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§ 76
Halvårsuppföljning av miljönämndens verksamhetsplan för år 2015
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redovisar halvårsuppföljning av
miljönämndens verksamhetsplan.
___
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§ 77

Dnr 2015:1075

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen
Miljönämnden beslutar
att förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning bör ändras så att stödets storlek baseras på motprestation
från kommunerna och inte på antalet invånare i kommunen.
Beskrivning av ärendet
Statligt stöd till kommunal energirådgivning är en företeelse med nästan 40årig historia. Formerna har varierat under åren och fokus har skiftat alltefter
behov och förutsättningar i samhället.
Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utfört en översyn av
energi- och klimatrådgivningen i syfte att vidareutveckla den samt öka
samhällsekonomisk effektivitet.
Den främsta målgruppen för rådgivningen idag är hushållen men
småföretagen har blivit en allt mer prioriterad målgrupp.
Energimyndigheten ger bidrag för kommunal energi- och klimatrådgivning.
Bidragets storlek är knutet till antalet invånare.
De huvudsakliga framgångsfaktorerna med dagens verksamhet är
trovärdigheten i den oberoende rådgivningen, den nationella täckningen
med lokal förankring samt den breda och goda kompetensen hos rådgivarna.
Utvecklingsmöjligheterna är kopplade till resursfördelning, organisation,
prioriteringar och ökad tydlighet.
Föreslagna förändringar i förordningen
Ändring av förordningsnamn och bidragsbegrepp
 Genomgående ändras ordet ”bidrag” till ”stöd”.
Ändringar avseende målgrupper och inriktning för rådgivning:
 Energimyndigheten föreslår att transportområdet utgår från
förordningen.
 Energimyndigheten föreslår att det i förordningen införs en styrning
från verksamheten avseende vilka målgrupper som verksamheten
ska riktas till.
Tillkommande stöd i form av regionala utvecklingsledare
 Energimyndigheten föreslår att funktionen regionala
utvecklingsledare formaliseras i förordningen.
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Forts § 77
Ändrade förutsättningar för stöd och stödets storlek
 Energimyndigheten föreslår krav på samordning mellan kommuner
som har färre än 18 000 invånare.
 Energimyndigheten vill införa en fördelning av stödet som är
proportionell mot de prioriterade målgrupper som stödet är riktat till.
Skäl för beslut
Statligt stöd för lokal energi- och klimatrådgivning gynnar
energieffektiviseringar och en hållbar utveckling. Stödet bör självklart
utformas så att det blir samhällsekonomiskt effektivt.
Förändringen från bidrag till stöd är positiv.
I och med att rådgivning inte bedöms som effektivt för transportområdet är
det bra att transporterna tas ur förordningen.
En tydligare styrning mot prioriterade målgrupper är positivt och kan
förbättra både rådgivningens effektivitet och flexibilitet.
Funktionen med regionala utvecklingsledare underlättar utveckling av
samordnarnas kompetens och samordning.
Förändringen med krav på samordningen för kommuner med färre än
18 000 invånare är mer tveksam. Förändringen bör istället rikta in sig på
krav på motprestation från kommunerna för att få stödet än på
kommunstorlek. Risken finns att man slår undan benen på energi- och
klimatrådgivning i små kommuner, dessa kanske inte ens kommer att ha
resurser att söka de riktade bidragen.
___
Protokollsutdrag till:
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 78

Dnr 2015:0943

Remiss av risk- och sårbarhetsanalys 2015, Mjölby kommun
Miljönämnden beslutar
att inte lämna några synpunkter på innehållet i risk- och sårbarhetsanalys
2015, nämnden ser remissförfarandet som ett sätt att sprida information om
analysen.
Beskrivning av ärendet
Att medborgarna känner sig trygga och säkra är en förutsättning för ett
välmående samhälle. Ett av Mjölby kommuns kommunmål anger att vi ska
sträva efter att allt fler invånare känner sig trygg och säkra.
Alla kommuner är skyldiga enligt Lag (2006:544) att göra en risk- och
sårbarhetsanalys.
I riskanalysen identifieras möjliga händelser som kan leda till skada.
Sårbarhetsanalysen ska visa hur verksamheten kan påverkas av händelsen
och på förmågan att förutse, hantera, motstå och återhämta sig från
händelsen. Som underlag har information från statistikkällor från MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Brå
(Brottsförebyggande rådet) använts.
Syfte och mål
Risk- och sårbarhetsanalysen ska skapa medvetenhet och kunskap om risker
och sårbarheter i kommunen på ett sätt som är användbart i vardagen och
vid allvarliga händelser.
Identifierad samhällsviktig verksamhet
Miljökontoret har identifierats som samhällsviktig verksamhet när det gäller
smittskydd samt kontroll av produktion och distribution av livsmedel.
Behov av åtgärder
I samband med risk- och sårbarhetsanalysen har åtgärdsbehov för samtliga
nämnder identifierats när det gäller att:
 Ta fram krisplaner och/eller kontinuitetsplaner för kommunens
samhällsviktiga verksamheter
 Fortsätta utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet
Behoven förvaltas vidare genom kommunens Handlingsprogram för
trygghet och säkerhet 2015-2018.
Skäl för beslut
Det är positivt att analysarbetet gjorts i bred samverkan. I analysen
sammanställs fakta om kommunen och omvärlden.
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Forts § 78
Risk- och sårbarhetsanalysen visar på möjliga scenarion, både scenario och
analyserna kommer troligen att påverkas av situationen i omvärlden.
Riktigheten av analysen går egentligen inte att avgöra förrän i efterhand,
men underlaget och framtagandet av analysen fungerar som ett sätt att
förbättra kommunens beredskap. För att citera Tage Danielsson ”Om man
vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp!”.
Remissförfarandet till nämnderna fungerar som ett sätt att sprida
information om analysen.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
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§ 79

Dnr 2015:0944

Remiss av Mjölby kommuns förslag till handlingsprogram för trygghet
och säkerhet
Miljönämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till Handlingsprogram för trygghet och säkerhet
2015-2018.
Beskrivning av ärendet
Handlingsprogrammet ska bidra till att alla känner trygghet och har
förtroende för kommunens förmåga att genomföra skade-, olycks- och
brottsförebyggande åtgärder och förmåga att hantera olyckor och allvarliga
händelser.
Uppföljning av handlingsprogrammet ska ske inom ramen för kommunens
mål- och budgetprocess. Handlingsprogrammets inriktning ska ligga till
grund för nämndernas arbete med åtaganden inom området trygghet och
säkerhet.
Aktiviteter
Nedan följer en sammanställning över aktiviteter som kommunen, det vill
säga samtliga nämnder, behöver vidta under mandatperioden.
Krisberedskap
 Upprätta och uppdatera krisplaner för sina verksamheter
 Arbeta med kontinuitetsplanering inom sina samhällsviktiga
verksamheter
 Regelbundet öva och utbilda sin krisledningsorganisation
 Följa upp och utvärdera händelser som kan bidra till en utveckling
av kommunens krisberedskap
Säkerhet och olycksförebyggande
 Ha rutiner för att minska risken för olyckor i sina verksamheter
 Ha ett systematiskt säkerhetsarbete i alla sina verksamheter
 Arbeta med tillsyn enligt gällande lagstiftning (BoR, Mn, Tn, Oos)
 Kartlägga risker i kommunens fysiska planering (Ks, BoR, Mn, Tn)
 Hantera synpunkter från medborgare angående behov av
säkerhetshöjande åtgärder
 Genom olycksutredningar dra lärdom och skapa förutsättningar för
att minska risken för nya olyckor
 Låta personalen genomgå HLR- och brandutbildning vart fjärde år
 Genomföra en insats för att minska fallolyckorna
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Forts § 79
Brottsförebyggande
 Arbeta med drogförebyggande åtgärder
 Genomföra insatser för att minska risken för inbrotts- och
tillgänglighetsbrott
 Genomföra insatser för att minska skadegörelsen
Delprogram utbildning och övning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska
kommunen regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän för att ha
en väl fungerande krisorganisation.
Kommunens förvaltningar är olika organiserade. På grund av
verksamheternas olikheter kommer form och omfattning av övning och
utbildning att skilja sig åt under mandatperioden.
Flertalet av förvaltningarna kommer att ha verksamheter som ingår i de
övningar som rör samhällsviktiga verksamheter.
Målet är att alla förvaltningar ska öva hela eller delar av sin verksamhet i
antingen seminarie- eller spelform minst vartannat år under
mandatperioden. Utbildning och övning bekostas av den egna förvaltningen.
Stöd kan begäras från Säkerhetssamordnaren.
Skäl för beslut
Förslagen på aktiviteter är av blandad art, från aktiviteter som görs oavsett
det föreslagna handlingsprogrammet som att hantera synpunkter från
medborgare, till sådant som inte faller inom miljönämndens direkta område
som att genomföra insatser mot fallolyckor. Följaktligen kommer
miljönämndens engagemang i de olika aktiviteterna variera, från att vara
drivande till att delta i aktiviteter som drivs av andra förvaltningar som t ex
kommunstyrelsen.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
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§ 80

Dnr 2015:1403

Remiss av risk- och sårbarhetsanalys 2015, Boxholms kommun
Miljönämnden beslutar
att inte lämna några synpunkter på innehållet i risk- och sårbarhetsanalys
2015. Nämnden ser remissförfarandet som ett sätt att sprida information om
analysen.
Beskrivning av ärendet
Att medborgarna känner sig trygga och säkra är en förutsättning för ett
välmående samhälle.
Alla kommuner är skyldiga enligt Lag (2006:544) att göra en risk- och
sårbarhetsanalys.
I riskanalysen identifieras möjliga händelser som kan leda till skada.
Sårbarhetsanalysen ska visa hur verksamheten kan påverkas av händelsen
och på förmågan att förutse, hantera, motstå och återhämta sig från
händelsen. Som underlag har information från statistikkällor från MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Brå
(Brottsförebyggande rådet) använts.
Syfte och mål
Risk- och sårbarhetsanalysen ska skapa medvetenhet och kunskap om risker
och sårbarheter i kommunen på ett sätt som är användbart i vardagen och
vid allvarliga händelser.
Identifierad samhällsviktig verksamhet
Miljökontoret har identifierats som samhällsviktig verksamhet när det gäller
smittskydd samt kontroll av produktion och distribution av livsmedel.
Behov av åtgärder
I samband med risk- och sårbarhetsanalysen har åtgärdsbehov för samtliga
nämnder identifierats. Behoven förvaltas vidare genom kommunens
Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018.
Skäl för beslut
Det är positivt att analysarbetet gjorts i bred samverkan. I analysen
sammanställs fakta om kommunen och omvärlden.
Risk- och sårbarhetsanalysen visar på möjliga scenarion, både scenario och
analyserna kommer troligen att påverkas av situationen i omvärlden.
Riktigheten av analysen går egentligen inte att avgöra förrän i efterhand,
men underlaget och framtagandet av analysen fungerar som ett sätt att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2015-08-20

10 (20)

Forts § 80
förbättra kommunens beredskap. Remissförfarandet till nämnderna fungerar
som ett sätt att sprida information om analysen.
___
Protokollsutdrag till:
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 81

Dnr 2015:1402

Remiss av Boxholms kommuns förslag till handlingsprogram för
trygghet och säkerhet
Miljönämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till Handlingsprogram för trygghet och säkerhet
2015-2018.
Beskrivning av ärendet
Handlingsprogrammet ska bidra till att alla känner trygghet och har
förtroende för kommunens förmåga att genomföra skade-, olycks- och
brottsförebyggande åtgärder och förmåga att hantera olyckor och allvarliga
händelser.
Uppföljning av handlingsprogrammet ska ske årligen.
Handlingsprogrammets inriktning ska ligga till grund för nämndernas arbete
inom området trygghet och säkerhet.
Aktiviteter
Nedan följer en sammanställning över aktiviteter som kommunen, det vill
säga samtliga nämnder, behöver vidta under mandatperioden.
Krisberedskap
 Upprätta och uppdatera krisplaner för sina verksamheter
 Arbeta med kontinuitetsplanering inom sina samhällsviktiga
verksamheter
 Arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser
 Regelbundet öva och utbilda sin krisledningsorganisation
 Följa upp och utvärdera händelser som kan bidra till en utveckling
av kommunens krisberedskap
Säkerhet och olycksförebyggande
 Ha rutiner för att minska risken för olyckor i sina verksamheter
 Ha ett aktivt systematiskt säkerhetsarbete i alla sina verksamheter
 Arbeta med tillsyn enligt gällande lagstiftning (Rtj, Mh, IFO,Pb)
 Kartlägga risker i kommunens fysiska planering
(Pb, Rtj, Mh, Bh, Bt)
 Genom olycksutredningar dra lärdom och skapa förutsättningar för
att minska risken för nya olyckor
 Låta personalen genomgå HLR- och brandutbildning vart fjärde år
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Forts § 81
Brottsförebyggande
 Aktivt samverka med polis genom t.ex. polisöverenskommelsen
 Genomföra insatser för att minska risken för inbrotts- och
tillgänglighetsbrott
Delprogram utbildning och övning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska
kommunen regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän för att ha
en väl fungerande krisorganisation.
Kommunens förvaltningar är olika organiserade. På grund av
verksamheternas olikheter kommer form och omfattning av övning och
utbildning att skilja sig åt under mandatperioden.
Flertalet av förvaltningarna kommer att ha verksamheter som ingår i de
övningar som rör samhällsviktiga verksamheter.
Utbildning och övning bekostas av den egna förvaltningen. Stöd kan
begäras från Säkerhetssamordnaren.
Skäl för beslut
Förslagen på aktiviteter är av blandad art, från aktiviteter som görs oavsett
det föreslagna handlingsprogrammet, till sådant som inte faller inom
miljönämndens direkta område som att genomföra insatser mot fallolyckor.
Följaktligen kommer miljönämndens engagemang i de olika aktiviteterna
variera, från att vara drivande till att delta i aktiviteter som drivs av andra
förvaltningar som t ex kommunstyrelsen.
___
Protokollsutdrag till:
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 82

Dnr 2015:1286

Remiss av promemoria - Ändringar i avfallsförordningen med
anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall
och ändringar i EU:s avfallsförteckning
Miljönämnden beslutar
att framföra invändningar mot förslaget att kräva bedömning/test av farliga
egenskaper för att avfallstyp med en asterisk (*) enligt bilaga 4 till
Avfallsförordningen ska klassas som farligt avfall.
Beskrivning av ärendet
Boxholms kommun har fått möjligheten att svara på remiss av en
promemoria om Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EUbestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s
avfallsföreteckning.
Förslaget innebär en anpassning av avfallsförordningen till nya EUbestämmelser om hur farliga egenskaper hos avfall ska fastställas samt till
ändringar i EU:s förteckning över avfall.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2015.
Skäl för beslut
Att kategorisering av farligt avfall ska göras utifrån avfallets eventuellt
farliga egenskaper är korrekt i ett teoretiskt perspektiv.
Däremot kan det visa sig svårare att hantera kategoriseringen av tester och
bedömningar i realiteten. Risken är överhängande för att kostnaderna för
testerna, och administrationen kring dessa, vida överskrider kostnaderna för
kvittblivning vid små avfallsmängder.
___
Protokollsutdrag till:
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 83

Dnr 2015:1060

Miljönämndens budget och åtaganden 2016
Miljönämnden beslutar
att lämna nedanstående förslag till kommunstyrelsen i Mjölby kommun
angående Mål och budget 2016-2018.
Sammanfattning av nämndernas uppgift
Förvaltningarnas/nämndernas uppgift är att beskriva förslag till Mål och
budget 2016-2018 inom den tilldelade ramen samt förslag till åtaganden för
verksamheten som är avvägda mot de ekonomiska förutsättningarna.
Nämndernas texter upprättas på ett enhetligt sätt med gemensam layout:
ANSVARSOMRÅDE
Nämnden är sedan 2011 gemensam för Mjölby och Boxholms kommuner.
Miljökontoret består av cirka 13 tjänster.
Miljönämnden planerar sin verksamhet i en treårig Verksamhetsplan. I
Verksamhetsplanen prioriteras avgiftsfinansierad kontroll av
livsmedelsföretag, tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälsoskydd.
Inventering och uppföljning av enskilda avlopp är ett annat prioriterat
område.
Kommunen har en viktig roll i att sköta och värna om värdefulla miljöer.
Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården.
Naturvårdsprogrammet är ett betydelsefullt verktyg i det arbetet, både som
ett samlat kunskapsunderlag om kända naturvärden, och som redogörelse
för kommunens mål och ambitioner med naturvården.
Energimyndigheten stödjer den kommunala energi- och klimatrådgivningen
som ett led i att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi
och minska energianvändningens klimatpåverkan. Miljönämnden erbjuder
allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer/föreningar
opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral energi- och klimatrådgivning.
Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag, statliga bidrag och
intäkter. Intäkterna består till största delen av fasta årliga tillsyns- och
kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter
enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige.
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Forts § 83
BUDGET I SAMMANDRAG
Budgetöversikt
En översiktlig tabell över driftbudgetens kostnader, intäkter och
nettokostnad respektive år (2014-2018).
2014 2015
2016
2017
2018
(Tkr)
Utfall Budget Budget Ek plan Ek plan
I Intäkter
-4218 -4262 -4260
-4385
-4385
K Kostnader
7648
7928
7819
7944
7944
Nettokostnader 3430
3666
3559
3559
3559

Kostnadsfördelning
Ett cirkeldiagram som beskriver bruttokostnaderna 2016 fördelat på;
personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.

Budgetspecifikation
En tabell över budgetverksamheternas (BUVERK) kostnader, intäkter och
nettokostnader 2016.
Buverk
171 Myndighetsutövning
171 Myndighetsutövning
171 Myndighetsutövning
171 Myndighetsutövning
171 Myndighetsutövning
172 Övrig miljöverksamhet
172 Övrig miljöverksamhet
172 Övrig miljöverksamhet

Justerandes sign

Slagsum
3 Intäkter
5 Personalkostnader
6 Lokalkostnader
7 Övriga kostnader
8 Kapitalkostnader
3 Intäkter
5 Personalkostnader
7 Övriga kostnader

Utdragsbestyrkande

2016 Buverk-ram
-3700
5600
400
640
99
-560
980
100
3559
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Forts § 83
NÄMNDSÅTAGANDEN
En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa kommunerna
i landet.
•

Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott
företagsklimat genom att förbättra Nöjd Kund Index för sin
verksamhet från 2015 års Insikts-mätning.

Nyckeltal: Nöjd Kund Index i Insiktmätning, 2015 var NKI för miljö- och
hälsoskydd 62. Mätningen genomförs vartannat år.
Utvecklande mötesplatser.
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande.
•

Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta
med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer.

Nyckeltal: Minst två kvalitetsdeklarationer och två processkartläggningar
per år.
En miljö som håller i längden.
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en
hållbar framtid.
•

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid
genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet.

Nyckeltal: Antalet utförda åtgärder.
Utförs i samarbete med Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
•

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid
genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp.

Nyckeltal: Antalet inventerade fastigheter, målsättning är minst 100
fastigheter per år.
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Forts § 83
•

Miljönämndens ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag
genom att sprida information om kemikalier i förskolan.

Nyckeltal: Antal genomförda inspektioner på förskolor.
Delta i det regionala projektet ”Kemikalier i förskolor”.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 84

Dnr 2014:2072

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2014:2072-7 redovisas för
nämnden.
___

§ 85

Dnr 2014:2071

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2014:2071-7
redovisas för nämnden.
___

§ 86

Dnr 2015:0409

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning 2015-07-30.
___
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§ 87
Information från möten och kurser
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om ett möte om
tobakslagen som ägt rum i Mjölby kommun den 17 augusti 2015. Vid mötet
deltog miljönämndens ordförande Ellinor Karlsson (S), utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) och 2 vice ordförande Gun-Inger
Andersson (FP) samt miljöchef Jenny Asp-Andersson och
utbildningsstrateg Thomas Kinell.
___

§ 88
Deltagande vid möten och kurser
Miljönämnden beslutar
att miljönämndens presidium har rätt att delta vid möte med kommunens
revisorer och PwC den 15 september 2015.
Rätt att delta vid ovanstående möten och kurser ger även rätt till arvode
enligt Mjölby kommuns arvodesbestämmelser med tillämpningsanvisningar
för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige
2014-08-26.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om kommande
möten och utbildningar. Följande utbildningar och möten presenterades.
 Möte med kommunens revisorer och PwC den 15 september 2015.
 Höstmöte med Förbundet för Allmänt hälsoskydds (FAH) i Luleå
den 14-15 oktober 2015.
___
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§ 89
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om aktuella
tidningsartiklar och inslag i media som berör miljönämndens
verksamhetsområden samt om miljökontorets pågående arbete och aktuella
händelser.
___
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