2012.
Delegationsordningen och förteckningen har reviderats vid tre tillfällen: §
50/2013, § 31/2014 och § 59/2015.
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning och förteckning bör kompletteras för att
stämma överens med ny lagstiftning
Beslutsunderlag
 Miljönämndens beslut § 59/2015.
Skäl för beslut
Nuvarande delegationsordning och förteckning bör kompletteras för att
stämma överens med ny lagstiftning. Vissa förtydliganden föreslås även i
förslaget.
Beslut
Miljönämnden gör nedanstående ändringar och tillägg till
delegationsordning och förteckning. Nämnden beslutar att ändringar och
tillägg ska börja gälla i samband med att protokollet justeras.
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Forts § 75
Ändringar och tillägg till listan över förkortningar
HVMFS 2012:14
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om badvatten
NFS 2015:2
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel.
NFS 2015:3
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa
biocidprodukter
RO
Renhållningsordningen består av två delar; föreskrifter
om avfallshantering och avfallsplan. Föreskrifterna är
desamma för Mjölby och Boxholms kommun
SFS 1999:381
Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 2014:425
Förordning om bekämpningsmedel
SNFS 1997:2
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om
spridning av kemiska bekämpningsmedel.
Tillägg till delegationsförteckningen med avseende på naturvård:
Nr
Ärende
Delegat
Lagrum
M.3
M.3.6

M.3.7

M.3.8

M.3.9

Justerandes sign

Skydd av områden, 7-8 kap. MB
Avge yttrande över bildande
Inspektör/
eller förändringar i
ekolog
avgränsning av
områdesskydd för:
Nationalpark
Naturreservat
Kulturreservat och
naturminne
Djur- och växtskyddsområde
Strandskyddsområde
Avge yttrande över bildande
Inspektör/
eller förändringar i
ekolog
avgränsning av
områdesskydd
(biotopskyddsområde) samt
naturvårdsavtal från externa
myndigheter .
Avge yttrande över förslag
Inspektör/
till eller bildande av särskilt
ekolog
skyddade områden (natura
2000, internationella
konventioner)
Avge yttrande över förslag
Inspektör/
till förändringar av
ekolog
fridlysningsbestämmelser)
Utdragsbestyrkande

7 kap. 2, 4, 9, 12-13
§§ MB
7 kap. 2 § MB
7 kap. 4 § MB
7 kap. 9 § MB
7 kap. 12 § MB
7 kap. 13 § MB
7 kap. 11 § MB

7 kap. 27-28 §§ MB.

8 kap. 1,2 och 4 §§
MB.
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Forts § 75
Tillägg till delegationsförteckningen med avseende på hälsoskydd:
M.4
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
Beslut i tillsynsärende om
M.4.22
Inspektör
9 kap 9 § MB
åtgärder för bekämpning av
ohyra och andra skadedjur.
Beslut i tillsynsärenden om Miljöchef 9 kap. 15 § MB
M.4.23
att låta förstöra föremål av
personlig natur eller låta
avliva sällskapsdjur som
innehas av privatpersoner
för att förhindra spridning
av sjukdom.
Besluta om avrådan mot bad Inspektör
M.4.24
26 kap. 9 § MB, 14 §
på viss plats.
HVMFS 2012:14
M.4.25

Underrätta
smittskyddsläkare om
iakttagelser som kan vara av
betydelse för smittskyddet
för människor

Inspektör

9 kap. 14 § MB

Ändringar i delegationsförteckningen med avseende på kemiska produkter
och biotekniska organismer:
M.8
Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
M.8.2
Besluta i ärende om tillstånd Inspektör 14 § SNFS 1997:2
för yrkesmässig spridning
2 kap 40 § SFS
av bekämpningsmedel.
2014:425
7 kap 1 § NFS 2015:2
M.8.3

Besluta i ärende om
anmälan om spridning av
bekämpnings-medel.

Inspektör 11 § SNFS 1997:2
2 kap 41 § SFS
2014:425
7 kap 1 § NFS 2015:2

M.8.4

Besluta i ärende om
undantag från
informationsplikten för den
som avser att sprida
bekämpningsmedel på
områden där allmänheten
får färdas fritt.
Yttrande i samband med
tillståndsansökan för
överlåtelse av särskilt
farliga kemiska produkter

Inspektör 13 och 16 §§ SNFS
1997:2 .
2 kap 45 § SFS
2014:425
8 kap. 1 § NFS 2015:2
4 kap 1-4 §§ NFS
2015:3
Inspektör 8 § 14 kap MB, 7 §
Förordning
(2008:245).

M.8.9
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Forts § 75
M.8.10

Yttranden i ärenden om
Sevesoanläggning.

Inspektör SFS 1999:381 och
föreskrifter meddelade
med stöd av lagen

Ändringar i delegationsförteckningen med avseende på avfall och
producentansvar, ändringar grundar sig på respektive kommuns
renhållningsordning:
M.9
Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
M.9.1
Besluta i ärende om
Inspektör
15 kap. 18 § MB
anmälningar för att
1. yrkesmässigt samla in
avfall, eller
2. yrkesmässigt köpa eller
sälja avfall eller förmedla
avfall för bortskaffande
eller återvinning
M.9.2
Strykes
Inspektör
M.9.4
M.9.5
M.9.6
M.9.7
M.9.8
M.9.9
M.9.10
M.9.1112

Besluta i ärenden om
gemensam behållare
Besluta i ärenden om
uppehåll i hämtning
Besluta i ärenden om
förlängt hämtningsintervall
Eget omhändertagande av
hushållsavfall
Besluta i ärenden angående
totalbefrielse
Besluta i ärenden om
eldning av avfall

Inspektör

RO § 5.1

Inspektör

RO § 5.2

Inspektör

RO § 5.3

Inspektör

RO § 5.4

Inspektör

RO § 5.5

Inspektör

RO § 5.6

Besluta i ärenden om
övriga undantag
(ingår i punkterna ovan)

Inspektör

RO § 5.6
Strykes

Ändringar i delegationsförteckningen med avseende på radonbidrag:
Ö
Vissa övriga ärenden
Ö.4
Avge yttrande till
Strykes
länsstyrelsen i ärende
rörande bidrag för åtgärder
och andra åtgärder i
bostäder.
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Forts § 75
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun
Akten
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Dnr 2017:1391

Sammanträdestider 2018, Miljönämnden, Mjölby och Boxholms
kommun
Bakgrund
Miljönämnden sammanträder elva gånger per år. Fyra av sammanträdena
förläggs till Boxholms kommun.
Sammanfattning
Genom beslutet fastläggs miljönämndens sammanträdestider år 2018.
Beslut
Miljönämnden beslutar att nämndens sammanträden under år 2018 ska äga
rum klockan 13.00 nedanstående datum:
18 januari
22 februari
15 mars
19 april
24 maj
14 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
22 november
13 december

KS-salen, Mjölby Stadshus
Boxholms kommun
KS-salen, Mjölby Stadshus
Boxholms kommun
KS-salen, Mjölby Stadshus
KS-salen, Mjölby Stadshus
KS-salen, Mjölby Stadshus
Boxholms kommun
KS-salen, Mjölby Stadshus
Boxholms kommun
KS-salen, Mjölby Stadshus

Ärendeberedning sker i regel klockan 09.00 onsdagar veckan före
sammanträdet, om inget annat överenskommes.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun
Akten
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Dnr 2017:0123

Minnesanteckningar från fokusgrupp om enskilda avlopp,
Miljönämnden, Mjölby och Boxholms kommun
Bakgrund
I miljönämndens verksamhetsplan för 2017-2019 finns beslut om att ha en
fokusgrupp om enskilda avlopp.
Gruppen har träffats vid två tillfällen, en gång i maj och en gång i
september.
Sammanfattning
Fokusgruppens synpunkter kan sammanfattas i att besök på plats
tillsammans med både fastighetsägare och entreprenör samt rådgivning är
väsentligt vid handläggning av enskilda avlopp.
Beslutsunderlag
 Miljönämndens beslut § 19/2017.
Minnesanteckningar
Bägge tillfällena inleddes med en kortare dragning kring nuvarande rutiner
för handläggning av enskilda avlopp.
Avlopp utan tillstånd
Att utföra en enskild avloppsanläggning utan tillstånd medför
miljösanktionsavgift. Preskriptionstiden är 5 år. Om miljökontoret vid
inventering stöter på en anläggning som är äldre än 5 år och som saknar
tillstånd skrivs en inspektionsrapport. Bedömningen i inspektionsrapporten
avgör kommande handläggning.
Beslut om förbud
Vid beslut om förbud gäller förbudet utsläpp av otillräckligt renat
avloppsvatten. Tiden i förbudet gäller även om tillstånd givits för ny
anläggning.
Entreprenörer
Miljökontoret har ett informationsmaterial som heter: ”Att tänka på innan
markentreprenör anlitas” Som fastighetsägare är viktigt att tänk igenom
innan vad du vill ha gjort. Vad skall entreprenören hjälpa dig med? Ska
denne endast bygga anordningen eller skall entreprenören också hjälpa dig
med tillståndsansökan. Tänk på att alltid skriva avtal med entreprenören.
Det är mycket viktigt om det blir problem i efterhand.
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Forts § 77
Fosforrening
Vid hög skyddsnivå måste anläggningen kompletteras med någon typ av
fosforrening för att klara reningskraven. Fosforfällor fungerar men det kan
vara svårt att bedöma när kalken tjänat ut och måste bytas. Användning av
fällningskemikalie och en större slamavskiljare kan vara ett alternativ.
Harmonisering av regler och tillämpning
Miljökontoret bör sträva efter en harmonisering av regler och tillämpning
med övriga kommuner inom MÖTA, t ex med avseende på tillämpning av
hög skyddsnivå och avstånd till ytvatten. MÖTA förordar 100 meter och
miljökontoret har hittills tillämpat 300 meter.
Närboende
Miljökontoret ser alltid till att närboende informeras vid anläggning av nytt
avlopp.
Det händer att en fastighet inte rymmer hela eller delar av en enskild
avloppsanläggning, då krävs det ett medgivarintyg från ägaren av
grannfastigheten för att få anlägga anläggningen där. Det är ägaren till
fastigheten som avloppet betjänar som har ansvaret för anläggningen.
Avloppsanläggningar som ligger i åkermark bör avgränsas så att tunga
fordon inte kör sönder anläggningarna.
Remisser från byggnadsnämnden
I samband med bygglov utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp får miljönämnden alltid möjlighet att yttra sig över möjligheten
att anlägga enskilt avlopp på den aktuella platsen.
Slamtömning
Miljökontoret hanterar avlopp via anmälningar och tillsyn vid inventeringar.
Efter att avloppen är färdigställda avslutar miljökontoret ärendet och har
inte någon vidare tillsyn. Därför är det viktigt att fånga upp synpunkter som
slamtömningen (GDL) framför på brister i avloppen.
Uppföljande tillsyn av minireningsverk
Efter att avloppen är färdigställda avslutar miljökontoret ärendet men om
det rör sig om anläggandet av ett minireningsverk så finns behov av
uppföljande tillsyn för att säkerställa verkets skötsel och funktion.
VA-planer
Viktigt att miljökontoret och miljönämnden följer upp respektive kommuns
VA-planer och de utredningar som kommunen åtagit sig att göra.
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Forts § 77
WSP:s kartverktyg
WSP har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett digitalt
kartverktyg som beaktar en rad parametrar för att kunna göra en korrekt
bedömning av skyddsnivå. Vid tillfälle får gärna miljökontoret göra en
demonstration av verktyget för nämnden.
Äldre avlopp
En avloppsanläggning som motsvarar kraven i nuvarande lagstiftning döms
inte ut enbart med avseende på ålder.
___
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Dnr 2017:1425

Information om förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och strålskyddslagen, Miljönämnden, Mjölby och
Boxholms kommun
Bakgrund
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter sker
enligt en riskbaserad modell som innebär att de verksamheter som har eller
kan ha störst påverkan på miljö och/eller hälsa har mest tillsyn. Gällande
taxa fastställdes 2016.
Sammanfattning
Taxan behöver uppdateras för att överensstämma med nu gällande
lagstiftning. En generell översyn görs samtidigt för att förenkla taxebilaga 2.
Beslutsunderlag
 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen,
reviderad av kommunfullmäktige i Mjölby 2016-12-20, § 139
reviderad av kommunfullmäktige i Boxholm 2016-12-12, § 85
Skäl för beslut
Inledande bestämmelser
I första delen av § 18 i de inledande bestämmelserna beskrivs hur den årliga
tillsynstiden beräknas. Om taxebilaga 2 förändras bör även § 18 revideras
enligt nedan:
”Årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet framgår av taxebilaga 2.
För hälsoskyddsverksamhet som ska betala en årlig tillsynsavgift bestäms
tillsynstiden genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten
bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en
riskklassificering enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje
avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan”.
Taxebilaga 2
Revideringen av taxebilaga 2 grundar sig på ett behov av att förenkla taxan
för miljöfarlig verksamhet så att taxan blir tydligare och så att den går
lättare att revidera i framtiden.
Förslaget till revidering innebär i korthet att tillsynstiden bygger på
prövningsnivåerna i Miljöprövningsförordningen SFS 2013:251(MPF)
enligt nedan:
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Forts § 78
Prövningsnivå och tillsynstid
B (i)
12 timmar
Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. Ett ”i”
efter klassningen innebär att verksamheten klassas som en IED-verksamhet
C
8 alternativt 4 timmar
Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan skall göras till miljönämnden.
U
4 alternativt 2 timmar
Utan prövnings-/anmälningspliktig.
Taxebilaga 3
Tabellen i taxebilaga 3 bör kunna kortas ned genom att minska antalet
riskklasser, då hälsoskydd omfattar färre riskklasser.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån de verksamheter som betalar årlig avgift idag bedöms de totala
intäkterna inte att förändras med föreslagen revidering av taxebilaga 2.
Förslaget innebär ökad tillsynstid och därmed höjda avgifter för
tillståndspliktiga lantbruk. Enligt nuvarande taxa har de 9 timmars
tillsynstid och med det nya förslaget får de 12 timmar. Höjningen motiveras
av den motsvarar tiden för ett tillsynsbesök (8 timmar) samt tid (4 timmar)
för att granska de årliga miljörapporterna. Störst skillnad blir det för
verksamheter som klassas som en IED-verksamhet. Tillsynstiden på 16
timmar motiveras av att den motsvarar ett tillsynsbesök (8 timmar),
granskning av miljörapporter (4 timmar) samt uppföljning av regelverket
kring industriutsläppsdirektivet (4 timmar).
Tidigare beslutade avgiftsnivåer för anmälningspliktiga lantbruk förändras
inte.
Laghänvisning
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) får kommunfullmäktige besluta
om föreskrifter för avgifter vad gäller kommunal myndighets verksamhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson bör ges i uppdrag att kontakta representant
för Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att om möjligt få en
tidsplan för när SKL:s nya modell för taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och strålskyddslagen kommer att presenteras samt att ärendet
bör behandlas på nytt på miljönämndens nästa sammanträde.
En fokusgrupp bör bildas där intresserade politiker från miljönämnden bjuds
in för att diskutera miljönämndens taxor.
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Forts § 78
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer frågan om miljönämnden kan bifalla
förslagen och finner att nämnden beslutar enligt de förslag som presenterats.
Beslut
Miljönämnden ger miljöchef Jenny Asp-Andersson i uppdrag att kontakta
representant för Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att om möjligt
få en tidsplan för när SKL:s nya modell för taxa kommer att presenteras
samt att ärendet behandlas på miljönämnden nästa sammanträde.
Miljönämnden bildar en fokusgrupp för miljönämndens taxor bestående av
Ellinor Karlsson (S), Stig Adolfsson (S), Lennart Karlsson (M), Victoria
Petré Lindholm (C), Torgil Slatte (KD) och Fredrik Henrysson (M).
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Akten
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§ 79
Information om verksamhetsplan för 2018-2020
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om miljökontorets arbete med
att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för miljönämnden för perioden
2018-2020.
___
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Dnr 2017:0024

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 §§ kan en del beslut delegeras
till anställd inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna
delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.
Sammanfattning
För nämnden redovisas en lista över de beslut som fattas på delegation av
anställda inom förvaltningen inom följande områden; miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.
Beslutsunderlag
 Förteckning för perioden 8 september 2017 – 3 november 2017, dnr
2017:0024-9 och 2017:0024-10.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2017:0025

Beslut från andra myndigheter och inkomna skrivelser
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisas beslut av betydelse för miljönämnden som
fattats av andra myndigheter samt skrivelser som inkommit till
miljönämnden.
Beslutsunderlag
 Listor med beslut från andra myndigheter, dnr 2017:0025-9 och
2017:0025-10.
 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Ny lagstiftning hotar
samhällsutvecklingen, dnr 2017:1271-1.
 Angående restaurering av Hargsjön, dnr 2017:1011-4.
 Svar på brev angående restaurering av Hargsjön, dnr 2017:1011-5.
 Remiss angående frågeställning från föreningen Bevara Hargsjön,
dnr 2017:1430-1.
 Skrivelse om misstänkt miljöskada, dnr 2015:0795-42.
Beslut
Redovisningen av beslut från andra myndigheter och inkomna skrivelser
godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2017:0146

Ekonomi
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning och bokslutsprognos den 31 oktober 2017.
Beslutsunderlag
 Rapporter, dnr 2017:0146-18 och 2017:0146-19.
 Bokslutsprognos, dnr 2017:0399-10.
Beslut
Redovisningen godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 83
Information från möten och kurser
Sammanfattning
Den 27 september 2017 deltog ordförande Ellinor Karlsson (S) och
miljöchef Jenny Asp-Andersson i Mål- och budgetberedning i Mjölby
kommun.
Den 10 oktober 2017 deltog ordförande Ellinor Karlsson (S), 2:e vice
ordförande Lennart Karlsson (M) och miljöchef Jenny Asp-Andersson i en
dialog inom effektiviseringsuppdraget i Mjölby kommun.
Den 30 oktober 2017 deltog miljöchef Jenny Asp-Andersson i en
hållbarhetskonferens som anordnades av Länsstyrelsen Östergötland och
Region Östergötland.
Den 19 och 20 oktober 2017 deltog miljöchef Jenny Asp-Andersson i
aktiviteten Mjölbybussen som anordnades av Mjölby kommun.
___
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§ 84
Deltagande vid möten och kurser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16
ska nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser. Nämnden ska
även fatta beslut om rätt att sätta upp tid för övriga uppdrag.
Beslutsunderlag
 Inbjudan till omvärldsdag den 22 november 2017, Mjölby kommun.
Beslut
Ordförande Ellinor Karlsson (S) och 2:e vice ordförande Lennart Karlsson
(M) beviljas deltagande i omvärldsdagen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 85
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson och miljöinspektör David Hansevi
informerar nämnden om aktuella tidningsartiklar och inslag i media som
berör nämndens verksamhetsområde samt om miljökontorets pågående
arbete och aktuella händelser.
___
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