JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-12

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping kl. 08:30 – 11:50, 12:50 – 16:10

Beslutande

Anders Jörgensson (M) ordf.
Ola Helt (M)
Thomas Candemar (M)
Hanns Boris (KD) 1:e vice ordf.
Sylve Gunnarsson (C)
Josef Zetterberg (M) tj.ers för David
Gerson (L) §§ 196, 208-209
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Elin Rydberg (S) 2:e vice ordf.
Tomny Lindqvist (S) tj.ers för Bo Enar Karlsson
(S) §§ 196, 208-209

Lars Stråth (S) tj.ers för Ia Andersson (S) §§ 196,
208-209

Hans-Lennart Stenqvist (S)
Inger Sjölander (S)
Bob Lind (MP) tj.ers för Robin Hansson (MP) §§
196, 208-209

Kristian Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Anders Jarl (M)
Astrid Johansson (KD)
David Högberg (KD)

Jonas Andersson (SD)
Övriga närvarande nästa sida

Utses att justera

Kristian Aronsson

Justeringens plats och tid

Tekniska kontoret, Juneporten,
Jönköping 2017-09-18

Underskrifter

Paragrafer §§ 196, 208-209 Omedelbar justering!

Sekreterare

Sofie Klasson
Ordförande

Anders Jörgensson
Justerande

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

Tekniska nämnden §§ 196, 208-209

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Datum för anslags uppsättande

2017-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Juneporten, Jönköping

Underskrift
Namnförtydligande

Sofie Klasson

Justerandes sign

Datum för anslags nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-10-05
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Övriga närvarande
Thomas Bergholm, teknisk direktör
Sofie Klasson, förvaltningssekreterare
Maria Ossiansson, utvecklingschef
Erik Gaude, ekonomichef
Linda Helte, avdelningschef Mark och exploatering
Daniel Håkansson, avdelningschef Fastighet
Stefan Fogelberg, personalchef
Simon Jonegård, landsbygdsutvecklare näringslivsavdelningen
Rolf Sandström, verksamhetschef Park/Skog
Harald Björkdahl, parkingenjör
Vilma Osberg, landskapsingenjör
Rose-Marie Fredriksson, verksamhetschef Teknisk service
Anders Strandh, skogsförvaltare
Lennart Jansson, skogsingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehåll
§ 196
§ 208
§ 209

Justerandes sign
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Sida

Motion om friaredalen – en oas i staden
Remiss – Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande
”Vem har ansvaret” (SOU 2017:42)
Remiss över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för
vattenmiljö och vattenkraft

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Motion om Friaredalen - en oas i staden
Tn/2017:549 330
Sammanfattning
Eva Swedberg, ledamot i kommunfullmäktige för socialdemokraterna, föreslår
i en motion till kommunfullmäktige att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att
utöka parkbelysningen i Friaredalen, göra en översyn över belysningen på
samtliga aktivitetsytor i området samt att tekniska förvaltningen ska ges i uppdrag att bygga en hundrastgård i Friaredalen.
Beslutsunderlag
Motion om Friaredalen 2017-05-12
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-08-21
Förslag till tekniska nämnden
– De delar i motionen som rör belysning tillstyrks såtillvida att tekniska
nämnden ges i uppdrag att utreda belysningen i Friaredalen ur ett helhetsperspektiv.
– Förslaget angående att bygga en hundrastgård i Friaredalen avslås med
hänvisning till tidigare beslut av tekniska nämnden.
– Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-12
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– De delar i motionen som rör belysning tillstyrks såtillvida att tekniska
nämnden ges i uppdrag att utreda belysningen i Friaredalen ur ett helhetsperspektiv.
– Förslaget angående att bygga en hundrastgård i Friaredalen avslås med
hänvisning till tidigare beslut av tekniska nämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådssekreterare Selma Hadzalic
Verksamhetschef Rolf Sandström
Belysningsplanerare Tor Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 208

Remiss - Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande
"Vem har ansvaret" (SOU 2017:42)
Tn/2017:670 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun har tagit emot remissen av betänkande av Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42). Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat till
bland andra tekniska nämnden. Huvuduppdraget för utredningen var att klarlägga ansvarsfrågor, utifrån ett juridiskt ansvar, för stat, kommun, landsting
och andra. Utredningen har sedan avgränsats till bebyggelse och byggnader i
detaljplanerat område och risken för översvämning, ras, skred och erosion.
Dagvattenhantering ägnas särskild uppmärksamhet.
Utredningens slutsats är att det i praktiken är svårt för fastighetsägare att utkräva ett ansvar av kommunen och att kommunen saknar juridiskt ansvar att
klimatanpassa befintlig bebyggelse. Statens ansvar är begränsat, så mycket av
ansvaret faller på fastighetsägaren. Denna ansvarsfördelning bedömer utredningen som orimlig.
Däremot bedöms det inte möjligt att ändra den övergripande ansvarsfördelningen nu, utan utredningen lämnar istället förslag som syftar till att påbörja
arbetet med att minska riskerna och underlätta klimatanpassningen. De innebär
sammantaget ett något utökat ansvar för kommunen, men det ska ske med statligt stöd.
Avseende dagvatten kommer utredningen fram till att kommunen både har ett
ansvar i samhällsplanering och enligt vattentjänstlagen. Utredningen bedömer
att dagvattenhanteringen behöver förändras, och ska hanteras tidigt och övergripande i planeringsprocessen. Det är en kommunal angelägenhet, men krav
kan behöva ställas på fastighetsägare. Frågan om markåtkomst är central.
Tekniska kontorets sammanfattande bedömning är att det behöver främst genomföras åtgärder utifrån lokala detaljerade analyser, snarare än mer utredningar i stor skala. För att komma vidare behövs ekonomiska medel att testa
och utvärdera nya lösningar samt att genomföra åtgärder, dels i planeringsskeden men framför allt i byggskeden i ny och befintlig stadsbebyggelse. Klimatanpassningen behöver gå från utredande till utförande.
Beslutsunderlag
Betänkande av Klimatanpassningsutredningen, SOU 2017:42
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2017-09-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till tekniska nämnden
− Tekniska nämnden lämnar yttrande över betänkande av klimatanpassningsutredningen i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga.
− Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-12
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
− Tekniska nämnden lämnar yttrande över betänkande av klimatanpassningsutredningen i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Teknisk direktör Thomas Bergholm
Verksamhetschef Roger Rohdin
Riskingenjör Erica Storckenfeldt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Remiss över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för
vattenmiljö och vattenkraft
Tn/2017:756 340
Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har till Jönköpings kommun remitterat en promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
som kommunstyrelsen i sin tur har remitterat till tekniska nämnden. Det föreslås att alla vattenverksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel
ska förses med och upprätthålla moderna miljövillkor. Detta ska ske genom
omprövning på verksamhetsutövarens initiativ.
Det föreslås uttryckliga bestämmelser om att verksamheter inte får äventyra
möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer av EU-rätten
och inte får medföra en försämring av vattenkvaliteten i strid med ett försämringsförbud. Med promemorians förslag till ändringar i miljöbalken blir konsekvenserna för vatten- och avloppsverksamheter orimliga med negativ utveckling av bostadsbyggande och stadsutveckling som följd. Det kanske inte var
utredningens avsikt men om syftet enbart var att reglera vattenkraft och annan
vattenreglerande verksamhet måste det tydliggöras i såväl utredningen som i
lagtexten.
Promemorian innehåller även förslag till vad som ska anses utgöra en och
samma verksamhet vid prövning av vattenverksamhet, samt bemyndigande för
regeringen att meddela generella föreskrifter för vattenverksamheter och ställa
krav på miljörapport.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.
Beslutsunderlag
Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö
och vattenkraft, Miljö- och energidepartementet.
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2017-09-01
Förslag till tekniska nämnden
− Tekniska nämnden ställer sig starkt kritiska till att förlaget skulle gälla all
typ av vattenverksamhet. Förslaget anses positivt så länge det avser vattenkraft och annan vattenreglerande verksamhet. Avser föreslagna ändringar i
miljöbalken all miljöfarlig verksamhet får det orimliga konsekvenser för infrastruktur såsom avloppsverksamheter. Tekniska nämnden avstyrker ett
sådant förslag.
− Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-12
Yrkanden
Sylve Gunnarsson (C) yrkar för alliansen:
– Tekniska nämnden ställer sig starkt kritiska till att förslaget skulle gälla
all typ av vattenverksamhet. Avser föreslagna ändringar i miljöbalken
all miljöfarlig verksamhet får det orimliga konsekvenser för infrastruktur såsom avloppsverksamheter. Tekniska nämnden avstyrker ett sådant
förslag.
– Förslaget avseende vattenkraft och annan vattenreglerande verksamhet
tar för liten hänsyn till den kulturmiljö som sedan länge finns runt dessa
dammar samt riskerar att bli onödigt administrativt tungt och dyrt för
ägarna.
Kristian Aronsson (SD) stödjer Sylve Gunnarssons (C) yrkande.
Bob Lind (MP) och Elin Rydberg (S) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sylve Gunnarssons (C) yrkande respektive
Bob Linds (MP) och Elin Rydbergs (S) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt Sylve Gunnarssons (C) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Sylve Gunnarssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Bob Linds (MP) och Elin Rydbergs (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

Ola Helt (M)
Thomas Candemar (M)
Sylve Gunnarsson (C)
Josef Zetterberg (M)
Tomny Lindqvist (S)
Lars Stråth (S)
Hans Lennart Stenqvist (S)
Inger Sjölander (S)
Bob Lind (MP)
Kristian Aronsson (SD)
Elin Rydberg 2:e vice ordf. (S)
Hanns Boris 1:e vice ordf. (KD)
Anders Jörgensson ordf. (M)

X
X
X
X

Summa

7

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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Avstår
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Tekniska nämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Sylve
Gunnarssons yrkande.
Tekniska nämnden beslut
– Tekniska nämnden ställer sig starkt kritiska till att förslaget skulle gälla
all typ av vattenverksamhet. Avser föreslagna ändringar i miljöbalken
all miljöfarlig verksamhet får det orimliga konsekvenser för infrastruktur såsom avloppsverksamheter. Tekniska nämnden avstyrker ett sådant
förslag.
– Förslaget avseende vattenkraft och annan vattenreglerande verksamhet
tar för liten hänsyn till den kulturmiljö som sedan länge finns runt dessa
dammar samt riskerar att bli onödigt administrativt tungt och dyrt för
ägarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Teknisk direktör Thomas Bergholm
Vattensamordnare Annica Magnusson
Verksamhetschef Roger Rohdin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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