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§ 64
Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Miljönämndenämnden fastställer föredragningslistan, med ändringen att
ärendet Information från möten och kurser utgår.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2018:28

Halvårsuppföljning av Verksamhetsplan för miljönämnden 2018-2020
Bakgrund
Miljönämnden följer upp verksamhetsplanen varje halv- och helår.
Sammanfattning
Miljökontoret har gjort en sammanställning över nyckeltal och utförda
aktiviteter för första halvåret 2018.
Beslutsunderlag
Rapport, Halvårsuppföljning av Verksamhetsplan för miljönämnden 20182020.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2018:775

Mål och budget 2019-2021
Bakgrund
Förvaltningarnas/nämndernas uppgift är att beskriva ett förslag till Mål och
budget 2019-2021 inom den tilldelade ramen samt förslag till åtaganden för
verksamheten som är avvägda mot de ekonomiska förutsättningarna.
Sammanfattning
Miljönämnden har tagit fram ett förslag till Mål och budget
2019-2021.
Beslutsunderlag
 Kommunmål och driftramar 2019, KS/2018:4
 Miljökontorets yttrande Mål och budget 2019-2021, daterat
2018-08-14, dnr 2018:775-6
 Miljökontorets tilläggsyttrande, daterat 2018-08-14, dnr 2018:775-7
Skäl för beslut
Nämndens ansvarsområde beskrivs kortfattat:
Miljönämnden
Ordförande: Ellinor Karlsson
Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson
Ansvarsområde
Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot
skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Miljönämnden
samordnar den kommunala naturvården.
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.
Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby och Boxholms
kommuner.
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Forts § 66
Budget i sammandrag
En översiktlig tabell över driftbudgetens kostnader, intäkter och
nettokostnad respektive år (2017-2021).

(Tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Nettoinvestering

2017
2018
2019
2020
2021
Utfall
Budget Budget Ek plan Ek plan
-3 812
-3 844 -3 655
-4 196
-4 196
8 173
8 142
7 662
8 301
8 301
4 361
4 298
4 007
4 105
4 105
0

0

0

0

0

Kostnadsfördelning i budget 2019
Ett cirkeldiagram som beskriver bruttokostnaderna 2019 fördelat på;
personal, lokaler, kapital och övriga kostnader

Lokaler
5%
Övrigt
8%
Kapital
1%

Personal
86%

Budgetspecifikation
En tabell över budgetverksamheternas (BUVERK) kostnader, intäkter och
nettokostnader 2019

Budget 2019 - specifikation (tkr)
170 Miljönämnd
171 Miljökontor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019
Kostnad
240
7 422
7 662

2019
Intäkt
0
-3 655
-3 655

2019
Netto
240
3 767
4 007
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Forts § 66
Åtaganden och mått
Nämnden beskriver förslag till åtaganden som ryms inom den ekonomiska
ramen (konfirmeras av fullmäktige i samband med budgetbeslutet).

Justerandes sign

Kommunmål

Åtagande

Mått

Mål- Senaste
värde utfall

Mjölby kommun
ska erbjuda
attraktiva
boendemiljöer
och stimulera till
ökad inflyttning

Miljönämnden ska bidra till Miljökontorets
attraktiva boendemiljöer
deltagande i fysisk
genom att arbeta med
planering, antal
stadsnära naturvård och
beakta miljö- och
hälsoskydd vid fysisk
planering

7

-

Genomföra
LONA-projekt om
tätortens träd, antal

1

-

Medborgarnas
hälsa ska
förbättras

Miljönämnden ska bidra till Tillsyner, antal
förbättrad folkhälsa genom
tillsyn av rökfria
skolmiljöer

7

7

Näringslivsklimatet i
kommunen ska
vara bland de 25
% bästa i landet

Miljönämnden ska bidra till Utvecklingsen hållbar tillväxt och ett
åtgärder, antal
gott företagsklimat genom
att fortsätta arbetet med att
förenkla och effektivisera
handläggningen

10

10

Medborgarna
ska få en god
service och ges
förutsättning till
inflytande

Miljönämnden ska bidra till Kvalitetsatt skapa god service
deklarationer, antal
genom att arbeta med
förebyggande rådgivning
och kvalitetsdeklarationer

2

4

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 de
allmänna hänsynsreglerna
vid tillsyn enligt
miljöbalken

90

90
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miljöfarliga
verksamheter,
antal

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-23

8 (21)

Forts § 66
Kommunmål

Åtagande

Mått

Mål- Senaste
värde utfall

Inspektioner av
hälsoskyddsverksamheter,
antal
Miljönämnden ska bidra till Inventerade
grön omställning och en
fastigheter, antal
hållbar framtid genom
tillsyn av avloppsreningsverk och ledningsnät
samt genom att inventera
och ställa krav på åtgärder
av enskilda avlopp för att
minska utsläpp av främst
fosfor och kväve.

15

50

100

100

7

-

<25

55 (år
2017)

Inspektioner av
avloppsreningsverk och
ledningsnät, antal

Mjölby
kommuns
arbetsplatser ska
kännetecknas av
engagerade
medarbetare

Miljönämnden ska bidra
genom att arbeta aktivt med
kompetensutveckling och
personlig utveckling av
personal.

Personalomsättning på
miljökontoret,
procent per år

Förändringar 2019-2021
Nämndens verksamhet påverkas ständigt av händelser i omvärlden och ny
lagstiftning. Miljönämnden planerar inte att genomföra några större
förändringar under 2019.
Nyckeltal
Nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning; volym, resurser eller
kvalitet.

Nyckeltal
Delegationsbeslut, antal
Kontroller livsmedel, antal
Inspektioner hälsoskydd, antal
Inspektioner miljöskydd, antal
Rådgivning energi och klimat, antal

Justerandes sign

Planerat 2019
850
350
15
90
0

Utdragsbestyrkande

Prognos
2018
900
346
50
93
0

Utfall
2017
705
294
38
81
55

Utfall
2016
993
360
56
111
54
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Forts § 66
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Karlsson (M) yrkar att åtagandet under kommunmålet Mjölby
kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare ska
ändras enligt följande lydelse: ”Miljönämnden ska bidra genom att arbeta
aktivt med komptensutveckling och personlig utveckling av personal”.
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer frågan om miljönämnden kan bifalla
Lennart Karlssons (M) yrkande och finner att miljönämnden bifaller
yrkandet samt att nämnden beslutar enligt miljökontorets yttrande med yrkat
tillägg.
Beslut
Miljönämnden antar förslaget till Mål och budget 2019-2021.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Akten
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Dnr 2018:209

Samråd för detaljplan Hulje 8:24 m.fl, skjutbanor i Hulje
Bakgrund
Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan
för fastigheterna Hulje 8:24 m.fl. Syftet med detaljplanen är att pröva
platsens lämplighet för skjutbanor.
Sammanfattning
I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har en bullerberäkning
gjorts, beräkningen visar på att Naturvårdsverkets riktvärde på ljud från
skjutbanor vid bostäder klaras, med föreslagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar dnr 2018:209-3, med följande innehåll:
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Behovsbedömning
 Kungörelse
 Skottbullerberäkning
Skäl för beslut
Planens syfte är att möjliggöra anläggning av skjutbana inom nedlagd
grustäkt i Hulje. Täkten omges till stor del av 30 meter hög slänt.
Anläggningen föreslås inrymma Mjölby pistolskytte samt delar av Mjölby
Jaktvårdsförenings verksamhet vars jaktskyttebana nu ligger norr om
föreslagen plats. Hänsyn till naturreservat, buller, säkerhet och
vattenskyddsområde beaktas. Planområdet ligger cirka 2 km från Mjölby
centrum och nås genom befintliga vägar.
Marken inom planområdet ägs av privata ägare och till viss del av Mjölby
kommun. Ansvarig för utbyggnad av skjutbanor är respektive
skytteförening. Kommunen bistår med planering och utredning och kommer
att upplåta mark t.ex. genom arrende, efter kompletterande markköp.
Nuvarande jaktskyttebana har en väl kapslad skjutkur. Vallen man skjuter
mot och bakomliggande terräng är däremot relativt öppen och saknar det
bullerskydd som en flytt in i grusgropen skulle innebära. Befintlig bana
ligger norr om området och ingår inte i detaljplanen.
Planförslaget föreslår 60 banor för pistolskytte 25 meter och 40 banor för
pistolskytte 50 meter – alla mot öster. De senare kan även brukas för
gevärsskytte med kaliber 22. Till skjutbanorna hör paviljonger med
bullerdämpande åtgärder samt kulfång med skyddsvall. Härutöver ryms
även fältskytte med olika skjutstationer, varav några skjuter mot väster.
Pistolklubbens ambition är att här kunna anordna större nationella tävlingar
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Forts § 67
så som Svenska Mästerskap och Region Mästerskap samt även
internationella tävlingar som EuropaCup. Vilka vapenslag som klaras
framgår av kommande miljöprövning med stöd av utredningar om buller
och säkerhet. Anmälan till miljönämnden sker inför planförslagets
granskning.
Längst i söder finns möjlighet att inrymma jaktskyttebanan, eftersom detta
läge är mer skyddat. Här bör även mindre svepande skytte kunna prövas,
såsom Harbana 20 m hagel och från-duva; båda med hagel kaliber 12. Även
precisionsskjutning 22 kaliber 80 m (samma bana som viltmål älg) kan
anordnas från skjutkuren.
Till sportanläggningen hör byggrätt för klubbstuga och paviljonger.
Naturreservat
Området omges av naturreservat. Skjutbanan medför buller och risk för
skada, vilket ska redovisas och särskilda skyddsanläggningar föreskrivas.
Grusgropens slänter som omger skytteanläggningen föreslås bli
kvartersmark som ska vårdas som natur med begränsad skötsel. Marken blir
omgivningsskydd – säkerhetszon. Släntens marknivå bör inte ändras i öster,
söder eller väster.
Angränsande mark används för rörligt friluftsliv. Den stig som via körväg
går runt grusgropen kan behöva justeras bort från släntkrön och
varningsskyltar sättas upp.
Viss störning i naturområdet gynnar naturvärdena knutna till sandmiljö.
Störningen skapar blottad sand som är en förutsättning för många
sandlevande arters långsiktiga fortlevnad.
Buller
Skjutbaneanläggningen är en störande verksamhet, vilket betyder att
skyddsåtgärder och skyddsavstånd behöver skapas. Anläggningen är
placerad i en f.d. grustäkt, vilket bidrar till ljuddämpning och säkerhet mot
eventuella rikoschetter från kulor. Skjutplatser inryms i paviljonger med
bullerdämpande åtgärder.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15)
finns angivna riktvärden för maximala ljudnivåer från skjutbanor till bland
annat kringliggande bostäder.
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Forts § 67
För en nyanlagd bana bör följande maximala ljudnivåer i dBA inte
överstigas:
Helgfri mån- Lör, sön o helgdag Lör, sön o helgdag Natt
fre
Dag o kväll Dag kl. 09-19
Kväll kl. 19-22 dBAI Natt mot vardag kl.
kl. 07-22
dBAI
22-07 samt mot lör,
dBAI
sön och helgdag kl.
22-09 dBAI
65-70
65-70
60-65
55-60
Beräkningar av skottbullernivåer redovisas i en bullerutredning utförd av
ÅF 2018-03-14. Utredningen tar hänsyn till ljuddämpande skjuthallar och
ger åtgärdsförslag om hur ljudnivån från skjutbanan kan begränsas, t.ex.
genom rekommenderad höjd på bullerskyddsvallar.
I närområdet finns flera bostäder som påverkas av skytteanläggningen. Med
föreslagna åtgärder klaras krav på ljudnivåer vid bostäder enligt
Naturvårdsverkets riktvärde på ljud från skjutbanor. Om ursprungligt
utformningsförslag kompletteras med dels skjuthall för samtliga
skytteverksamheter och dels åtgärder som presenteras i utredningen, kan
majoriteten av de undersökta vapentyperna användas och samtidigt klara
Naturvårdsverkets riktvärde om 65-70 dBA(I) i samtliga mottagarpunkter
som är värda att beakta.
Friluftsområdet har höga trafikbullernivåer och klassas därmed inte som ett
område med lågt bakgrundsljud, vilket är ett kriterium för att omfattas av
riktvärdena för skottbuller enligt NFS 2005:
Vattenskyddsområde
Norrut finns ett vattenskyddsområde. Även denna plats bedöms rymma
känsligt grundvatten. Det är viktigt att skyddsvall med kulfång inte medför
förorening i mark, utan blir inkapslat alternativt samlar och filtrerar
lakvatten.
Beslut
Miljönämnden anser att förslag till detaljplan för skjutbanor på fastigheterna
Hulje 8:24 m.fl. utgör ett bra beslutsunderlag ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt. Säkerhet, buller och dagvatten bör särskilt beaktas i
den fortsatta planeringen.
___

Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Bygg- och räddningsnämnden
Akten
Justerandes sign
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Dnr 2018:934

Samråd av förslag till detaljplan för Mjölby 43:68, Södra Björkudden
Bakgrund
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, och till viss del service, inom
området södra Björkudden. Planens syfte är även att utveckla de offentliga
miljöerna längs Svartån med gång- och cykelstråk samt möjliggöra för en
badplats samt gång- och cykelbro över Svartån.
Sammanfattning
Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag på detaljplan
för bostäder inom området södra Björkudden.
Det är lämpligt att genomföra en bedömning av de konsekvenser för naturoch rekreation som åtgärderna för den planerade bron och badplatsen ger.
Kommunen har för avsikt att söka tillstånd för vattenverksamhet för
åtgärderna i vattendragen. En sådan ansökan ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning för de planerade åtgärderna.
I övrigt bedöms detaljplanens påverkan inte vara mer komplexa än att de
kan beskrivas och informeras om i samband med lagstadgade krav om
samråd och granskning enligt PBL.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar med diarienummer 2018:934-.1
Skäl för beslut
Befintlig bebyggelse
Svartå strand har en lång historia av verksamheter och småindustrier som än
idag speglar befintlig bebyggelse. Inom planområdet finns olika byggnader
med varierad funktion och utformning knutna till det tidigare
vattenreningsverk som låg på platsen. Centralt i planområdet finns även
sekelskiftsvillan Björkudden som genom historien huserat Länkarnas
verksamhet samt föreningsverksamhet.
Ny bebyggelse
Planförslaget medger bostäder i form av flerbostadshus och sammanbyggd
bebyggelse (radhus/kedjehus). Enligt det vinnande förslaget i
markanvisningstävlingen planeras för cirka 60 bostäder i området, varav
cirka 55 hyresrätter i flerbostadshus samt 5 radhus i äganderättsform.
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Forts § 68
Naturmiljö
Boende inom kvarteret kommer att ha god tillgång till grönområden då det
ligger i direkt anslutning till park- och naturstråket utmed båda sidor av
Svartån. Tillgängligheten till området förbättras även i och med föreslagen
bro över Svartån. I planområdet reserveras även en yta avsedd för lek och
odling.
Strandmiljön skyddas till viss del med användningsbestämmelsen NATUR
vilket innebär att området inte sköts mer än genom viss skötsel. Mellan
naturmarkerna föreslås ett parkområde, där en badplats och gång- och
cykelbro får anläggas. Badplatsens och brons ingående påverkan på
naturmiljön kommer att hanteras inom ramen för processen kring
tillstånd/anmälan om vattenverksamhet.
Planförslaget innebär att vissa skyddsvärda träd berörs inom
kvartersmarken. En björk och två ekar skyddas genom planbestämmelse
med förbud mot fällning, annat än av biologiska eller säkerhetsmässiga skäl.
Skälen ska bero på naturliga förändringar, och inte genom yttre påverkan
som att genom grävning/schaktning åstadkomma stabilitetsproblem eller
skador som kräver fällning. I övrigt föreslås tre lindar skyddas, bland annat
vårdträdet till villa Björkudden. Skyddsområdet för respektive träd utgår
ifrån dess verkliga kronomfång. Vid avverkning av ett grovt träd krävs
anmälan till Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken, samråd för ingrepp
i naturmiljön.
I södra planområdet (NATUR2) har en yta inom alsumpskogen reserverats
för fördröjning av dagvatten. I upprättad dagvattenutredning (skede 1 av 2)
konstaterar ÅF att man genom rening och utjämning av flödet innan utsläpp
i alsumpskogen och ytterligare rening av dagvattnet genom alsumpskogen
säkerställer både naturområdet och får en mycket god reningseffekt.
Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har utförts av Tyréns under 2018.
Halterna av arsenik i fyllnadsmassorna överstiger riktvärdet för KM i två av
totalt åtta punkter och halterna är strax över KM. Förhöjda halter av barium,
bly och zink finns endast i en provpunkt av totalt åtta punkter, vilket
bedöms vara en liten volym i förhållande till antalet provpunkter.
Någon spridning av föroreningarna har inte kunnat konstateras.
Sammanfattningsvis bedöms de uppmätta halterna av föroreningarna inte
utgöra någon oacceptabel hälsorisk och en eventuell påverkan på
markmiljön är begränsad.
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Forts § 68
Buller
Kommunen gör bedömningen att gällande riktlinjer för buller uppnås. För
att garantera att eventuella uteplatsers ljudnivå inte överstiger gällande
riktlinjer har en planbestämmelse införts, ”uteplats för bostad ska anordnas
så att maximal ljudnivå 70 dBa ej överskrids”.
Strandskydd
Befintliga förhållanden
För Svartån råder ett strandskydd (enligt 7 kap 13 § Miljöbalken) på 100
meter. Generellt betyder detta att strandskyddet omfattar land- och
vattenområden 100 meter från stranden vid ett normalt vattenstånd. Syftet
med strandskyddet är att trygga det allmänna friluftslivet samt att bevara
goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet.
Planområdet är sedan 1934 dels planlagt för kvartersmark (slutet eller
kopplat byggnadssätt), dels för allmän platsmark (plantering/gata).
Strandskydd gäller ej idag inom nämnda kvartersmark
Planområdet hamnar i nära sin helhet inom strandskyddszonen på 100
meter. Ett upphävande av strandskyddet inom 100 m från stranden planeras
för all markanvändning utom NATUR2 i sydöstra delen av planområdet.
Kommunal badplats
Inom planområdet planeras för en kommunal badplats.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd
(HVMFS 2012:14) om badvatten. Enligt regelverket klassas ovanstående
bad vara mindre bad och det är upp till respektive kommun att bestämma
frekvensen på provtagningen.
I Mjölby kommun tas prover tre gånger per sommar under första hälften av
juni (senast den 20:e), juli och augusti. Nederlösabadet är anlagt cirka 20
km nedströms i Svartån. Under de fyra senaste åren så har vattnet varit
tjänligt med avseende på E. coli och Enterokocker.
Då Svartån periodvis har höga vattenflöden behöver säkerheten för
badgästerna beaktas och säkerställas i framtida projektering av badplatsen.
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Forts § 68
Beslut
Förslag till detaljplan för fastigheterna Mjölby 43:68 m.fl., södra
Björkudden, utgör ett bra beslutsunderlag ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
Akten
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Dnr 2018:7

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §§ 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 den 1 juni 2018 – den 9 augusti 2018,
dnr 2018:7-7.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2018:8

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
Lista med beslut från andra myndigheter, dnr 2018:8-7.
Beslut
Redovisningen av beslut från andra myndigheter godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2018:208

Ekonomi
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning den 31 juli 2018.
Beslutsunderlag
 Rapport för juni månad, dnr 2018:208-18.
 Rapport för juli månad, dnr 2018:208-19.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Andersson (M) yrkar att miljönämnden utöver att godkänna
redovisningen ska besluta att ”Planerad och debiterbar verksamhet ska
prioriteras före annan verksamhet enligt verksamhetsplan”.
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer frågan om miljönämnden kan bifalla
Stefan Anderssons (M) yrkande och finner att miljönämnden bifaller
yrkandet samt att miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen med
yrkat tillägg.
Beslut
Redovisningen godkänns samt att planerad och debiterbar verksamhet ska
prioriteras före annan verksamhet enligt verksamhetsplan.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 72
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
Kallelse till Mål- och budgetberedning – dialog om nämndernas förslag,
den 25 september 2018, Mjölby kommun.
Beslut
Ordförande Ellinor Karlsson (S) deltar Mål- och budgetberedning – dialog
om nämndernas förslag den 25 september 2018.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-23

21 (21)

§ 73
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.
Miljöchef Jenny Asp-Anderson informerar om att två delegationsbeslut med
diarienummer 2018:771 och 2018:894 har överklagats.
___
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