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Plats och tid

Boxholms kommun, klockan 13:00- 14:42
Mötet ajourneras, klockan 14:00-14:30

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) ersätter Henrik Båvius (M)
Stefan Andersson (M)

Ersättare

Monica Karlsson (S)
Niilo Kulojärvi (S)
Torgil Slatte (KD)

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson, miljöchef
David Hansevi, nämndsekreterare
Kajsa Elmdahl, praktikant

Utses att justera

Anders Wikström (S)

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret 2017-02-20 klockan 16:15

Justerade paragrafer

§ 14 - § 26

Underskrifter

Sekreterare

David Hansevi
Ordförande

Ellinor Karlsson (S)
Justerande

Anders Wikström (S)
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 14

Fastställande av föredragningslistan

§ 15

Förbud att använda byggnader på fastigheten NN för
bostadsändamål eller annat stadigvarande uppehälle, Mjölby
kommun

§ 16

Samråd av förslag till detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl.,
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§ 17
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§ 18
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§ 14
Fastställande av föredragningslistan
Miljönämnden beslutar
Nämnden fastställer föredragningslistan, med ändringen att ärendet
Information om miljökontorets handläggning av Skogsstyrelsens remisser
om skogsavverkning som berör höga naturvärden utgår och förläggs till ett
senare sammanträde.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2016:1880

Förbud att använda byggnader på fastigheten NN för bostadsändamål
eller annat stadigvarande uppehälle, Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Personnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

NN, Mjölby kommun
NN
NN
NN
Bostad

Bakgrund
Miljökontoret har tagit emot klagomål på att byggnader på fastigheten
används som bostad.
Sammanfattning
På fastigheten finns ett gårdshus som vid första inspektionstillfället
användes som bostad. I den större byggnaden användes våning två-fyra som
bostad vid bägge inspektionstillfällena.
Vid miljökontorets tillsyn konstaterades stora brister i boendemiljön.
Miljönämnden gjorde bedömningen att olägenhet för människors hälsa
förelåg och förelade fastighetsägaren om att vidta åtgärder.
Vid den uppföljande inspektionen visade sig flera av bristerna kvarstå. De
mest allvarliga bristerna i boendemiljön gäller avsaknad av ventilation och
möjligheten att upprätthålla en god personlig hygien.
Beslutsunderlag
Inspektionsrapport, dnr 2016:1880-7
Miljönämndens beslut, § 90/2016
Inspektionsrapport, dnr 2016:1880-1
Tillämpliga bestämmelser
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 1, 2
och 3 §§, 9 kap 3 och 9 §§, 26 kap 14, 15 och 26 §§ miljöbalken (SFS
1998:808) och 2, 3 och 4 §§ lag om viten (SFS 1985:206) och 33 §
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Miljönämnden har beaktat miljöbalkens bestämmelser i 2 kap 7 § om att
beslutade åtgärder och försiktighetsmått ska vara rimliga vid en jämförelse
mellan den förväntade nyttan av åtgärderna och kostnaden för att utföra
densamma. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant
lagstiftning följs.
Skäl för beslut
Enligt 33 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en bostad för att förhindra olägenheter för människors hälsa;
Justerandes sign
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Forts § 15
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon,
luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation
eller på annat sätt,
3. medge tillräckligt dagsljus,
4. hållas tillfredsställande uppvärmd
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar
beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra
hushållsgöromål.
Enligt miljökontorets bedömning uppfyller de aktuella bostäderna inte
punkt nummer 2 och 5 av ovanstående punkter. Med anledning av
ovanstående bör miljönämnden förbjuda verksamhetsutövaren att upplåta de
aktuella bostäderna i byggnaden med adressen NN, 59633 Skänninge till
dess att åtgärder vidtagits som resulterat i att bostäderna uppfyller samtliga
kriterier i 33 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
För att förbudet ska kunna upphävas krävs att ovanstående brister åtgärdas.
Finner miljökontoret att bostäderna uppfyller de aktuella kriterierna så
kommer miljönämnden föreslås upphäva det aktuella förbudet.
Tillsynsmyndigheten får, om beslutet är riktat mot fastighetsägare, sända
beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Beslutet behöver inte ha vunnit laga kraft. Inskrivningen
medför att förbudet gäller mot eventuell ny ägare. (26 kap 15 §
Miljöbalken)
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223).
Miljönämnden beslutar
Miljönämnden meddelar fastighetsägare NN (NN) följande beslut:
Förbud att från och med den 1 april 2017 upplåta byggnader på fastigheten
NN (med adressen NN, 59633 Skänninge) till bostadsändamål eller annat
stadigvarande uppehälle. Förbudet omfattar alla byggnader på den aktuella
fastigheten.
Förbudet förenas med ett vite om 150 000 kronor vid överträdelse.
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Forts § 15
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslutet ska skickas
till Lantmäteriets Fastighetsinskrivning med en uppmaning om att
anteckning görs i inskrivningsregisteret.
___
Beslutet skickas till:
NN, NN, 57342 Tranås (Delgivningskvitto och besvärshänvisning)
Akten
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Dnr 2016:1672

Samråd av förslag till detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl., Mjölby
kommun
Bakgrund
Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan
för fastigheten Häradsvallen 1:133 i Mantorp. Miljönämnden har fått
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i samband med samråd om
planförslaget.
Sammanfattning
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, i form av
flerbostadshus.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar, bestående av plankarta, planbeskrivning,
behovsbedömning upprättade av byggnadskonoret 2016 med tillhörande
utredningar.
Förorenad mark
WSP har utfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten. Förhöjda
halter av koppar och kadmium har påträffats i ytlig jord, men bedöms inte
utgöra någon förhöjd hälsorisk. Klorerade alifater har detekterats i tre
grundvattenprov.
Eventuellt kommer fler prover tas i samband med rivning och att befintlig
cistern monteras ned.
Naturmiljö
En naturvärdesinventering är gjord inom planområdet. Enligt inventeringen
har två träddungar inom planområdet visst naturvärde. Naturvärdena
skyddas inte i detaljplanen.
Buller
Planområdet utsätts för vägtrafikljud norrifrån från gamla riksvägen och för
spårtrafikljud söderifrån samt buller från intilliggande industri. ÅF
Infrastructure har genomfört en bullerutredning. Utredningen visat att
gällande riktvärde kan klaras med hjälp av ljuddämpande sida och
genomgående lägenheter.
Planbestämmelserna innehåller beteckningar som stödjer utformning av
ljuddämpande sida och genomgående lägenheter.
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Forts § 16
Miljönämnden beslutar
Samrådshandlingarna utgör ett bra beslutsunderlag utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt. För att planbestämmelserna som stödjer utformning av
ljuddämpande sida och genomgående lägenheter måste dessa beaktas i
samband med handläggning av bygglov.
___

Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, byggnads- och räddningsnämnden
Akten
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Dnr 2017:0136

Samråd av förslag till detaljplan för Hogstad 13:1 m.fl., Mjölby
kommun
Bakgrund
Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan
för fastigheten Hogstad 13:1 m.fl. Miljönämnden har fått möjlighet att
lämna synpunkter på planförslaget i samband med samråd om planförslaget.
Sammanfattning
Syftet med planförslaget är att ändra gällande markanvändning, från
järnvägsområde för att möjliggöra markförvärv. I förslaget ingår även att se
över byggrätter och skydd för kulturhistoriska värden.
I samband med planarbetet ska utrymme för en framtida gång- och cykelväg
längs med Långvägen säkerställas. Detta görs genom att mark som
angränsar till Långvägen inte tas med i planförslaget.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar, bestående av plankarta, planbeskrivning,
behovsbedömning upprättade av byggnadskonoret 2016 med tillhörande
miljöteknisk markundersökning.
Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes under
hösten/vintern 2012/2013 av DGE Mark och Miljö. Syftet med utredningen
har varit att dokumentera eventuella föroreningar inom stationsområdet
samt utreda om marken är lämpligt förbostadsändamål (Känslig
Markanvändning, KM) inom del av det tidigare stationsområdet.
Resultatet av utredningen visar att några föroreningar i mark som kan
påverka boendemiljön negativt inte finns.
Buller
Eftersom fastigheterna angränsar till väg 942 påverkas bostäderna inom
planområdet av trafikbuller. År 2015 genomförde Mjölby kommun en
bullerkartläggning för hela kommunen. Karteringen visar att stora delar av
bostadshuset på fastigheten Hogstad 1:10 beräknas utsättas för buller,
ekvivalent ljudnivå vid fasad mellan 55-60 dBA. Även maximal ljudnivå
vid fasad överskrider gällande riktlinjer. På fastigheten Hogstad 13:1 ligger
bostadshuset så att ekvivalent ljudnivå vid fasad understiger 55 dBA.
Bullerskyddade utomhusmiljöer kan uppfyllas på respektive fastighet.
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Forts § 17
Förordningen om trafikbuller uppfylls då bostadshuset på fastigheten
Hogstad 1:10 har en tyst sida. Detta möjliggör att minst hälften av
bostadsrummen kan vändas mot tyst sida.
Miljönämnden beslutar
Samrådshandlingarna utgör ett bra beslutsunderlag utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.
___

Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, byggnads- och räddningsnämnden
Akten
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Dnr 2017:0127

Program för helgverksamhet år 2017, Mantorp Park Motorbana AB,
Uljeberg 7:4, Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Uljeberg 7:4
Mantorp Park Motorbana AB
5566685425
Mantorp Park Motorbana AB
Motorbana

Bakgrund
Mantorp Park Motorbana AB är en anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet. 1994-08-18 § 95 beslutade miljönämnden om råd för
verksamheten med syftet att minimera störningarna för omkringboende och
miljön i övrigt.
Sammanfattning
Enligt miljönämndens råd bör Mantorp Park Motorbana AB varje år innan
säsongstart redovisa program för helgverksamheten den kommande
säsongen för miljönämnden och omkringboende.
Beslutsunderlag
 Svar på yrkanden och förfrågan från närboende grannar till Mantorp
Park Motorbana AB, dnr 2017:0127-7
 Yttrande gällande Mantorp Park Motorbana AB:s planerade
helgverksamhet 2017 och miljökontorets yttrande, dnr 2017:0127-6
 Preliminär Helgverksamhet Mantorp Park 2017, dnr 2017:0127-3
 Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:16
 Miljönämndens råd § 95/1994
Råd för verksamheten
Miljönämnden beslutade 1994 om tio stycken råd. Följande råd är relevanta
vid bedömning av programmet för säsong 2017:
1. Bullrande verksamhet där Statens Naturvårdsverks riktvärden för
buller överskrids, bör så långt det är möjligt komprimeras i tid.
2. Riktvärden för bullrande verksamhet bör inte överskridas mer än 25
helger (veckoslutshelger, det vill säga lördag och söndag, och andra
helgdagar) per år.
3. Under maj och september månad bör minst en veckoslutshelg per
månad vara undantagen från verksamhet där riktvärdena överskrids.
Under perioden 1 juni till 31 augusti bör minst sex veckoslutshelger
vara undantagna från bullrande verksamhet över riktvärdena.
Justerandes sign
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Forts § 18
4. Bullrande verksamhet där riktvärdena överskrids bör inte bedrivas
mellan klockan 17.00 och 09.00. Även så kallad depåtystnad bör
iakttas mellan dessa klockslag. Om oförutsedda omständigheter
inträffar vid genomförande av tävlingsprogram, får dock tiden
förskjutas en timme. De omständigheter som legat till grund för
sådan tidsförskjutning bör snarast redovisas till miljönämnden. Vid
högst två tillfällen per år kan bullrande verksamhet bedrivas till
klockan 24.00.
5. Bolaget bör varje år innan säsongstart, dock senast den 1 april,
redovisa program för verksamheten den kommande säsongen till
miljönämnden samt omkringboende. Av redovisningen bör speciellt
framgå dels de veckoslutshelger då ingen bullrande verksamhet över
riktvärdena kommer att bedrivas, dels när bolaget eventuellt avser
att utnyttja de högst två tillfällen för bullrande verksamhet till
klockan 24.00.
Bedömning av helgprogrammet för säsongen 2017 utifrån miljönämndens
råd
Mantorp Park Motorbana har i helgprogrammet markerat vilka evenemang
som kommer att medföra buller >95 dB. Under förutsättning att övriga
evenemang klarar Naturvårdsverkets allmänna råd för buller, det vill säga
inte överskrider riktvärdena, uppfyller helgprogrammet för säsong 2017
miljönämndens råd.
Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från motorsportbanor NFS
2004:16
I Naturvårdsverkets allmänna råd finns riktvärden angivna som maximala
ljudnivåer i dBA. Vid fasad på bostäder gäller:
Helgfri måndag-lördag
kl 07-19
60
Kväll
kl 19-22
55
Sön- och helgdagar
kl. 07-19
55
Natt
kl 22-07
*
*Nattetid bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorbanor
Bedömning av helgprogrammet för säsongen 2017 utifrån
Naturvårdsverkets allmänna råd
Programmet redovisar endast helgverksamhet, inte verksamhet på vardagar.
Av Naturvårdsverkets riktvärden framgår att nattetid, från klockan 22 till
klockan 07, bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorbanor.
Någon maximal ljudnivå anges inte. Programmet för säsong 2017 omfattar
ett evenemang i november som pågår från kl 09.00 den 11 nov till kl 17.00
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Forts § 18
den 12 november. Evenemanget är inte markerat som att det innebär buller
över riktvärdet.
Skäl för beslut
Det föreslagna helgprogrammet för säsong 2017 följer miljönämndens råd
men avviker från Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:16 när det
gäller ett evenemang.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223). Synpunkter har
inkommit från närboende och dessa kommer att bemötas i ett separat
meddelande.
Övrigt
I detta beslut hanteras helgverksamheten vid Mantorp Park Motorbana AB
med utgångspunkt från miljönämndens råd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stig Adolfsson (S): Yrkar på ett tillägg om att miljönämndens ordförande
får i uppdrag att besvara synpunkterna från närboende, dnr 2017:0127-6.
Miljönämnden beslutar
Program för helgverksamhet vid Mantorp Park Motorbana AB för år 2017
uppfyller miljönämndens råd.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).
Miljönämnden har beaktat miljöbalkens bestämmelser i 2 kap 7 § om att
beslutade åtgärder och försiktighetsmått ska vara rimliga vid en jämförelse
mellan den förväntade nyttan av åtgärderna och kostnaden för att utföra
densamma. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant
lagstiftning följs.
Miljönämndens ordförande får i uppdrag att besvara synpunkter från
närboende.
___
Beslutet skickas till:
Mantorp Park Motorbana AB, Mantorp Park, 590 17 Mantorp
(Delgivningskvitto)
NN, NN, 59017 Mantorp (Delgivningskvitto och besvärshänvisning)
Akten
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Dnr 2017:0123

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.
Sammanfattning
En fokusgrupp ger politiker i miljönämnden möjlighet att diskutera frågor
om enskilda avlopp på djupet.
Syftet är att identifiera om miljökontorets hantering av enskilda avlopp
stämmer med politikernas uppfattning, och om den inte gör det, vilka
faktorer som bör/kan förändras.
Fokusgrupp som metod
En fokusgrupp kan beskrivas som systematiserad gruppintervju och är en
enkel och snabb metod som kan användas som ett kartläggningsverktyg där
man utgår från deltagarnas bedömning om vilka faktorer som är viktigast i
en viss fråga. Fokusgruppen i sig äger ingen beslutanderätt.
Ofta kombineras kartläggningen med att man även utvärderar hur
verksamheten bedöms utifrån de kvalitetsfaktorer som deltagarna valt ut.
Gruppen betygsätter det som den tycker är viktigt, vilket ofta kan skapa ett
underlag för vad som är mest angeläget att arbeta vidare med.
Förslag på upplägg
Intresserade politiker från miljönämnden bjuds in till fokusgruppen.
Gruppen bör bestå av fem till sex politiker. Deltagarna är berättigade till
ersättning för deltagande i fokusgruppen. Miljöchef Jenny Asp-Andersson
leder och dokumenterar arbetet.
Första mötet i fokusgruppen görs i samband med nämndens sammanträde i
april:
1. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Carl Ahlsén informerar om
miljökontorets rutiner och bedömning i samband med handläggning
av enskilda avlopp.
2. Deltagarna i fokusgruppen bestämmer vilka faktorer som är viktiga
att beakta vid handläggningen. Alla de faktorer som gruppen tar
fram ska vara svar på frågan: “Vad är viktigt för dig för att….”
3. Därefter ska gruppen ta fram vilka faktorer som bedöms som
viktigast. Detta görs genom en viktning i poäng.
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Forts § 19
I samband med nämndens sammanträde i maj träffas fokusgruppen igen för
att:
4. Sätta betyg på de framtagna faktorerna, utifrån ett nuläge dvs. hur
det faktorn hanteras idag vid handläggning av enskilda avlopp.
5. Nu har gruppen ett resultat som visar på gapet mellan viktning och
betygsättning.
6. Diskutera hur man går vidare med resultatet.
Återrapportering till nämnden.
Miljönämnden beslutar
Fokusgruppen för enskilda avlopp består av Ellinor Karlsson (S), Stig
Adolfsson (S), Stefan Andersson (M), Torgil Slatte (KD), Niilo Kulojärvi
(S) och Lennart Karlsson (M).
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2014:1678

Miljönämndens tillämpning av barnkonventionen
Bakgrund
Mjölby kommun beslutade 2015-10-07 § 222 om en kommungemensam
metod för att säkerställa att barnkonventionen följs.
Beslutet som fattades var att när strategiska frågor behandlas som
berör barn, ska följande tre frågor besvaras i utredningen.
1. Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
2. På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
3. Väger andra intressen tyngre?
Tillämpningen av barnkonventionen har följts upp via kommunens intern
kontroll.
Sammanfattning
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling
20 nov 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Efter statlig
utredning presenterad i mars 2016 SOU 2016:19 finns förslag till
inkorporering av barnkonventionen som svensk lag från och med 1 januari
2018.
Barnkonventionens fyra huvudprinciper:
Artikel 2
Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3
Barnets bästa
Artikel 6
Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals
Miljönämndens tillämpning
Miljönämnden har beaktat barnperspektivet i verksamhetsplan för 20172019:
 Inom verksamhetsområdena livsmedel och dricksvatten beaktar
miljökontoret barnperspektivet och FN:s barnkonvention genom att
kontrollera livsmedelshanteringen som bedrivs på förskolor och
skolor, samt genom att kontrollera märkningen av godis. Samt vid
kontroll av dricksvattenanläggningar eftersom barn och spädbarn i
vissa fall är extra känsliga för ämnen som kan finnas i dricksvatten.
 Inom verksamhetsområdet hälsoskydd beaktar miljökontoret
barnperspektivet och FN:s barnkonvention vid myndighetsutövning
bland annat genom att planera delar av tillsynen utifrån resultaten i
de miljöhälsorapporter som genomförs av Institutet för miljömedicin
och som avser barnens upplevelser av den yttre miljön samt utifrån
resultatet i Länsstyrelsen Östergötlands enkät Om mig som vänder
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-16

17 (23)

Forts § 20
sig till skolungdomar med frågor om bland annat rökning. Som ett
led i detta deltar kontoret i ett regionalt projekt ”Kemikalier i
förskolor” som syftar till att bidra till grön omställning och en giftfri
vardag samt sprida information om kemikalier inom förskolan.
 Inom verksamhetsområdet naturvård beaktar miljökontoret
barnperspektivet och FN:s barnkonvention bland annat genom att
planera och genomföra naturguidningar som riktar sig till barn och
skolklasser, samt genom att vid framtagande av informationsskyltar
anpassa utformningen för barn där så är lämpligt.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2016-05-18 § 18
___
Beslutet skickas till:
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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.
Sammanfattning
För nämnden redovisas en lista över de beslut som fattas på delegation av
anställda inom förvaltningen inom följande områden; miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2017:0024-2.
Miljönämnden beslutar
Redovisningen av delegationsbesluten för perioden 6 januari 20172 februari 2017 godkänns.
___
Beslutet skickas till:
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Dnr 2017:0025

Beslut från andra myndigheter
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisas beslut av betydelse för miljönämnden som
fattats av andra myndigheter.
Beslutsunderlag
Lista med beslut från andra myndigheter med diarienummer 2017:0025-2.
Miljönämnden beslutar
Redovisningen av beslut från andra myndigheter godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2017:0146

Ekonomi
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning den 31 januari 2017.
Beslutsunderlag
Rapport med diarienummer 2017:0146-1
Miljönämnden beslutar
Redovisningen godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 24
Information från möten och kurser
Sammanfattning
Inga möten eller kurser att redovisa sedan föregående nämndsammanträde.
___
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§ 25
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
1. Inbjudan till en Mål och resultatdag som arrangeras av Mjölby kommun
den 28 februari 2017.
2. Ny inbjudan till Utbildning i medborgardialog som arrangeras av
Mjölby kommun den 24 mars 2017. Ny inbjudan med anledning av att
det tidigare utbildningstillfället ställdes in.
Miljönämnden beslutar
Presidiet beviljas deltagande i Utbildning i medborgardialog samt Mål och
resultatdagen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 26
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.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

