JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

Plats och tid

Sessionssalen, Junepmien, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.15

Beslutande

Be11-Åke Näslund (M) I: e vice ordf.
Carl-GustafDybeck (M)
Susanne Wismen (KD), ordfårande
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
RolfWennerhag (S) 2:e vice ordfårande
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S) kl. 13.30-17.15
Johan Thonnan (S) ersättare får Susanna Claesson (S)
F rida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Sven-Enar Johansson (M)
Jan Birgersson (M)
Monika Margeta (M)
Berne Lorefors (KD)
Elisabeth Kangas (S)
Roger Andersson (S)

Erik Engwall, inspektör§§ 241, 242
Andreas Bengtsson§§ 241, 243
Lena Nordlund, inspektör § 245
Anna-Lena Wullf, inspektör§§ 246, 247
Anders Hansson, administrativ chef§ 252
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
§§ 241, 253-254
David Me lie, enhetschef miljöskyddsenheten § 244
Johanna Hänninen, enh.chef livsmedelsenheten § 245
Monica Ryttman, enh.chef hälsoskyddsenheten
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Paragraf241 -247, 252-258

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping: 2017-11-16

sekreterare

Ordförande

Justerande

~)
olf

e

e

a

)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tiiikännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2017-11-09

Datum för anslags uppsättande 2017-11-16

Datum för anslags nedtagande

2017-12-08

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret, Junepmien, Västra Storgatan 16, Jönköping
Underskrift

Am~-Mari Gudmundsson

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

Innehåll

Sid.

§ 241 Informationsärenden ... .. ... .. ... ....... .... ................... ... .... ...... ... .............. .... .. .... .. 3
§ 242 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för del av
Öxnehaga 2: l och del av Slåtterkarlen l, J önköpings kommun .............................. 4

§ 243 Svar på utförda miljötekniska markundersökningar, dagvatten utredning,
deponigasutredning inom fastigheterna Torpa 2: l och Simsholmen l: l inför
antagandet av detaljplan för Jordbro Arena ............................... ....... .. ..................... 6
§ 244 Upphävande av taxa för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter
.. ..... .. ....... ............ .... ..... ........................ .......................................... ... .................... ... 7
§ 245 Föreläggande mot verksamhetsutövare. Förslag till beslut om avgift för
extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning inom fastigheten Övergången 9,
lönköpings kommun ......... ...... .... ..... ........ .......... ....... ......... ....... .......... ................. .... 8

§ 246 Betänkande miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63 ... .......... ....... ...... ... l O
§ 24 7 Begäran om övertagande huvudmannaskap för sanering av förorenat
område ... ......... ................. ..... .......... ....... ........... .. ....... .. .. ... ..... ... .......... .... ... ... .. .. .. ... 12
§ 252 Månadsrapport per oktober 2017 ........................................................ ... .. ... 13

§ 253 Yttrande till parlamentariska kommitten om miljö och hälsoskyddsfrågor14
§ 254 Anhållan om att utnyttja resultatfonden får förbättrings insatser på miljöoch hälsoskyddskontoret ............... .......... ........... ................ ........ ......... ................ ... 15
§ 255 Meddelanden- avslutade ärenden ........... ....... ... ...... .... ... ...... ... ............ ...... . l6

§ 256 Meddelanden- handlingar för kännedom ................ ............ ...................... 17
§ 257 Anmälan om delegationsbeslut.. ......... ..... .... ........ .. ..... .......... ...... ....... ......... 18
§ 25 8 Anmälningsärenden .......... .................. ........ .... ....... ........... ........ .................. 19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

§ 241

Informationsärenden
-Information om Luftvårdsförbundets upphandling av luftanalysteknik,
Erik Engwall.
-Information om utförda miljötekniska markundersökningar,
dagvattenutredning, deponigasutredning inom fastigheterna Torpa 2: l
och Simsholmen l: l. Andreas Bengtsson.
- Rapport: Kemikaliekonferensen 2017 -l 0-17. Susanne W ismen,
Rolf Wennerhag samt fem ytterligare från nämnden deltog.
- Rappmi: Agenda 2030,2017-10-24.
Susanne Wismen, Be1i-Åke Näslund, RolfWennerhag deltog.
- Miljöfika. Inget deltagande från nämnden.
- Rapport: VIP och budget, 2017-10-26. Susanne Wismen, Be1i-Åke
Näslund, RolfWennerhag deltog.
- Rapport: Susmme Wismen hm· påbö1jat planeringen av F AH:s konferens
i Jönköping 2018. Bl.a. kommer Destination Jönköping att hjälpa till.
-Rapport: Tekniskt utskott 2017-11-01. Susanne Wismeri, Be1i-Åke
Näslund, RolfWennerhag deltog.
- Rapport: Framtida miljöpris, 2017-11-06. Susanne Wismen, Rolf
Wennerhag deltog tills~mmans med Håkan Strid och Eva Göransson.
-Rapport: Susanne Wismen har fattat ett ordförandebeslut angående
förlängd igångsättningstid till och med 31 december 2023 för Vindkraftpark Knohult.
- Rapport: Miljö- och hälsoskyddschefen informerar om bl.a. "Dom
rörande ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för muddring/
sedimentbärgning i Barnarpasjön inom fastigheterna Barnal'PS 3: l och
Odensjö 7:7 samt ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för
avvattning av bärgat sediment". Gäller l O år efter att denna dom vunnit
laga kraft.
- Prenumeration 2018 för "Dagens samhälle".

Kommande aktiviteter
-Allmänhetens frågestund 2017-11-16.
- Revisioner länsstyrelsen 2017-11-21, 2017-11-22.
-Julbord på restaurang Kapris 2017-12-14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

§ 242

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan
för del av Öxnehaga 2:1 och del av Slåtterkarlen l, Jönköpings
lm m mun
Mhn 2017:3675, Stbn 2016.14

Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av
Öxnehaga 2: l och del av slåtterkarlen l för yttrande.
Planområdet är idag obebyggt. Det ligger i anslutning till både centrumbebyggelse och bostadsbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra bostadsbebyggelse på denna plats. Denna del av fastigheten
Öxnehaga 2:1 är utpekad som lämplig för bostadsbyggnation i flera
kommunala styrdokument, t.ex. det kommunala bostadsförsöijningsprogrammet. Det aktuella läget bedöms vara lämpligt.
Förslaget möjliggör att uppföra tre punkthus med totalt 150 bostäder.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017 -l 0-23
Samrådshandlingar 2017 -l 0-02, detaljplan för del av Öxnehaga 2: l och del
av Slårterkarlen l Huskvama, planbeskrivning, plankmia, bilagor.
https :1lwww. jonkoping.se/byggabomil jo/kommunensplanarbetestadsplaneringoch
utveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanfordelavoxnehaga21
ochdelavslatterkm·len l huskvamaj onkopingskommun. 4. 3e5 ee l ed 15ee 12e31 721 f3.
html

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att invända mot förslaget
till detaljplan över del av fastigheten Öxnehaga 2: l och del av
slåtterkarlen l, lönköpings kommun.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) tillstyrker förslaget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget

Juslerandes signalur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Milj ö- och hälsoskyddsnänmden har inget att invända mot förslaget
till detaljplan över del av fastigheten Öxnehaga 2: l och del av
Slårterkarlen l, lönköpings kommun.

Beslutet expedieras till
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Svar på utförda miljötekniska markundersölmingar, dagvatten
utredning, deponigasutredning inom fastigheterna Torpa 2:1 och
Simsholmen 1:1 inför antagandet av detaljplan för Jordbro Arena
Mhn 2016:2801,2016:2803

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09
Miljö- och hälsoskyddschef Håkan Strid framförde en begäran att förvaltningen
får tillbaka ärendet för ytterligare beredning och att ärendet ändras till en
informationspunkt på sammanträdet. Nämnden biföll begäran.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

§ 244

Upphävande av taxa för offentlig kontroll gällande animaliska
biprodukter
Mhn 2017:3980
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 27 januari 2011 beslut om tirnavgift
för offentlig kontroll vid nedgrävning av animaliska biprodukter.
Denna taxa har sedan en ändring i Jordbruksverkets föreskrifter 2015
inte tillämpats. Taxan bör därför upphävas.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad
2017-10-23.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
F örslag till kommunfullmäktige
-

Taxa för offentlig kontroll gällande nergrävning av animaliska
biprodukter upphävs.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) tillstyrker förslaget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Taxa för offentlig kontroll gällande nergrävning av animaliska
biprodukter upphävs.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justeraudes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 245

Föreläggande mot verksamhets utövare. Förslag till beslut om avgift för
extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning inom fastigheten
Övergången 9, Jönköpings kommun
Mhn 2017: 3500

Sammanfattning
Vid inspektion av As ia Grossisten i Jönköping AB 2017-09-13 upptäcktes
allvarliga brister i verksamheten som medförde saluförbud av kolonialvaror,
beslagtagande av kolonialvaror, Övervalming av beslagtagna varor, spåra
eventuella kontaminerade livsmedel och extra offentlig kontroll. På grund av
ärendets gång och storlek krävdes två handläggare, och ibland fler, får att kunna
förhindra utsläpp av osäkra produkter på marlmaden. Eftersom verksamhetsutövarna bröt mot saluförbudet och gav handläggarna motstridiga uppgifter
var det viktigt att agera snabbt och på flera fronter för att få en klar lägesbild.

För att säkerställa att inga leveranser skedde, helg och kvällstid, anlitades
Securitas för denna tjänst. Mängden extra offentlig kontroll berälmas till
160,25 timmar samt övervakande med hjälp av Securitas vilket motsvarar
222 089 kronor.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-25
Bilaga l: Beslut om extra offentlig kontroll, DLI § 353
Bilaga 2: Tidsredovisning
Bilaga 3: Securitasfaktura
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa avgiften för extra
offentlig kontroll får perioden 2017-09-14 - 2017 -l 0-16 till 222 089 kronor.
Beslutet gäller för:
Livsmedelsföretagare: Asia Grossisten i Jönköping AB
Org./pers.nr:
556986-1742
Anläggningens namn: Asia Grossisten
Fastighet:
Övergången 9
Besöksadress:
Syrgasvägen 4, Jönköping
Verksamhet:
Grossist
Beslutet gäller omedelbart även om ärendet överklagas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrlmnde
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa avgiften för extra
offentlig kontroll får perioden 2017-09-14- 2017-10-16 till 222 089 kronor.
Beslut DLI § 353 gäller för bolaget, organisationsnummer 556986-1742.
Beslutet gäller omedelbart även om ärendet överklagas.

Beslutet expedieras till
Bolaget, Jönköping Gross AB, organisationsnummer 556986-1742

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 246

Betänkande miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63
Mhn 2017:3611
Sammanfattning
Miljöbalksutredningen har lämnat ett betänkande avseende miljötillsynen och
sanktionssystemet i miljö balken, Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad
av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63). lönköpings kommun har beretts
tillfålle att yttra sig över betänkandet. Syftet med utredningen är att få en mer
enhetlig och effektiv tillsyn som bidra till att miljömålen nås och att fler
miljöbrott upptäcks och utreds.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-23
Betänkande miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer med de slutsatser och de
förslag till förändringar som framkommer i utredningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill särskilt betona vikten av följande slutsatser och
förslag:
l. Den lokala tillsynen ska vara kompetent och enhetlig. Den ska också
finnas nära verksamhetsutövare och kommuninnevånare.
2. Miljösamverkans betydelse som lyfts fram och stödjs i utredningen.
3. Förtydligandet av tillsynsbegreppet och upprättandet av en nationell
miljötillsynsstrategi. Detta möjliggör en effektivare tillsyn och mer
enhetliga tillsynsplaner. Detta underlättar i sin tur uppföljningen och
utvärderingen av milj ötillsynen.
4. Utredningen förordar en översyn av kommunemas taxor för att uppnå
en ökad kostnadstäckning. Inom vissa tillsynsområden är det svårt att
täcka kommunens kostnader genom avgifter.
5. Översyn av straffbestämmelsema i 29 kap. miljöbalken och en
utredning om att flytta miljöbrottsmål till made- och miljödomstolama.
Detta är rätt steg att ta för att säkerställa att miljöbrott utreds
professionellt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09
Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer med de slutsatser och de
forslag till forändringar som framkommer i utredningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill särskilt betona vikten av följande slutsatser och
förslag:
l. Den lokala tillsynen ska vara kompetent och enhetlig. Den ska också
finnas nära verksamhetsutövare och kommuninnevånare.
2. Miljösamverkans betydelse som lyfts fram och stödjs i utredningen.
3. Förtydligandet av tillsynsbegreppet och upprättandet av en nationell
miljötillsynsstrategi. Detta möjliggör en effektivare tillsyn och mer
enhetliga tillsynsplaner. Detta underlättar i sin tur uppföljningen och
utvärderingen av miljötillsynen.
4. Utredningen förordar en översyn av kommurremas taxor för att uppnå
en ökad kostnadstäckning. Inom vissa tillsynsområden är det svårt att
täcka kommunens kostnader genom avgifter.
5. Översyn av straffbestämmelsema i 29 kap. miljöbalken och en
utredning om att flyttamiljöbrottsmål till mark- och miljödomstolama.
Detta är rätt steg att ta för att säkerställa att miljöbrott utreds
professionellt.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-11-09

§ 247

Begäran om övertagande huvudmannaslmp för sanering av
förorenat område
Mhn 2017:3854

Sammanfattning
Huvudmannaskap för ett efterbehandlingsärende som genomförs helt eller
delvis med statliga bidrag innebär ett finansiellt ansvar och ett beställaransvar.
För efterbehandlingsärenden med statlig fmansiering i Jönköping gäller att miljöoch hälsoskyddskontoret är huvudman i utredningsarbetet medan telmiska
kontoret är huvudman vid saneringsarbetet. I dagsläget anses lönköpings kommun
inte ha tillräckliga resurser då utbyggnad och förtätning etc. upptar stö1Te delen
av befintliga resurser och kompetens. Sveriges Geologiska Undersölming (SGU)
kan vara huvudman får ett statsfinansierat efterbehandlingsprojekt Motiveringar till
att SGU ska ta över huvudmannaskapet är att de har stor erfarenhet och specialkompetens får denna typ av åtgärdsfårberedande undersökningar och saneringsåtgärder.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-19
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Föreslår att kommunstyrelsen begär att Sveriges Geologiska Undersökning
tar över huvudmannaskapet för åtgärdsförberedande undersökningar och
saneringsåtgärder för f.d. Färgarens (kemtvätt).
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Föreslår att kommunstyrelsen begär att Sveriges Geologiska Undersökning
tar över huvudmannaskapet för åtgärdsförberedande undersökningar och
saneringsåtgärder för f.d. Färgarens (kemtvätt).

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 252

Månadsrapport per oktober 2017
Mhn 2017:694
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per oktober 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrappoli per oktober 2017, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-30
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrapport per oktober 2017 godkänns och läggs till handlingama.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrappott per oktober
20 l 7 och lägger denna till handlingama.

/

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

§ 253

Yttrande till parlamentariska kommitten om miljö och
hälsoskyddsfrågor
Mhn 2017:3451

Sammanfattning
Parlamentariska kommitten har frågat efter miljö- och hälsoskyddsnämndens
synpunkter på det förslag om miljö- och hälsoskyddsfrågor som miljö- och
hälsoskyddsnämndens presidium har framfö1i till kommitten. Förslaget består i
att miljöbalken och livsmedelslagstiftningen till fullo bör tillhöra miljö- och
hälsoskyddskontoret ansvarsområde. Kommitten önskar synpunkter på fyra
frågeställningar. Synpunkterna önskas inkomma till kommitten senast den 20
november.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-06
Remiss: Begäran om yttrande - miljö- och hälsoskyddsfrågor
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar synpunkter på "Begäran
om yttrande - miljö- och hälsoskyddsfrågor" i enlighet med
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-06.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.

-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar synpunkter på "Begäran
om yttrande- miljö- och hälsoskyddsfrågor" i enlighet med
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-06.

Beslutet expedieras till
Josefine Colliander, sekreterare parlamentariska kommitten

Juste randes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

§ 254

Anhållan om att utnyttja resultatfonden för förbättrings
insatser på miljö- och hälsoskyddskontoret
Mhn2017:4116
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att resultatfonden ska utnyttjas för att
genomföra förbättringsinsatser på miljö- och hälsoskyddskontoret och motverka
temporära negativa effekter på den totala tid som inspektörer kan ägna åt tillsyn.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om
att utnyttja 2,5 miljoner kronor ur resultatfonden i enlighet med
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09
Yrlmnde
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om
att utnyttja 2,5 miljoner kronor ur resultatfonden i enlighet med
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 255

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2017-09-28-2017-10-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 256

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2017-09-28-2017-10-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-11-09

§ 257

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 409-454
Avloppsärenden-DAL §§ 123-133
Livsmedelsärenden- DLI §§ 250-322
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 318-359
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 258

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2017-09-28-2017-10-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 17.00-17 .l O.

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M) 1: e vice ordf.
Carl-GustafDybeck (M)
Susanne Wismen (KD), ordförande
Agneta Sundgren (C)
Albe1t Söderlind (L)
RolfWennerhag (S) 2:e vice ordförande
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S) ersättare för Susanna Claesson (S)
F rida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Sven-Enar Johansson (M)
Jan Birgersson (M)
Monika Margeta (M)
Berne Lm·efors (KD)
Elisabeth Kangas (S)
Roger Andersson (S)

Anna-Lena Wullf, inspektör§ 248
Anders Hansson, administrativ chef§ 248-251
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
David Me Ile, enhetschef miljöskyddsenheten
Johanna Hänninen, enh.cheflivsmedelsenheten
Monica Ryttman, enh.chef hälsoskyddsenheten
Ann-Mari Gudmundsson, nä!lllldsekreterare

Paragraf §§ 248-251

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

sekreterare

Junepmten, Västra Storgatan 16, Jönköping: 2017-11-09 omedelbar justering
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Ann-Mari Gudmundsson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2017-11-09

Datum för anslags uppsättande

2017-11-1 O

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Junepmten, Västra Storgatan 16, Jönköping

U"d"'k•ift

Datum för anslags nedtagande

~~ ·

- --····----

2017-12-02

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017- 11-09

§ 248
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Mhn 2017: 3586
Sammanfattning
Den l januari 2017 genomfårdes ett antal ändringar i miljöprövningsförordningen
(SFS 2013:251). Detta medfår att miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande taxa
får prövning och tillsyn enligt miljöbalken behöver uppdateras, och flest fårändringar
berör taxan som finns i bilaga 2.
Många fårändringar i miljöprövningsförordningen har sin grund i industriutsläppsdirektivet, TED. Det är i huvudsak tillståndspliktiga verksamheter A- och B
anläggningar som berörs. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett fårslag
till taxa får prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-10-25
Taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken med
bilagor l och 2
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalken antas att
gälla från och med 2018-01-0 l

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KO) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot fårslag till taxa
får tillsyn och prövning enligt miljöbalken och föreslår att den ska gälla
fi:ån och med 2018-01-0 l

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 249

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer;
höjning av tirnavgift
Mhn 2017: 3612
Sammanfattning
Av 5§ Taxa fcir miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer fciljer att kommunen tar fcir vatje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas fårändring i
arbetskostnadsindex fcir tjänstemän inom privat sektor (AlG, totalindex)
räknat fram till den l mars året fcire avgiftsåret
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att timtaxan får 2018 ska höjas från nuvarande 968 kronor till 994 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa fcir miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer index uppräknas efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 luonor
till 994 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2018-01-0 l.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa fcir
miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen ska gälla
från och med 20 18-01-0 l

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

2017-11-09

§ 250

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn över solarieverksamhet inom Jönköpings kommun; höjning
av tirnavgift
Mhn 2017: 3613
Sammanfattning
Av 5§ Taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet inom lönköpings kommun fåljer att kommunen :far får vatje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas fårändring i
arbetskostnadsindex får tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex)
rälmat fram till den l mars året fåre avgiftsåret Miljö- och hälsoskyddsnämnden få reslår att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan får 2018
ska höjas från nuvarande 968 kronor till 994 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet inom lönköpings kommun index upprälmas efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 kronor
t i Il 994 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2018-0 1-0 l.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa får
miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet
inom lönköpings kommun efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen ska
gälla från och med 2018-01-0 l
Paragrafen förklaras omedelbati justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 251

Indexupprälrning av taxa för Jönköpings kommuns offentliga
kontroll av livsmedel; höjning av tirnavgift
Mhn 2017: 3614
Sammanfattning
Av 4 §Taxa för lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
följer att kommunen får för vatje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för ~änstmän inom
privat sektor (AKI, totalindex) rälmat fram till den l mars året före
avgiftsåret Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för 2018 ska höjas från nuvarande l 220
kronor till l 253 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa för lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
index uppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan
höjs från l 220 kronor till l 253 kronor. Höjningen ska gälla från
och med 2018-01-01.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för
lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från l 220 kronor
till l 253 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde

Justerandes signatur
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