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§ 22

Informationsärenden
Projekt CLP 2017 -märkning av kemikalier i handeln
Rapporter
Konstsnöseminarium, 2018-02-15
Introduktion för nya i nämnden, 2018-02-15
Mänskliga rättigheter påbyggnadsutbildning, 2018-02-15
Högskolestudenters intervju 2018-02-23
Aktivitet för friluftsambassadörer, 2018-02-23, 2018-02-27
Miljöfika, Vettigt vetande om Vättern 2018-02-28
Tekniskt utskott 2018-03-07
Resultat av länsstyrelsens besök om tobaksrevision, hösten 2017
Inför FAH Jönköping 2018-10-02--04
Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Kommande aktiviteter
Digitaliseringsstrategi 2018-03-09
Jämställdhetsutbildning med Gertrud Åström 2018-03-12
Miljösamverkan f, 2018-03-20
Fyrstadsträff Kristianstad 2018-03-19-20
Plan- och bokslutsdialog, 2018-03-15-16, 2018-03-20
Regional konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, 2018-03-22
Koncerndag på Elmia, 2018-03-27
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§ 23

Yttrande till kommunstyrelsen över Vättervårdsförbundets remiss
Bevarandeplan Natura 2000 för Vättern
Mhn 2018:528
Sammanfattning
Vätternvårdsförbundet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping,
Östergötland, Örebro och Västra Götalands län utarbetat ett förslag till
Bevarandeplan för Natura 2000 för Vättern. Bevarandeplanen är utformad som en
rapport i förbundets rappmiserie och kommer utgöra ett av flera viktiga styrdokument för förbundets medlemmar efter fastställelse på förbundsstämma 2018.
Beslutsunderlag
Samrådsunderlag på vätternvårdsförbundets hemsida:
www.vatternvardsforbundet.se
FN:s barnkonvention
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-19
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande på Remiss Bevarandeplan
Natura 2000 för Vättern, i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets
tjänsteskrivelse.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i ordförandens yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande på remissen Bevarandeplan
Natura 2000 för Vättern i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets
tjänsteskrivelse 2018-02-19.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 24

Begäran om ändring av reglementen för miljöpris
Mhn 2017:3553
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår ändring av reglementen för miljöpris.
Ändringen avser höjning av prissumma från 40 000 kr till 50 000 kr, varav 25 000
kr vardera tilldelas miljöpriset för skola och miljöpriset för övriga samt en
förlängning i tid gällande tidpunkt för prisutdelning.
Beslutsunderlag
Ks 2002-02-13 , § 62
Ks 1995-04-11, § 166
Ks 1994-08-10, § 269
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, 2018-02-22
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att höja prissumman för miljöpriset
från 40 000 kr till 50 000 kr, varav 25 000 kr vardera tilldelas miljöpriset för
skola och miljöpriset för övriga
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att prisutdelning av miljöpriset sker
i maj eller juni månad årligen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i ordförandens yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att höja prissumman för miljöpriset
från 40 000 kr till 50 000 kr, varav 25 000 kr vardera tilldelas miljöpriset för
skola och miljöpriset för övriga
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att prisutdelning av miljöpriset sker
i maj eller juni månad årligen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 25

Yttrande till kommunstyrelsen över motion om utredning gällande
gruvan i Gränna
Mhn 2017:4732

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion för yttrande till nämnden. I
motionen föreslås att kommunen utreder och tar ställning gällande gruvan i
Gränna.
Beslutsunderlag
Remiss av motion
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-19.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse 2018-02-19 överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på det som föreslås i motionen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) och Rickard Almers (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande tillägg som svar på motionen: De fortsatta planerna på
gruvbrytning vid Norra Kärr i närheten av Gränna väcker farhågor, då
gruvbrytningen kommer nära känsliga naturområden, bland annat UNESCO:s
biosfärsområde Östra Vätterbranterna. Särskilt bekymmersam är närheten till
Vättern, då anrikning av metallerna samt sedimentering och lagring kommer att
ske i dammar cirka 1,5 km från Vätterns vattenyta. Risken för att giftiga syror och
kemikaler från dessa processer kan läcka ut i vattnet är inte obetydlig. De
undersökningar som tidigare gjorts i samband med provbormingar i området ger
vid handen att frågan om säker långtidsförvaring av avfallet från gruvhanteringen
inte är löst. Miljöbalkens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling, och
där innefattas rent dricksvatten. Därför är frågan om denna gruvbrytning fortsatt
viktig att bevaka. 250 000 människor får för närvarande sitt dricksvatten från
Vättern. EU:s vattendirektiv innebär att mänsklig verksamhet inte får försämra
vattenkvaliten. Det är därför viktigt att kommunfullmäktige noga följer Tasman
Metals AB (Leading Edge Materials Corp.) och deras miljökonsekvensbeskrivning. Vi vill uppmana kommunfullmäktige att stödja de ansträngningar
som görs på riksdagsnivå för att via en lagändring göra hela Vättern till ett
riksintresse.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslutsordning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden upptar först till avgörande förvaltningens förslag,
varvid nämnden beslutar att bifalla förslaget.

Härefter upptar nämnden till avgörande Rolf Wennerhags (S) och Rickard Almers
(MP) tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition om avslag respektive bifall på tilläggsförslaget
och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att avslå förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Upprop förrättas och röster avges enligt följande:
Ledamöter
Monika Margeta (M)
Carl-GustafDybeck (M)
Agneta Sundgren (C)
Rune Hultkvist (L)
RolfWennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S)
Rickard Almers (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa
6
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-röster
beslutat att avslå tilläggsförslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså beslutat följande.
- Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse 2018-02-19 överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på det som föreslås i motionen.
Reservation
S- och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå RolfWennerhags (S) och
Rickard Almers (MP) tilläggsförslag.
Beslutet expedieras till kommunstyrelsen.
Justerandes signatur
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§ 26

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Mhn 2018:893

Sammanfattning
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna som fastställdes av nämnden 2017-05-04 i
syfte att förebygga och åtgärda brister i arbetsmiljön vid förvaltningen. Riktlinjerna har tagits fram i samverkan mellan arbetsgivanepresentanterna och de
fackliga organisationerna vid förvaltningen. Riktlinjerna gäller tillsvidare med en
årlig revidering.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-01
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner Riktlinjer for arbetsmiljöarbetet vid
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ändringar som inte är av stor
betydelse och som tas fram under framtida revideringar överlåts till
förvaltningschef att besluta.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i ordförandens yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner Riktlinjer for arbetsmiljöarbetet vid
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ändringar som inte är av stor
betydelse och som tas fram under framtida revideringar överlåts till
förvaltningschef att besluta.
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§ 27

Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning 2017
Mhn 2017:4517
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingsplan för jämställdhetsarbete för 2018
har tagits fram genom analys av resultatet och arbetet under 2017.
Handlingsplanen och analysen redovisas i dokumentet Handlingsplan för
jämställdhet 2018 med uppföljning 2017.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning 2017
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-01
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning 2017 antas.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i ordförandens yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning 2017 antas.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 28

Månadsrapport februari 2018
Mhn 2018:880

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat enmånadsrapport per februari 2018
med ekonomisk prognos.
Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2018
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-28
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport februari 2018 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport februari 2018 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 29

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2018-01-25 -2018-02-21.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 30

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2018-01-25 -2018-02-21.

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
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§ 31

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden - DAH § 42-102
Enskilda avloppsärenden-DAL § 9-35
Livsmedelsärenden - DLI § 19-54
Miljöskyddsärenden

DMI § 35-91

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 32

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2018-01-25 - 2018-02-21.

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