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Uu § 32 Dnr 2013.037.400 
 
Remiss, nya lokala miljömål och åtgärder för Tranås kommun  
 
Miljönämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på nya lokala miljömål 
och åtgärder för Tranås kommun i samband med att Boxholms kommun fått 
handlingen på remiss. 
 
Miljökontorets bedömning 
Miljökontoret gör bedömningen att miljömålsarbetet i Tranås är ambitiöst.  
För att nå framgång i arbetet behövs samarbete både inom kommunen som 
geografiskt område och som organisation men även samarbete med 
angränsande kommuner. 
 
Av remissen framgår att alla verksamheter ska erbjudas energitillsyn och 
MIFO-klassas. Miljökontoret anser att målsättning och uppföljning skulle 
kunna förtydligas genom att termen verksamheter definieras. 
 
Det framgår också av remissen att alla enskilda avlopp ska inventeras, kanske 
är det underförstått, men inventering utan krav på åtgärder är verkningslöst. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen lämna följande synpunkter på nya lokala miljömål 
och åtgärder för Tranås kommun: 
 
Miljömålsarbetet i Tranås kommun, med nya lokala miljömål och åtgärder, är 
ambitiöst och ger intryck av att vara väl genomarbetat. 
 
Som angränsande kommun berörs Boxholms kommun av flera frågeställningar, 
till exempel när det gäller transporter och den gemensamma avfallsplaneringen. 
Miljönämnden ställer sig positiv till all mellankommunal samverkan och 
särskilt om riksintresset Sommen. För Boxholms del är det betryggande att en 
reservvattentäkt kommer att tas fram för dricksvattenförsörjningen. När det 
gäller luftvårdsfrågor drivs dessa gemensamt inom Östergötlands län. 
 
Miljönämnden efterfrågar miljömål och åtgärder för att minska riskerna för 
påverkan på Svartån från förorenade områden. 
 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom miljönämndens beslut. 
______       
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Uu § 33 Dnr 2013.035.212 
 
Översiktsplan Ydre kommun 
 
Yttrande över översiktsplan från Ydre kommun:  

 
Ydre kommun har lämnat översiktsplan för Ydre kommun till Boxholms 
kommun för synpunkter. Byggnadsnämnden i Boxholm har behandlat ärendet 
(§ 27, 2013-02-12) och har synpunkter angående eventuellt utökad 
nybyggnation på Torpön. Byggnadsnämnden i Boxholm anser att det är 
önskvärt att samråd sker med Ydre kommun vid en omfattande nybyggnation 
över Torpön. Detta för att försöka finna en eventuell gemensam avloppslösning 
för området kring Torpön, där områdena Helgebo, Flanhult, Fiskarp och 
Sundet från Boxholms kommun skulle kunna ingå.  
 
Boxholms kommun har i övrigt inga erinringar mot översiktsplanen och önskar 
Ydre kommun lycka till med det fortsatta arbetet 
 
Beslutsunderlag 
Översiktsplan över Ydre kommun 
 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta bifogat yttrande som sitt eget, samt  
 
att skicka yttrandet till Ydre kommun som yttrande över översiktplanen. 
______      
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Uu § 34 Dnr 2013.066.109 
 
Rutiner avseende tillträdes och nyckelhantering i kommunhuset 
 
Bakgrund 
 
Kommunhuset ska vara en trygg och säker arbetsplats med rutiner för 
nyckelhantering och tillträde till lokaler. Detta för att garantera en 
välkomnande arbetsplats, där de som ges tillträde har eget ansvar för lokalen de 
vistas i och för att upprätthålla en trygg och säker arbetsplats. 
 
Borttappade nycklar kan leda till att obehöriga personer får tillgång till lokalen 
likväl som materiel inom kommunhuset. 
Detta kan leda till ytterst allvarliga konsekvenser så som exempelvis personhot, 
anlagd brand, sabotage, åtkomst av känsliga handlingar och stöld. Därför är det 
angeläget att säkerställa ett så bra tillträdesskydd som möjligt så att endast 
behöriga personer vistas i lokalerna och skalskyddet är fullgott. 
 
Därför bör innehavare av befintliga nycklar till kommunhuset inventeras och 
omregistreras, och där möjlighet ges skall nyckel bytas mot tagg. 
Övriga disponibla nycklar/taggs skall förvaras på ett tryggt och säkert sätt 
(försäkringsbolagens rutiner). 
Vid avslutad tjänst/uppdrag skall nycklar och taggs återlämnas till 
nyckelansvarig och notering i nyckeljournal skall göras. 
En årlig revision av nyckel/taggs innehavare skall genomföras och 
nyckeljournal skall aktualiseras. 
 
Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra tillträdes- och nyckelrutiner inom 
Boxholms kommun, främst kommunhuset. 
 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag till rutiner avseende tillträdes och nyckelhantering 
 
att uppdra till säkerhetschefen att genomföra förslaget enligt ovan. 
______      
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Uu § 35 Dnr 2013.067.151 
 
Konsumentvägledning 
 
Konsumentvägledningen är en rådgivande verksamhet som gratis hjälper 
kommuninvånarna i Mjölby med konsumentfrågor. Uppdraget gäller även för 
invånare i Boxholms kommun, då de köper denna tjänst av Mjölby kommun. 
 
Vid Medborgarservice finns idag fem samhällsvägledare som genomgått 
Konsumentverkets grundutbildning för konsumentvägledning. Två av 
samhällsvägledarna genomgick utbildningen under 2012. 
En samhällsvägledare har varit på konferensen ”Konsumentdagarna 2012” 
anordnad av Konsumentverket och Konsumentvägledarnas förening. 
Vid två tillfällen per år träffas konsumentvägledare från 11 olika kommuner i 
närområdet. De olika kommunerna turas om att vara värd för dessa 
nätverksträffar och våren 2012 var det Mjölbys tur att anordna träffen. På 
hösten var vi i Motala. 
 
Konsumentvägledningen är öppen under Medborgarservice´s ordinarie 
öppettider; vardagar kl. 07:30-16:30 (16.00 fredagar). Man kan även skicka e-
post eller besöka oss. 
Statistik över ärenden som inkommer till oss registreras i Konsumentverkets 
rapporteringssystem Konstat. Under 2012 registrerades 202 ärenden ( med viss 
reservation för att den mänskliga faktorn kan ha missat att registrera alla 
ärenden). 
 
Utvecklingsutskottet tar till sig informationen som också ska delges 
kommunstyrelsen. 
______       
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Uu § 36 
 
Övrigt 
 
Britt-Marie Johansson (s) informerar från socialutskottets sammanträde  
2013-03-04.  
 
Ordföranden rapporterar angående förändrade avgångstider för 
Östgötatrafiken. Detta med anledning av att Östgötatrafiken ska börja trafikera 
Motala och Skänninge.  I och med utökningen uppstår tågbrist. Den 8 april 
börjar Östgötatrafikens nya tidtabell att gälla.  
Det krävs två avgångar till på morgonen för att nå en bra nivå, vilket Boxholms 
kommun kommer att jobba för. 
______       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


