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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-08-20 

Plats och tid Rådsalen Rådhuset Jönköping kl. 13:00 - 17.10 
Beslutande Mats Larsson Weidman (MP), ordförande 

Ingrid Johansson (S), ersättare för Rolf Wennerhag (S) 
Elisabeth Fransson Malm (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Agneta Sundgren (C) 
Anna-Karin Carstensen (L) 
Susanne Wismén (KD)
Tobias Karlemi (KD) ersättare för Örjan Dahlberg (KD)
Bert-Åke Näslund (M), 2:e vice ordförande 
Jan Birgersson (M) 
Marcus Aronsson (SD) 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Johan Thorman (S) 
Lena Hult (C) 
Emma Emanuelsson (MP) kl.13.10-17.10 
Hugo Hubertius Mench (M) kl. 13.25-
17.10 
Ida Kors (SD) 

Mats Larsson Weidman (MP) 

Digital justering Jönköping 2020-08-27 

Tjänstepersoner: Lovisa Bjenning, Amelie 
Grüner, Claes Magnusson § 84. Nadine 
Scheffler §§ 85-86. Harald Holmström §§ 
87-89. Annica Magnusson, Andreas 
Bengtsson § 89. 

Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef 
Anders Hansson, administrativ chef 
Enhetschef David Melle 
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare 

Anna-Karin Carstensen (L) 

Paragrafer 84-92 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Ann-Mari Gudmundsson 

Mats Larsson Weidman (MP) 

Mats Larsson Weidman (MP) Anna-Karin Carstensen (L) 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2020-08-20 

2020-08-27 Datum för anslags nedtagande 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping 

2020-09-17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

https://kl.13.10-17.10
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-08-20 

Innehåll Sida 

§ 84 Informationsärenden 3 

§ 85 Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över ansökan om upp- 4 
hävande av tillstånd gällande Schur Pack Sweden AB 

§ 86 Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över prövotidsutred- 5 
ning gällande Husqvarna AB 

§ 87 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostä- 7 
der på fastigheten Klubban 3 i Jönköpings kommun 

§ 88 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostä- 8 
der på fastigheten Karlsborg 4 m.fl. i Jönköpings kommun 

§ 89 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för kvar- 9 
tersstad på fastigheten Charaden 10 m.fl. i Jönköpings kommun 

§ 90 10. Yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden angående av- 11 
skaffande av Agenda 21 

§ 91 11. Anmälan om delegationsbeslut 13 

§ 92 12. Anmälningsärenden 14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 84 

Informationsärenden 

Presentation: Lovisa Bjenning, nyanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör på 
livsmedelsenheten och Amelie Grüner, nyanställd miljö- och hälsoskyddsin-
spektör på livsmedelsenheten 

Uppföljning tidigare ärenden: Claes Magnusson informerar nämnden om den 
tidigare nämnda hundkenneln som av länsstyrelsen förlorat sitt tillstånd. 

Nämnden informeras om arbetet med trängselkontroll inom serveringsställen. 
Tre förtroendevalda anmälde intresse att följa med ut på en kontroll; Susanne 
Wismén (KD), Hugo Hubertius Mench (M) och Ingrid Johansson (S). 

Ordförandebeslut är fattat av Mats Larsson Weidman, DAD 20-6; Delegations-
ordning avseende lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 
tidpunkt för giltighet. 

Studiebesök till Miljöhantering i Jönköping 17 september. 

Miljö- och hälsoskyddschefen informerar 

Rapporter: 
Susanne Wismén rapporterar om att styrelsen för Sveriges miljökommuner 
kommer att fatta beslut den 20 augusti om det blir någon konferens i höst eller 
inte.Deras årsmötet blir digitalt och kommer att ske 15 oktober. 

Kommande aktiviteter: 
Susanne Wismén kommer i nästa nämnd ta upp mottagna klagomål på Twin 
City Jönköping. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 85 

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över ansökan om upphä-
vande av tillstånd gällande Schur Pack Sweden AB 
Mhn 2020:2689 

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östergötland, har begärt yttrande 
över ansökan om upphävande av tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheten 
som ansöker är Schur Pack Sweden AB. Schur Pack Sweden AB har varit till-
ståndspliktig för förbrukning av organiska lösningsmedel enligt 19 kap. Mil-
jöprövningsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterat 2020-08-06 
Bilaga 1 - Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköping 
Bilaga 2 - Kompletteringsuppgifter från Schur Pack Sweden AB 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker upphävande av tillstånd 

för Schur Pack Sweden AB. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-08-20 

Yrkanden 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker upphävande av tillstånd 

för Schur Pack Sweden AB. 

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 86 

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över prövotidsutredning 
gällande Husqvarna AB 
Mhn 2020:2934 

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland, har begärt yttrande 
över prövotidsutredning gällande Husqvarna AB. I samband med lämnat till-
stånd den 17 juni 2015, beslutade Miljöprövningsdelegationen att skjuta upp 
frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp till luft från verksam-
hetens gjuteri. Huskvarna AB har lämnat in en prövotidsutredning och Mil-
jöprövningsdelegationen efterfrågar därför ett yttrande från Miljö- och hälso-
skyddsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterat 2020-08-06. 

Bilaga 1 Redovisning till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i
Östergötland, daterat 2017-12-19. 

Bilaga 2 Redovisning komplettering till Miljöprövningsdelegationen Läns-
styrelsen i Östergötland, daterat 2018-04-12. 

Bilaga 3 Komplettering till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i
Östergötland, daterat 2019-02-28. 

Bilaga 3.1 ProCon analys 
Bilaga 4 Förslag på komplettering från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

daterat 2019-04-11 
Bilaga 5 Föreläggande om kompletteringar av prövotidsutredning från

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Östergötland, 
daterat 2020-02-14 

Bilaga 6 Komplettering enligt föreläggande till Miljöprövningsdelegatio-
nen Länsstyrelsen i Östergötland, daterat 2020-05-14. 

Bilaga 6.1 Diffusa stoftutsläpp 
Bilaga 7 Tjänsteanteckning från Miljöprövningsdelegationen Länsstyrel-

sen i Östergötland, daterat 2020-06-17 
Bilaga 8 Uppgifter till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Öster-

götland, daterat 2020-06-24 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den inlämnade prövotids-

utredningen inte är komplett. Utredningen utgörs av ett antal antagan-
den och majoriteten av de efterfrågade uppgifterna har inte tydligt redo-
visats. 

 Vidare avstyrker Miljö- och hälsoskyddsnämnden bolagets förlag till 
slutliga villkor. Verksamheten har under utredningstiden inte lyckats re-
dovisa verkliga utsläppsmängder till luft från gjuteriet samt hur dessa 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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utsläppsmängder kan åtgärdas med fungerande och applicerbar teknik. 
Med hänsyn till den inlämnade prövotidsutredningen anses de föreslag-
na villkoren därför orealistiska, bland annat avseende föreslagen tid för 
framtagning av åtgärdsplan. Formuleringen av villkoren kan antas med-
föra okontrollerade utsläpp till luft från verksamheten och därmed utgö-
ra en fara för miljön och hälsa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser 
att förslag till villkor ska inkludera ett nolläge eller riktvärden gällande 
utsläpp till luft från gjuteriet. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-08-20 

Yrkanden 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den inlämnade prövotids-
utredningen inte är komplett. Utredningen utgörs av ett antal antagan-
den och majoriteten av de efterfrågade uppgifterna har inte tydligt redo-
visats. 

 Vidare avstyrker Miljö- och hälsoskyddsnämnden bolagets förlag till 
slutliga villkor. Verksamheten har under utredningstiden inte lyckats re-
dovisa verkliga utsläppsmängder till luft från gjuteriet samt hur dessa 
utsläppsmängder kan åtgärdas med fungerande och applicerbar teknik. 
Med hänsyn till den inlämnade prövotidsutredningen anses de föreslag-
na villkoren därför orealistiska, bland annat avseende föreslagen tid för 
framtagning av åtgärdsplan. Formuleringen av villkoren kan antas med-
föra okontrollerade utsläpp till luft från verksamheten och därmed utgö-
ra en fara för miljön och hälsa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser 
att förslag till villkor ska inkludera ett nolläge eller riktvärden gällande 
utsläpp till luft från gjuteriet. 

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 87 

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på 
fastigheten Klubban 3, i Jönköpings kommun 
Mhn 2020:2812, Stbn 2020:236 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har skickat ett förslag till ändring av en detaljplan till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. För att möjliggöra förtätning och 
fler bostäder i centrala Jönköping, är tanken att inredning av vind för bostads-
ändamål nu ska tillåtas i en fastighet. Det ska ge möjlighet att skapa 4 st nya 
smålägenheter. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-06-30 
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se, sök Klubban 3, 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Klubban 3, i Jönköpings kommun: 

 Ändringen av detaljplanen bedöms förenlig med kraven utifrån miljö-
balken. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-08-20 

Yrkanden 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastighetenen Klubban 3, i Jönköpings kommun: 

 Ändringen av detaljplanen bedöms förenligt med kraven utifrån miljö-
balken. 

Beslutet expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

www.jonkoping.se
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§ 88 

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på 
fastigheten Karlsborg 4 m.fl. i Jönköpings kommun 
Mhn 2020:2811, Stbn 2016:06 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har skickat ett förslag till ändring av en detaljplan till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. För att möjliggöra förtätning och 
fler bostäder i centrala Jönköping, är tanken att inredning av vindar för bo-
stadsändamål nu ska tillåtas inom planområdet. Det ska ge möjlighet att skapa 
25 stycken nya smålägenheter. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2020-06-30 
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se sök på 
Karlsborg 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Karlsborg 4 m.fl. i Jönköpings kommun: 

 Punkt V3 i planbestämmelserna bör ha samma formulering som V4 an-
gående ljuddämpad sida. Dvs. minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet ska orienteras mot ljuddämpad sida. Alternativ i kombination 
med att max 35 m2 tillåts. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-08-20 

Yrkanden 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall 
till förvaltningens förslag. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Karlsborg 4 m.fl. i Jönköpings kommun: 

 Punkt V3 i planbestämmelserna bör ha samma formulering som V4 an-
gående ljuddämpad sida. Dvs. minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet ska orienteras mot ljuddämpad sida. Alternativ i kombination 
med att max 35 m2 tillåts. 

Beslutet expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

www.jonkoping.se
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§ 89 

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för kvarterstad 
på fastigheten Charaden 10 m. fl i Jönköpings kommun 
Mhn 2020:2345, Stbn 2016:165 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har skickat en remiss till miljö- och hälsoskyddsnämn-
den för samråd, angående en detaljplan för ett stadskvarter i centrala Jönkö-
ping. Det aktuella området utgör den sydöstra delen av Kålgården. Avsikten är 
att skapa förtätning med blandad användning bl.a. skola, bostäder, icke störan-
de verksamheter och park. Även trafikflöden ska omfördelas för att sprida be-
lastningen på fler gator och öka framkomligheten. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-30 
Samrådshandlingar på kommunens hemsida www.jonkoping.se sök Charaden 10 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Charaden 10 m. fl. i Jönköpings kommun: 

 Utredning avseende deponigas ska utföras längs hela deponin, innan 
dike för avledande av deponigas fastställs i plankartan. 

 Miljötekniska markundersökningar behöver utföras på fastigheterna 
Elefanten 14 och 15 samt 20-23 eftersom de medstörsta sannolikhet är 
byggda på deponin. 

 Miljöteknisk markundersökning på nuvarande fastigheten Eleven 4 
och Eldkvasten 2, ska även omfatta bekämpningsmedel och klorerade 
lösningsmedel. 

 Kompletterande provtagningar behöver göras för att bedöma risker 
och utbredningen av PAH-föroreningarna på fastigheten Charaden 10. 

 De miljötekniska markundersökningarna på fastigheten Eleven 2 ska 
även omfatta bekämpningsmedel. 

 Fastigheten Kålgården 1:1 ligger delvis i det gamla deponiområdet 
och avfallet i fyllnadsmassorna behöver saneras oavsett vad de kemis-
ka analyserna visar. 

 Delar av fastigheten Cyklopen 11 har sanerats, men ytterligare under-
sökningar kommer att behövas. 

 Det behöver klargöras vilka rödlistade arter som kommer att påverkas 
negativt av detaljplaneförslaget. 

 Den planerade dagvattenutredningen bör säkerställa att exploatering 
och andra åtgärder inte leder till en försämrade miljökvalitetsnormer 
för vatten. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

www.jonkoping.se
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-08-20 

Yrkanden 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall 
till förvaltningens förslag.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Protokollsanteckning 
Anna-Karin Carstensen (L) lägger följande protokollsanteckning: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser det som anmärkningsvärt att en genom-
fartsväg dras mellan naturreservatet och de platser människor vistas och bor. 
Naturen är viktig för människors hälsa och att ha närhet till rekreationsområden 
är av yttersta vikt, speciellt ur ett barnperspektiv. 

Mats Larsson Weidman (MP) instämmer för koalitionens räkning i proto-
kollsanteckningen. Instämmer i Anna-Karin Carstensens (L) protokollsanteck-
ning gör även Susanne Wismén (KD), Tobias Karlemi (KD), Marcus Aronsson 
(SD) samt Jan Birgersson (M). 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Charaden 10 m. fl. i Jönköpings kommun: 

 Utredning avseende deponigas ska utföras längs hela deponin, innan 
dike för avledande av deponigas fastställs i plankartan. 

 Miljötekniska markundersökningar behöver utföras på fastigheterna 
Elefanten 14 och 15 samt 20-23 eftersom de medstörsta sannolikhet är 
byggda på deponin. 

 Miljöteknisk markundersökning på nuvarande fastigheten Eleven 4 
och Eldkvasten 2, ska även omfatta bekämpningsmedel och klorerade 
lösningsmedel. 

 Kompletterande provtagningar behöver göras för att bedöma risker 
och utbredningen av PAH-föroreningarna på fastigheten Charaden 10. 

 De miljötekniska markundersökningarna på fastigheten Eleven 2 ska 
även omfatta bekämpningsmedel. 

 Fastigheten Kålgården 1:1 ligger delvis i det gamla deponiområdet 
och avfallet i fyllnadsmassorna behöver saneras oavsett vad de kemis-
ka analyserna visar. 

 Delar av fastigheten Cyklopen 11 har sanerats, men ytterligare under-
sökningar kommer att behövas. 

 Det behöver klargöras vilka rödlistade arter som kommer att påverkas 
negativt av detaljplaneförslaget. 

 Den planerade dagvattenutredningen bör säkerställa att exploatering 
och andra åtgärder inte leder till en försämrade miljökvalitetsnormer 
för vatten. 

Beslutet expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 90 

Yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden angående avskaffande av 
Agenda 21 
Mhn 2020-3218 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret fick i juni uppdrag av miljö- och hälsoskydds-
nämnden att till nämndens sammanträde i augusti ta fram ett underlag för be-
slut om att avskaffa nämndens uppgift att ansvara för kommunens operativa 
Agenda 21-arbete. Miljö- och hälsoskyddskontorets underlag presenteras i det 
följande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut daterad 2020-06-11, § 77 
Lista med uppgifter för Agenda 21-samordningen (bilaga) 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att den övriga uppgiften 
Agenda 21 (enligt § 6 i nämndens reglemente) med undantag för han-
tering av miljöpriset och samordning av miljödiplomering avslutas i 
Jönköpings kommun och att uppgiften stryks ur nämndens reglemen-
te. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att förvaltning av mil-
jöpriset införs som övrig uppgift i nämndens reglemente. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att administration av 
miljödiplomering införs som övrig uppgift i nämndens reglemente. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att ramanslaget minskar 
med 770 tkr från och med 2021. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-08-20 

Yrkanden 
Anna-Karin Carstensen (L) lägger ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag 

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att Agenda 21-anslaget 
kommer att användas för fortsatt miljöarbete. 

Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall 
till förvaltningens förslag samt till Anna-Karin Carstensens (L) tilläggsyrkande. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att den övriga uppgiften 
Agenda 21 (enligt § 6 i nämndens reglemente) med undantag för han-
tering av miljöpriset och samordning av miljödiplomering avslutas i 
Jönköpings kommun och att uppgiften stryks ur nämndens reglemen-
te. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att förvaltning av mil-
jöpriset införs som övrig uppgift i nämndens reglemente. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att administration av 
miljödiplomering införs som övrig uppgift i nämndens reglemente. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller om att ramanslaget minskar 
med 770 tkr från och med 2021. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att Agenda 21-anslaget 
kommer att användas för fortsatt miljöarbete. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 91 

Anmälan om delegationsbeslut 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över 
delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut ärenden - DAD 20-6 
Delegationsordning avseende lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen; tidpunkt för giltighet. 

Administrativa ärenden – DAD § 006 

Hälsoskyddsärenden – DAH §§ 188-245 

Avloppsärenden – DAL §§ 081-109 

Livsmedelsärenden – DLI §§ 232-306 

Miljöskyddsärenden – DMI §§ 235-308 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 92 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna an-
mälningsärenden 2020-05-28 - 2020-08-05. 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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