SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-25

1 (14)

Plats och tid

KS-salen, Mjölby stadshus, klockan 13:00 – 15:30
Mötet ajourneras klockan 14:40 – 15:05

Beslutande

Ellinor Karlsson (S), ordförande
Monica Karlsson (S)
Jonni Harrius (KD)
Lars-Göran Hjelm (S)
Adam Sandberg (S) ersätter Berith Greck-Ånell (C) §26
Berith Greck-Ånell (C) ordinarie §27-36
Per-Arne Hagby (C) ersätter Birgitta Hellman-Magnusson (S)
Lennart Karlsson (M)
Stefan Andersson (M)
Anna Jamieson (C)
Stig Widell (M)
Helena Dössing (SD)

Ersättare

Kjell-Åke Trygg (S)
Stig Adolfsson (S), deltar under §§ 30-36
Fredrik Henrysson (M)
Hans Ström (SD)

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson, miljöchef
Charlotte Hallin, nämndsekreterare
Petra Malm, administratör, §30

Utses att justera

Jonni Harrius (KD)

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret 2021-03-30 klockan 15:30

Justerade paragrafer

§25- §36

Underskrifter
Sekreterare

Charlotte Hallin
Ordförande

Ellinor Karlsson (S)
Justerande

Jonni Harrius (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Miljönämnden
2021-03-25

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2021-04-01

Förvaringsplats

Miljökontoret

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
......................................................................................................................................................

Charlotte Hallin

2021-04-23
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§ 25

Fastställande av föredragningslista
Nämnden fastställer föredragningslistan med ändringen att punkt 4 ”Information
om enskilda avlopp” utgår.
__
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:531

Tillfällig sänkning av timtaxa för årlig tillsyn enligt
miljöbalken
Bakgrund
Corona-pandemin har haft en negativ påverkan på många företags ekonomiska
situation. Ett tilläggsanslag för tillsyn enligt miljöbalken, ger möjlighet för
miljönämnden att under 2021 debitera årliga avgifter baserade på en halverad
timkostnad.
Sammanfattning
Tilläggsanslag för tillsyn enligt miljöbalken, skulle ge miljönämnden möjlighet att
under 2021 debitera årliga avgifter baserade på en halverad timkostnad.
Ändringar av taxor kräver beslut i respektive kommuns fullmäktige.
Beslutsunderlag
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen
Gäller från och med den 1 januari 2021
Fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby kommun § 127/2020
Fastställd av kommunfullmäktige i Boxholms kommun § 88/2020
Fastställd av kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun § 68/2020
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonni Harrius (KD) föreslår att miljönämndens yttrande ska kompletteras med
följande text: ”Komplettera underlaget till beslut med bilaga där typ av och antal
verksamheter som berörs av beslutet”.
Beslut
1. Miljönämnden föreslår att timkostnaden för årlig tillsyn enligt miljöbalken
halveras under år 2021.
2.

Miljönämnden föreslår följande fördelning av kostnaden:
Ödeshögs kommun 142 tkr
Boxholms kommun 145 tkr
Mjölby kommun 713 tkr.

3.

Ändringar av taxan kräver beslut i respektive kommunfullmäktige.

4.

Komplettera med bilaga om typ av och antal verksamheter som berörs

___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Ödeshögs kommun, kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:290

Samråd detaljplan för del av Boxholm 8:1
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden i Boxholms kommun har tagit fram ett förslag
till detaljplan för del av fastigheten Boxholm 8:1.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga ett nytt
bostadsområde med 25-30 lägenheter med lägre flerfamiljshus i form av
parhus/radhus/kedjehus eller liknande.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden i Boxholms kommun har tagit fram ett förslag
till detaljplan för del av fastigheten Boxholm 8:1. Miljönämnden har
möjlighet att lämna synpunkter i samband med samråd av planförslaget.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar med samhällsbyggnadsnämndens
diarienummer 2020-63.
Miljönämndens beslut § 17/2021
Förslag till beslut
Inför granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Boxholm 8:1 bör:
1. Förekomst av sandlevande insekter inventeras på de öppna/sandiga
ytorna på fastigheten.
2. Dagvattenhanteringen utredas och eventuella ytor för hantering av
dagvatten markeras på plankartan.
3. I samband med bortschaktning av fyllnadsmassor ska särskilt
beaktas fyllnadsmassor med avvikande färg, lukt och struktur.
Upptäckt av föroreningar ska anmälas till Miljönämnden.
___
Beslutet skickas till:
Boxholms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:407

Samråd detaljplan Eldslösa södra
Bakgrund
Byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby kommun har tagit fram ett
förslag på detaljplan för Mjölby 40:7, Eldslösa södra.
Miljönämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget.
Sammanfattning
Planen syftar till att utreda möjligheten att exploatera området med bostäder
och en skola samtidigt som områdets viktigaste naturvärden bevaras i så
stor mån som möjligt.
Beslutsunderlag
Plankarta och planbeskrivning, diarienummer BRN 2020:73
Beslut
I samrådsunderlaget identifieras en rad vidare utredningar som ska göras
inför granskningsskedet , varav en del rör risk- och miljöfaktorer som till
exempel närhet till djurhållning, buller, vatten och avlopp samt
kompensationsåtgärder för natur.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:269

Preliminär helgverksamhet 2021, Mantorp Park Motorbana AB
Bakgrund
Mantorp Park Motorbana AB är en anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet. Miljönämnden beslutade § 95/1994 om råd för verksamheten
med syftet att minimera störningarna för omkringboende och miljön i övrigt.
En tillståndsprocess pågår men till dess den är klar gäller miljönämndens
råd för verksamheten.
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
Preliminär helgverksamhet, ansökan anpassning säsongen 2021,
diarienummer MN/2021:269
Beslut
1. Preliminärt program för helgverksamhet vid Mantorp Park
Motorbana AB för år 2021 uppfyller miljönämndens råd i beslut §
95/1994.
2.

Ändringar av program och verksamhet ska göras i samråd med
miljökontoret.

___
Beslutet skickas till:
Mantorp Park Motorbana AB
Göran Gillheimer (representant för närboende)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 30

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-25

8 (14)

Dnr MN/2019:117

Revisionsrapport GDPR 2020
Bakgrund
Den övergripande och viktigaste uppgiften för kommunens
dataskyddsombud är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen.
Syftet med denna revision var att se över att det finns strukturer för att
skydda personuppgifter för obehörig åtkomst. Fokus har varit på hantering
av behörigheter för IT-system vid avslutande av anställningar.
Rapporten ska tas upp i nämnden och kompletteras med en tjänsteskrivelse
där förvaltningen gör en bedömning av det som framkommit rapporten och
ett förslag på hur det framtida arbetet ska bedrivas.
Sammanfattning
Granskningen visar att det i dagsläget endast är personer anställda i
kommunen som har behörighet till systemet (EDP-Vision). Det kan därför
antas att ansvarig avdelning för systemet arbetar på ett medvetet sätt för att
säkerställa att personer som avslutar sin anställning i kommunen inte
fortsatt har tillgång till personuppgifter som de inte längre är behöriga till.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport med diarienummer MN/2019:117
Beslut
Miljönämnden har fått information om revisionen och rapporten, då
miljökontoret endast har ett IT-system, läggs rapporten till handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Dataskyddsombudet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:1

Ekonomirapport
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska ställning den
28 februari 2021.
Beslutsunderlag
Rapport med diarienummer MN/2021:1.
Månadsrapport från februari MN/2021:1
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
__
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:2

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §§ kan en del beslut delegeras till
anställd inom förvaltningen och enligt 6 kap 37 och 39 §§ till förtroendevald. 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 lag om tobak och liknande produkter.
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden den 12 februari – 11 mars 2021, diarienummer
MN/2021:2-3.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:3

Beslut från andra myndigheter
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, diarienummer MN/2021:3-3.
Beslut om kompensation för trängselkontroll, diarienummer MN/2020:1628
Beslut om LOVA-bidrag för reduktionsfiske i Hargsjön,
diarienummer MN/2020:2242
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:110

Information från möten och kurser
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson, Monica Karlsson (S) och Jonni Harrius (KD) från
nämndens presidie har deltagit i Mål- och resultatdag i Mjölby, den 2 mars 2021.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redovisar om SKR:s föreläsning under Mål- och
resultatdagen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2020:110

Deltagande vid möten och kurser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2018-08-28 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 Budgetberedning och dialog med nämnder, Mjölby kommun den 13
april klockan 14:20 – 15:00. Presidiet och förvaltningschef är kallade.
Kallelse till årsmöte Östra Sveriges luftvårdsförbund den 16 april.
Beslut
1. Miljönämndens presidium deltar i del av Mjölby kommuns
budgetberedning.
2.

Lennart Karlsson representerar Mjölby kommun på Östra Sveriges
Luftvårdsförbund.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr MN/2021:176

Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp Andersson informerar om att den tillfälliga tjänsten på
miljökontoret för att stärka upp hälsoskydd och livsmedel nu är tillsatt av
Veronica Bohlin. Hon börjar sin anställning den 6 april 2021.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att Svartån-Sommens vattenråd
bjuder in till digitalt samråd för att diskutera Vattenmyndigheterna förslag till hur
Sveriges vatten bör skötas och av vem.
Nämndsekreterare Charlotte Hallin informerar om fågelinfluensan och dess
restriktioner. Frågor kring Fågelinfluensan hanteras i första hand av
Jordbruksverket.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

