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§ 86
Information om Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Mjölby
och Boxholms kommun
Bakgrund
Den allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR efter engelskans
General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning
(Europaparlamentets och rådets förordning nr 2016:679) med syftet att
stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom
Europeiska unionen (EU). Förordningen antogs den 27 april 2016 och
kommer börja gälla den 25 maj 2018. Allmänna dataskyddsförordningen
kommer att gälla som lag i Sverige och ersätter personuppgiftslagen.
Mjölby kommun har tillsatt en projektgrupp med uppdrag att förbereda och
införa åtgärder för att följa den nya förordningen.
Sammanfattning
Vid sammanträdet informerar projektansvarig och säkerhetssamordnare
Morgan Lantz om projektgruppens pågående arbete. Han informerar även
om vad den nya förordningen innebär för miljönämnden som är ytterst
ansvarig för miljökontorets hantering av personuppgifter.
___
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§ 87
Information om verksamhetsplan för 2018-2020
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om miljökontorets fortsatta
arbete med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för miljönämnden för
perioden 2018-2020.
___
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Dnr 2017:1425

Fokusgrupp för miljönämndens taxor, Mjölby och Boxholms kommun
Bakgrund
Miljönämnden har beslutat att tillsätta en fokusgrupp för miljönämndens
taxor.
Sammanfattning
En fokusgrupp ger politiker i miljönämnden möjlighet till att diskutera
frågor om taxor.
Syftet är att identifiera om tillämpade taxekonstruktioner stämmer med
politikernas uppfattning, och om de inte gör det, vilka faktorer som bör/kan
förändras.
Fokusgrupp som metod
En fokusgrupp kan beskrivas som en 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.
1. Deltagarna i fokusgruppen bestämmer vilka faktorer som är viktiga
att beakta. Alla de faktorer som gruppen tar fram ska vara svar på
frågan: “Vad är viktigt för dig för att….”
2. Därefter ska gruppen ta fram de faktorer som bedöms som viktigast.
Detta görs genom en viktning i poäng.
3. Sedan ska gruppen sätta betyg på de framtagna faktorerna, utifrån ett
nuläge dvs. hur faktorn beaktas med nuvarande taxor. Efter det har
gruppen ett resultat som visar på gapet mellan viktning och
betygsättning.
4. Nämnden informeras om resultatet.
Förslag på upplägg
Fokusgruppen består av Ellinor Karlsson (S), Stig Adolfsson (S), Lennart
Karlsson (M), Victoria Petré Lindholm (C), Torgil Slatte (KD) och Fredrik
Henrysson (M). Deltagarna är berättigade till ersättning för deltagande i
fokusgruppen. Miljöchef Jenny Asp-Andersson leder och dokumenterar
arbetet.
Följande teman bör tas upp i fokusgruppen:
1.
2.
3.
4.
Justerandes sign
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Forts § 88
5. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
 Timtaxa
 Erfarenhetsbedömning
 Tidpunkt för debitering av fasta årliga avgifter
 Indexuppräkning av timtaxan
6. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen
 Timavgifter
 Tidpunkt för debitering av fasta årliga avgifter
 Riskklassning hälsoskydd
 Riskklassning miljöskydd
 Årlig avgift-timavgift
 Indexuppräkning av timtaxan
 Utveckling av SKL:s nuvarande taxemodell
7. Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet
Gruppen träffas innan sammanträdet i februari och mars samt vid behov
även innan sammanträdet i april.
Beslut
Miljönämnden beslutar att godkänna upplägget för fokusgruppen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

§ 89

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-13

7 (17)

Dnr 2017:1575

Naturguidning 2018, Mjölby och Boxholms kommun
Bakgrund
Miljönämnden arrangerar årligen cirka femton naturguidningar. Tidigare år
har nämnden tagit ut en avgift för deltagande i guidningarna.
Sammanfattning
I och med en minskad kontanthantering har det blivit allt svårare att ta betalt
för naturguidningarna.
Skäl för beslut
Naturguidningar
Både Mjölby och Boxholms kommun är rika på värdefull natur. Att berätta
om naturvärden är idag ett viktigt uppdrag för att uppfylla miljömålen. Inte
minst viktigt är att skapa förståelse för de många ekosystemtjänster som
naturen förser oss med.
Miljönämnden tar fram ett årligt program med cirka femton guidningar.
Programmen kan ha olika teman men följer alltid årstidsväxlingarna. År
2017 deltog totalt 158 personer i guidningar i Mjölby och Boxholms
kommun. Nytt för 2018 är att flera av guidningarna är riktade mot barn.
Regionalt guideprogram
För att få tillgång till ett större spridningsområde för information om de
planerade guidningarna deltar Mjölby och Boxholms kommun tillsammans
med Länsstyrelsen och de flesta av länets kommuner i ett regionalt program
för natur- och kulturguidningar. Även Region Östergötland, Östergötlands
museum, Naturum Sommen och Naturum Tåkern har medverkat. Kostnaden
för att delta i programmet år 2017 var 21 000 kronor.
Deltagaravgift
Som ett sätt att delfinansiera guidningarna har en deltagaravgift på 50
kronor per vuxen tagits ut. År 2017 fick miljönämnden in 3 235 kronor i
deltagaravgifter. I och med att kontanthanteringen har minskat har det blivit
allt svårare att ta betalt för guidningarna.
Det varierar en hel del hur andra medverkande aktörer gör, allt från gratis
till 60kr/guidning. Vissa erbjuder betalning via kort eller swish. En del
tycker att man ska ta betalt för att visa att det är kompetenta guider medan
andra tycker att det viktigaste är att sprida kunskap till allmänheten och att
alla ska ha möjlighet att delta oavsett ekonomiska förutsättningar.
Då intäkterna är så pass låga torde ett bortfall inte medföra några större
ekonomiska konsekvenser.
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Forts § 89
Beslut
Miljönämnden beslutar att från och med 2018 inte ta ut någon deltagaravgift
för naturguidningar som arrangeras av Mjölby och Boxholms kommun.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2017:1430

God vattenkvalitet i Hargsjön, Mjölby kommun
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har fått en fråga från föreningen
Bevara Hargsjön om vidare analysarbetet för att på sikt uppnå de nationella
målen för god vattenkvalitet i Hargsjön. Miljönämnden har fått i uppdrag att
ta fram ett underlag för att besvara frågan.
Sammanfattning
Hargsjön är en naturligt näringsrik sjö. Mänsklig aktivitet har bidragit till
näringsbelastningen. Kommunen har ansvar för att vidta åtgärder för att sjön
ska uppnå god status 2027 genom tillsyn och prövning enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen och andra relevanta författningar. Mjölby kommun
deltar på så sätt i arbetet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Några specifika insatser för Hargsjön är inte planerade.
Beslutsunderlag
 Remiss angående frågeställning från Bevara Hargsjön, KS/2017:308
 Svar på fråga om Hargsjön, miljönämndens dnr 2017:1430
 Medborgarförslag, miljönämndens dnr 2016:2152
 Provtagning av fosfor i Hargsjöns in- och utlopp 2014-2016,
miljönämndens dnr 2017:0546-1.
 Åtgärdsprogram 2016-2021, Södra Östersjöns vattendistrikt
Skäl för beslut
Tillstånd och status i Hargsjön
Miljökvalitetsnormer är ett av verktygen i arbetet med att förvalta Sveriges
vatten. Allt ytvatten i Sverige – sjöar, vattendrag, kust – klassificeras utifrån
vattnets nuvarande status med avseende på kemisk och biologisk status samt
ekologisk potential. Grundkravet är att god status ska nås 2015 om inte
undantag beslutas. Alternativt kan tidpunkten då god status ska uppnås
förlängas, som längst till 2027.
Miljökvalitetsnormen för Hargsjön är beslutad till god ekologisk status
senast år 2027. Vid senaste revideringen av statusklassningarna bedömdes
sjön uppnå måttlig ekologisk status. Bedömningen grundar sig på en mängd
olika faktorer där status för växtplankton är en avgörande faktor.
Provtagningsprogram
Sedan 1997 tar kommunen årligen vattenprover i Hargsjön för kemiska
analyser. Miljönämnden tog 2013 beslut om att utöka provtagningen under
tre år, 2014-2016, för att försöka utreda belastningen från omgivningen
samt om bottensedimentet läcker fosfor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-13

10 (17)

Forts § 90
Av slutorden i den rapport som sammanställer resultatet från provtagningen
framgår att den övergödningssituation vi ser i Hargsjön idag är resultatet av
ökande tillförsel av näringsämnen och partiklar under ett par hundra år.
Hargsjön genomgick sin första sänkning på 1860-talet och sedan dess har
mänsklig aktivitet spätt på näringsbelastningen på olika sätt. Det är en
process som har pågått under lång tid och det finns inte en enskild händelse
eller ensam källa som bär skulden till hela situationen. De insatser som
hittills har gjorts för att minska näringstillförseln har varit viktiga bidrag till
att försöka bromsa och vända trenden, även om vi inte kan se någon stor
förbättring i vattenkvaliteten idag. Hade ingenting gjorts hade situationen
förmodligen varit ännu värre idag. Det går inte att återfå Hargsjön till ett
utseende utan mänsklig påverkan, eftersom uppgrundning och igenväxning
är ett naturligt förlopp, men det finns fortfarande möjlighet att försöka
bromsa den nu snabba utvecklingen och förlänga sjöns livslängd. Den
utförda provtagningen av fosfor utgör i sig inte ett tillräckligt underlag för
att avgöra om, och i så fall vilka, åtgärder som skulle behöva vidtas.
Algblomning
Tyvärr har Hargsjön i Mjölby kommun under många år haft problem med
för hög näringsbelastning. Den höga näringsbelastningen har vissa år fått
algblomning som följd.
Sommaren 2017 startade algblomningen tidigt, troligen som ett resultat av
de låga grundvattennivåerna och låga nederbördsmängder som innebar lägre
tillrinning till sjön.
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram
Vattenmyndigheten har ansvaret för att fastställa ett åtgärdsprogram för
respektive vattendistrikt för att uppnå eller bibehålla god status och följa
miljökvalitetsnormerna för vatten. Det är vattendelegationen som fattar
beslut och fastställer åtgärdsprogrammet. Vattendelegationen är utsedd av
regeringen.
Åtgärdsprogrammet riktas till myndigheter och kommuner och dessa har
ansvar för att vidta de åtgärder som behövs enligt det åtgärdsprogram som
har fastställts. Myndigheter och kommuner ansvarar även för att
miljökvalitetsnormerna följs. Åtta av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är
riktade direkt mot kommunen. Åtgärderna genomförs bland annat genom
beslut enligt miljöbalken (till exempel tillsyn och prövning), plan- och
bygglagen och annan relevant lagstiftning.
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Forts § 90
Sjöslåtter
Näringsrika sjöar, som Hargsjön, har ofta breda vassbälten och stor
förekomst av näckrosor och undervattensvegetation. Växterna tar upp fosfor
från sedimenten. Genom att skörda vegetationen kan man reducera
mängden fosfor i sjöns sediment och vattenmassa. Slåtter av
vattenvegetation behöver göras kontinuerligt för att ge någon långvarig
effekt och olika arter reagerar olika på åtgärden. För att åstadkomma en lite
mer långsiktig effekt kan hela rotsystemet behöva grävas bort.
Borttagning av växtlighet kan få negativa konsekvenser med risk att fosfor
frigörs från bottensedimenten. Vattenväxterna stabiliserar nämligen
bottensedimenten och minskar risken för att fosforrika sediment virvlar upp
och frigörs till vattenmassan. Undervattensväxterna är särskilt viktiga för en
sjös vattenkvalitet. Undervattenväxterna kan därmed minska risken för
algblomning både genom att undanhålla stora mängder fosfor under
vegetationsperioden men också genom att minska läckaget från
bottensedimenten. Att reducera vattenvegetationen i stor skala kan således
vara en riskfylld åtgärd, som ersätter ett problem med ett annat. Om
reduktion av vegetation ska göras är det viktigt att planera väl för när och
hur man utför åtgärder, för att inte riskera att djurlivet påverkas i för stor
utsträckning.
Föreningen bevara Hargsjön har ansökt om bygdemedel för klippning av
vass vid Bosgårds villaområdes badplats.
Kommunal badplats
Skötseln av den kommunala badplatsen har hittills inte omfattat någon
kontinuerlig slåtter eller vassklippning. Kultur- och fritidsförvaltningen har
dock under senare år noterat hur vassen har spridit sig till och under
befintliga bryggor. Vilket innebär att det i framtiden kan finnas behov av
vassklippning.
Beslut
Miljönämnden lämnar ovanstående som underlag för svar på fråga från
föreningen Bevara Hargsjön om god vattenkvalitet i Hargsjön.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun
Akten
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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 den 4 november 2017 – den 30 november
2017, dnr 2017:0024-11.
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
 Lista med beslut från andra myndigheter, dnr 2017:0025-11.
 Beslut, dnr 2015:0795-44.
Beslut
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 30 november 2017.
Beslutsunderlag
 Rapport, dnr 2017:0146-22.
Beslut
Redovisningen godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 94
Information från möten och kurser
Sammanfattning
Den 22 november 2017 deltog ordförande Ellinor Karlsson (S), 2:e vice
ordförande Lennart Karlsson (M) och miljöchef Jenny Asp-Andersson i
omvärldsdagen i Mjölby kommun.
Den 12 december 2017 deltog ordförande Ellinor Karlsson (S) och
miljöchef Jenny Asp-Andersson i en revision av miljökontorets
livsmedelskontroll som utfördes av Länsstyrelsen Östergötland.
___
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§ 95
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 möte med PwC Sverige den 14 december 2017, Mjölby
kommun.
Beslut
Ordförande Ellinor Karlsson (S) beviljas deltagande i mötet med PwC
Sverige.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 96
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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