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§ 100  
 
Informationsärenden 
 

Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) hälsade Henrik Dinkel välkommen.  
Henrik kommer att från och med 1 december vara anställd som enhetschef på 
miljöskyddsenheten och ersätta David Melle som slutar. 

Miljö- och hälsoskyddschefen Niclas Purfürst informerar om aktuella händelser 
inom förvaltningen bl.a. har kommunens medarbetarundersökning genomförts. 

Mats Larsson Weidman (MP) informerar om ett möte med Luftvårdsförbundet. 

Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) ger information om Samhällsbygg-
nadsutskottet, 2022-10-25. 

Mats Larsson Weidman (MP), Rolf Wennerhag (S) och Bert-Åke Näslund (M) 
deltog i ett digitalt seminarium från SKR den 26 oktober om energiförsörjning, 
översiktsplanering, klimatanpassning och vatten i planeringen, digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen, enklare byggregler samt taxor inom plan- och 
miljöområdet. 

Rolf Wennerhag (S), Mats Larsson Weidman (MP) och miljö- och hälso-
skyddsdirektör Niclas Purfürst deltog i en aktivitet gällande Barnarpasjön som 
arrangerades i Barnarp 2022-11-16 och där miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Måns Samuelsson deltog. 

Nämndsekreteraren uppmanar nämnden att anmäla sig om man ska delta på 
miljö- och hälsoskyddsnämnden den 15 december då det serveras jultallrik. 
Nämndens möte hålls på Fjällstugan och sker med start klockan 08.30. 

Nämndsekreterare Ann-Mari Gudmundsson informerar om programmet för  
studieresan till Linköping och Torsvik den 23 november. 

I protokollet från 2022-09-22 rapporterades från första delen av webbinariet 
”Hur arbetar vindkraftsprojektörer” som Miljösamverkan Jönköpings län arran-
gerade 2022-08-26. Elisabeth Fransson Malm (S) undrar om det är godkänt att 
gå del två den 22 november och fick ett jakande svar. Frågan berör även Bert-
Åke Näslund (M), Rolf Wennerhag (S), Ingrid Johansson (S). 
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§ 102  
 
Månadsrapport för oktober 2022 
Mhn 2022:0990 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat månadsrapport för oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Månadsrapport oktober 2022, bilaga 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Månadsrapport för oktober 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
 
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 
 Månadsrapport för oktober 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 103  
 
Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens  
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer inom Jönköpings 
kommun; höjning av timavgift 
Mhn 2022:4148 

Sammanfattning 
Av 8 § i Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer inom Jönköpings kommun framgår att nämnden får 
för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timavgift 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i arbets- 
kostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) (totalindex) 
räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret. Miljö- och hälsoskyddskontoret 
föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att timavgiften för 2023 ska 
höjas från nuvarande 1 212 kr till 1 274 kronor. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI), tolv senaste månadernas förändring 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen 

(2014:799) om sprängämnesprekursorer inom Jönköpings kommun 
indexuppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex. Timavgiften  
höjs från 1 212 kr till 1 274 kronor. Höjningen ska gälla från och  
med 2023-01-01. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
 
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 
 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen 

(2014:799) om sprängämnesprekursorer inom Jönköpings kommun 
indexuppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex. Timavgiften  
höjs från 1 212 kr till 1 274 kronor. Höjningen ska gälla från och  
med 2023-01-01. 
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§ 104  
 
Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens till-
syn enligt strålskyddslagen inom Jönköpings kommun; höjning av 
timavgift 
Mhn 2022:4147 

Sammanfattning 
Av 8 § i Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för tillsyn enligt strålskydds- 
lagen (2018:396) inom Jönköpings kommun framgår att nämnden får för varje  
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timavgift med en  
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i arbets- 
kostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) (totalindex) 
räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret. Miljö- och hälsoskyddskontoret 
föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att timavgiften för 2023 ska 
höjas från nuvarande 1 212 kr till 1 274 kronor. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI), tolv senaste månadernas  
förändring 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt strålskydds- 

lagen (2018:396) inom Jönköpings kommun indexuppräknas efter  
ändring i arbetskostnadsindex. Timavgiften höjs från 1 212 kr till  
1 274 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2023-01-01. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
 
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 
 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt strålskydds- 

lagen (2018:396) inom Jönköpings kommun indexuppräknas efter  
ändring i arbetskostnadsindex. Timavgiften höjs från 1 212 kr till  
1 274 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2023-01-01. 
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§ 105  
 
Indexuppräkning av taxa för Jönköpings kommuns offentliga kon-
troll av livsmedel; höjning av timavgift 
Mhn 2022:4149 

Sammanfattning 
Av 8 § i taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel fram- 
går att miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår)  
besluta att höja i denna taxa fastställd timavgift med den procentsats för Prisin-
dex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats 
för oktober månad före avgiftsåret. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att 
timavgiften för 2023 ska höjas från nuvarande 1 439 kr till 1 492 kronor. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s 
webbplats, oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

indexuppräknas efter prisindex för kommunal verksamhet (PKV)  
publicerad oktober 2022. Timavgiften höjs från 1 439 kr till 1 492  
kronor. Höjningen ska gälla från och med 2023-01-01. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
 
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 
 Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

indexuppräknas efter prisindex för kommunal verksamhet (PKV)  
publicerad oktober 2022. Timavgiften höjs från 1 439 kr till 1 492  
kronor. Höjningen ska gälla från och med 2023-01-01. 
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§ 106  
 
 
Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens till-
syn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa inom Jönköpings kommun; höjning av timavgift 
Mhn 2022:4179 

Sammanfattning 
Av 3 § i Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen 
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa inom  
Jönköpings kommun framgår att nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja i denna taxa fastställd timavgift med en procentsats som mot-
svarar de tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för arbetare 
och tjänstemän inom privat sektor (AKI) (totalindex) räknat fram till den  
1 mars året före avgiftsåret. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att tim- 
avgiften för 2023 ska höjas från nuvarande 1 155 kr till 1 214 kronor.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI), tolv senaste månadernas 
förändring. 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen 

(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors  
hälsa inom Jönköpings kommun indexuppräknas efter ändring i  
arbetskostnadsindex. Timavgiften höjs från 1 155 kr till 1 214 
kronor. Höjningen ska gälla från och med 2023-01-01. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
 
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 
 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen 

(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors  
hälsa inom Jönköpings kommun indexuppräknas efter ändring i  
arbetskostnadsindex. Timavgiften höjs från 1 155 kr till 1 214 
kronor. Höjningen ska gälla från och med 2023-01-01. 
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§ 107  
 
Kvalitetsrapport för 2022 
Mhn 2022:4112 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har i enlighet med nämndernas ekonomiska 
årshjul upprättat en kvalitetsrapport för 2022. I kvalitetsrapporten pekar konto-
ret på avvikelser av väsentlig art som avspeglas under året och som bör  
hanteras i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 
Kvalitetsrapport för 2022, bilaga 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Kvalitetsrapport för 2022 med förslag till åtgärder vad gäller avvikelser 

godkänns. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
 
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 
 Kvalitetsrapport för 2022 med förslag till åtgärder vad gäller avvikelser 

godkänns. 
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§ 108  
 
Anmälan om delegationsbeslut 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckning över 
delegationsbeslut: 

Administrativa ärenden – DAD §§ 004 - 005 

Hälsoskyddsärenden – DAH §§ 595 – 655 

Avloppsärenden – DAL §§ 102 – 118 

Miljöskyddsärenden – DFO §§ 031 – 034 

Livsmedelärenden – DLI §§ 1100 – 1220 

Miljöskyddsärenden – DMI §§ 217 – 249 

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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§ 109  
 
Anmälningsärenden 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna an-
mälningsärenden 2022-10-06—2022-11-02. 

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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