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David Melle, enhetschef miljöskydd
Jenny Bjerenius, enhetschef hälsoskydd
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§ 60
Informationsärenden
Presentation av tre nyanställda; Erica Krook, Sandra Macedo Pettersson, Neda
Nejad.
- Information om Rutin för kemikaliehantering – lägesrapport, Mats Hansson.
- Information om tillsyn av konstgräsplaner, Måns Samuelsson.
- Information om Barnarpasjön, Måns Samuelsson.
- Information om Samråd om vindkraftverk på Mällby (norr om Örserum)
Magnus Nilsson.
- Information om rapport som berör framtida rasrisker, Annica Magnusson.
-Information om miljö- och hälsoskyddskontorets kompetensförsörjning,
Håkan Strid.

Rapporter

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Samhällsbyggnadsutskottet
Länsstyrelsens digitala föreläsning om buller vid vindkraftsverk, 3 juni.
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§ 61
Livsmedelssanktionsavgift för livsmedelsanläggning inom fastigheten Kortebo 2:169 i Jönköpings kommun
Mhn 2021-2140
Sammanfattning
En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning korttidshem Ebba Ramsay inkom från Socialnämnden i Jönköpings kommun till Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 24 mars 2021. Av anmälan framgår att verksamheten startade på den angivna adressen redan den 15 juni 2019. Verksamheten flyttade
då från en annan adress i kommunen utan att först anmäla registrering av livsmedelsanläggning på den nya adressen. Förvaltningen föreslår att Socialnämnden ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 40 000 kronor. Socialförvaltningen Funktionshinderomsorgen har inkommit med ett yttrande, de synpunkter som lämnats bedöms dock inte tillämpliga gällande de undantag när en livsmedelssanktionsavgift inte ska tas ut.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19
Yttrande från Socialförvaltningen daterat 2021-05-06
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
 Att fastställa livsmedelssanktionsavgiften till 40 000 kronor.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

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 fastställa livsmedelssanktionsavgiften till 40 000 kronor.
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden i Jönköpings kommun

Justerandes signatur
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§ 62
Livsmedelssanktionsavgift för livsmedelsanläggning inom
fastigheten Attarp 2:555, i Jönköpings kommun
Mhn 2021:2214
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens i Jönköpings kommun verksamhet Tusenfotingen poollägenhet flyttade till för verksamheten nya lokaler i maj 2020 utan
att först registrera verksamheten hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Att verksamheten bedrevs på en adress där de inte var registrerade upptäcktes i samband med kontroll i januari 2021. Anmälan om registrering inkom till miljöoch hälsoskyddsnämnden efter uppmaning den 27 januari 2021. Förvaltningen
föreslår att Barn och utbildningsnämnden ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 40 000 kronor. Utbildningsförvaltningen har inkommit med ett yttrande,
de synpunkter som lämnats bedöms dock inte tillämpliga gällande de undantag
när en livsmedelssanktionsavgift inte ska tas ut.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19
Yttrande från Utbildningsförvaltningen daterat 2021-05-10
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
 Att fastställa livsmedelsanktionsavgiften till 40 000 kronor.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

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 fastställa livsmedelssanktionsavgiften till 40 000 kronor.
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun
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§ 63
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över planprogram för Målö
ängar och Målö i Jönköpings kommun
Mhn 2021:2356 Stbn/2021:84
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till planprogram för Målö ängar och Målön. Syftet med programmet är att skapa en helhetsbild och översikt
av lämplig byggnation och omvandling av området som idag består främst av
skog och mossodlingar, samt en del jordbruksmark. Programmet består huvudsakligen av två delar. Den västra sidan av Tahevägen (Målö ängar) ska främst
bestå av skola och bostäder, och den östra sidan (Målön) ska utredas för ett
kommande verksamhetsområde och en eventuell ny kombiterminal.
Planläggningen innebär att några mindre områden med brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk till annat ändamål. Den utredning kring alternativa placeringar som krävs enligt miljöbalken kan behöva omformuleras. Ytterligare
utredningar gällande marföroreningar, dagvatten och trafikbuller kommer behöva göras i kommande detaljplaneskeden
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se sökord ”Målö ängar”

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Förvaltningens förslag till miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på planprogram för Målö ängar och Målön, i Jönköpings kommun:
 Fastigheter som angränsar mot befintligt industriområde Målön behöver
utredas avseende risk för påverkan av föroreningar. Ett stort antal verksamheter finns och har funnits som kan ha förorenat omgivningen. En
potentiell risk finns även mot industriområde Torsvik men där bedöms
risken vara betydligt lägre.
 Bäck från höjderna vid Tahe och bäck som avrinner förbi ishallen utgör
sannolikt temperatursänkor som bidrar med att sänka vattentemperaturen i Tabergsån. Det är av stor betydelse att anpassa kommande dagvattenhantering på ett sätt som medför att bäckar bibehåller sin funktion
som temperatursänkor.
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte att näringslivsutveckling
nödvändigtvis är av väsentligt samhällsintresse enligt miljöbalken 3 kap
§ 4. Placeringen av verksamhetsytan framstår förvisso som ett välplanerat, strategiskt alternativ men argumentet att verksamhetsmark behövs
för att skapa arbetstillfällen kan inte anses vara av ett så pass stort samhällsintresse att jordbruksmark måste tas i anspråk och att alternativa
lokaliseringar inte är möjliga.
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 Vid kommande detaljplanearbeten behöver alternativa placeringar för
exploatering på jordbruksmark utredas vid varje detaljplan och uppfylla
de krav på utredningar som ställs i miljöbalken 3 kap 4 § om nollalternativ och alternativa lokaliseringar.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
Jäv
På grund av jäv deltar inte Marcus Aronsson (SD) vid behandlingen av ärendet.
I hans ställe tjänstgör Ida Kors (SD). Som justerare för denna punkt tjänstgör
Susanne Wismén (KD).
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 yrkar bifall till de två
första strecksatserna samt avslag för tredje och fjärde strecksatsen.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Ida Kors (SD) yrkar avslag till KD och M:s förslag och yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Mats Larsson Weidman (MP) yrkar också avslag till KD och M:s förslag. Han
bifogar följande protokollsanteckning angående planprogram för Målö ängar
och Målön:
Protokollsanteckning
När det gäller den kulturhistoriska miljön kring Flahults försöksgård och den
omgivande jordbruksmarken där, vill koalitionens partier i detta läge inte ta
ställning till vad som är lämplig omfattning av området som ska exploateras
som verksamhetsområde. Även om tidigare översiktsplaner har pekat ut stora
delar här som lämpliga verksamhetsområden så har ett färskt beslut tagits i
Kommunfullmäktige att i framtiden undvika exploatering av brukningsvärd
jordbruksmark. De samlade remissvaren för planprogrammet bör därför inväntas och en djupare analys göras av hur brukningsvärd den berörda jordbruksmarken är. Därefter är koalitionen redo att göra en samlad bedömning av vad
som är en lämplig omfattning av exploateringsområdet i denna del av planprogrammet.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) ställer proposition på sitt egen förslag respektive Bert-Åke Näslunds (M) förslag och finner det förstnämnda antaget.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på planprogram för Målö ängar och Målön, i Jönköpings kommun:
 Fastigheter som angränsar mot befintligt industriområde Målön behöver
utredas avseende risk för påverkan av föroreningar. Ett stort antal verksamheter finns och har funnits som kan ha förorenat omgivningen. En
potentiell risk finns även mot industriområde Torsvik men där bedöms
risken vara betydligt lägre.
 Bäck från höjderna vid Tahe och bäck som avrinner förbi ishallen utgör
sannolikt temperatursänkor som bidrar med att sänka vattentemperaturen i Tabergsån. Det är av stor betydelse att anpassa kommande dagvattenhantering på ett sätt som medför att bäckar bibehåller sin funktion
som temperatursänkor.
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte att näringslivsutveckling
nödvändigtvis är av väsentligt samhällsintresse enligt miljöbalken 3 kap
§ 4. Placeringen av verksamhetsytan framstår förvisso som ett välplanerat, strategiskt alternativ men argumentet att verksamhetsmark behövs
för att skapa arbetstillfällen kan inte anses vara av ett så pass stort samhällsintresse att jordbruksmark måste tas i anspråk och att alternativa
lokaliseringar inte är möjliga.
 Vid kommande detaljplanearbeten behöver alternativa placeringar för
exploatering på jordbruksmark utredas vid varje detaljplan och uppfylla
de krav på utredningar som ställs i miljöbalken 3 kap 4 § om nollalternativ och alternativa lokaliseringar.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Reservationer
KD-gruppen, M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Bert-Åke
Näslunds (M) förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun
stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 64
Yttrande till socialnämnden gällande ansökan om utökat serveringstillstånd på Harven 3
Mhn 2021:2515
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en remiss gällande ansökan om utökat serveringstillstånd till kl. 03:00, alla dagar inomhus och utomhus på restaurang Murphys som drivs av Fai & Vänner AB, 556805-3978. Verksamheten har för närvarande följande öppettider:
Inomhus 11:00 – 02:00.
Uteservering 11:00 – 00:00 söndag till torsdag.
Uteservering 11:00 – 02:00 fredag, lördag samt dag före röd dag.
För dessa serveringstider har en prövotid satts till 2021-09-16 genom beslut
DAH 20-284, där socialnämnden följde de av miljö- och hälsoskyddsnämnden
förslagna tiderna. Då prövotiden var ett år från socialnämndens beslut och
verksamheten i praktiken inte kunnat ha öppet nattetid sedan i november på
grund av restriktioner, kan störningshistoriken från denna period inte anses vara tillräcklig för att göra en bedömning om öppettiderna är rimliga utifrån rådande förutsättningar. Verksamheten har tidigare genererat ett stort antal klagomål från boende i samma byggnad. Vid mätningar har verksamhetens bullernivåer dock varit under gällande riktvärden för inomhusbuller.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår därför att tillåta att verksamheten
tillåts servera alkohol enligt nedan.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2021-05-27
Bilaga 1, Ansökan om ändringar i tillstånd.
Bilaga 2, Verksamhetsbeskrivning
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på ansökan om
serveringstillstånd av Fai & Vänner AB, organisations-nr 556805-3978 på
serveringsstället Murphys, Lundströms Plats 2 i Jönköpings kommun:
 Serveringstillstånd utomhus medges mellan kl. 11:00 - 24:00,
söndag till torsdag.
 Serveringstillstånd utomhus medges mellan kl. 11:00 - 03:00,
fredag, lördag och dag före röd dag.
 Serveringstillstånd inomhus medges mellan kl. 11:00 – 02:00 inomhus
mellan söndag och torsdag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-10

 Serveringstillstånd inomhus medges mellan kl. 11:00- 03:00,
fredag, lördag och dag före röd dag.
 Prövotid föreslås i ett år för samtliga serveringstider mellan 24:00 –
03:00.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
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 lämnar följande synpunkter på ansökan om
serveringstillstånd av Fai & Vänner AB, organisations-nr 556805-3978 på
serveringsstället Murphys, Lundströms Plats 2 i Jönköpings kommun:
 Serveringstillstånd utomhus medges mellan kl. 11:00 - 24:00,
söndag till torsdag.
 Serveringstillstånd utomhus medges mellan kl. 11:00 - 03:00,
fredag, lördag och dag före röd dag.
 Serveringstillstånd inomhus medges mellan kl. 11:00 – 02:00 inomhus
mellan söndag och torsdag.
 Serveringstillstånd inomhus medges mellan kl. 11:00- 03:00,
fredag, lördag och dag före röd dag.
 Prövotid föreslås i ett år för samtliga serveringstider mellan 24:00 –
03:00.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten, Socialnämnden i Jönköpings kommun,
tillstand@jonkoping.se
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§ 65
Yttrande till socialnämnden angående ansökan om serveringstillstånd inom fastigheten Väster 1:1 i Jönköpings kommun
Mhn 2021:2523
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en remiss gällande ansökan om utökat
serveringstillstånd till kl. 03:00, alla dagar inomhus och utomhus på restaurang
Twin City som drivs av Restaurang Twin City AB 559075-6416. Verksamheten har för närvarande följande öppettider:
Inomhus 11:00 – 02:00 måndag till söndag.
Uteservering 11:00 – 02:00 måndag till söndag.
Under 2020 inkom en stor mängd klagomål gällande höga ljudnivåer från restaurang Twin City. Närboende upplevde främst störningar från Twin Citys
uteservering. Med anledning av klagomålen från uteserveringen föreslår miljöoch hälsoskyddsnämnden att verksamheten tillåts servera alkohol enligt nedan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2021-06-08
Bilaga 1Ansökan om ändringar i gällande tillstånd
Bilaga 2 Verksamhetsbeskrivning
Förvaltningens förlag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på ansökan om
serveringstillstånd av Restaurang Twin City AB 559075-6416 på serveringsstället Twin City, Hamnparken 3 i Jönköpings kommun:
 Serveringstillstånd utomhus medges mellan kl. 11:00 - 02:00,
måndag till söndag.
 Serveringstillstånd inomhus medges mellan kl. 11:00 - 03:00,
måndag till söndag.
 Prövotid föreslås i ett år för samtliga serveringstider mellan 02:00 – 03:00.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
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 lämnar följande synpunkter på ansökan om
serveringstillstånd av Restaurang Twin City AB 559075-6416 på serveringsstället Twin City, Hamnparken 3 i Jönköpings kommun:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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 Serveringstillstånd utomhus medges mellan kl. 11:00 - 02:00,
måndag till söndag.
 Serveringstillstånd inomhus medges mellan kl. 11:00 - 03:00,
måndag till söndag.
 Prövotid föreslås i ett år för samtliga serveringstider mellan 02:00 – 03:00.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Beslutet expedieras till:
Beslut expedieras till: Socialförvaltningen i Jönköpings kommun
tillstand@jonkoping.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Yttrande till stadsbyggnadskontoret över en fördjupad översiktsplan
”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare” för Jönköpings kommun
Mhn 2021:016 Ks/2021:227
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen skickat en remiss
till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande angående etapp 1 i en fördjupad översiktsplan ”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare”. Etapp 1 omfattar de
centrala delarna av Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-05-24
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se sök på ”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare”
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på fördjupad översiktsplan för de centrala delarna av Jönköpings
kommun:
 De flesta miljöfarliga verksamheter är endast anmälningspliktiga, inte
tillståndspliktiga. Var anmälningspliktiga verksamheter etablerar sig
kan endast styras med villkor i detaljplanerna, t.ex. för buller.
 Ett ställningstagande för lägre exponering än vad Strålsäkerhetsmyndigheten anger för elektromagnetiska fält, bör preciseras och utvärderas.
 Utlokalisering av industriverksamheter från stadskärnan till industriområden i stadens utkanter, bedöms rimligt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bordläggning av ärendet till nästkommande nämnd den 26 augusti 2021 och att det
då justeras med omedelbar justering.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om bordläggning

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet gällande
yttrande till stadsbyggnadskontoret över en fördjupad översiktsplan
”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare” för Jönköpings kommun till
nästkommande nämnd den 26 augusti 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på
fastigheten Ljungarp 1:9 m.fl. i Jönköpings kommun
Mhn 2021:2556 Stbn 2020:430
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en remiss från stadsbyggnadsnämnden. Det gäller samråd om ett förslag till detaljplan för bostäder i Tenhult,
vilken ska möjliggöra byggnation av 6 enbostadshus, 2 flerbostadshus samt
förtätning på en fastighet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se, sök på
Ljungarp 1:9.
Förvaltnings förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på detaljplan för fastigheten Ljungarp 1:9 m.fl., i Jönköpings kommun:
 Detaljplaneförslaget bedöms genomarbetat efter förutsättningarna och
föranleder inga synpunkter.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

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 Ljungarp 1:9 m.fl., i Jönköpings kommun:
 Detaljplaneförslaget bedöms genomarbetat efter förutsättningarna och
föranleder inga synpunkter.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över prövotidsutredning
av Husqvarna AB
Mhn 2021:2648 Miljöprövningsdelegationen 551-352-21
Sammanfattning
I samband med lämnat tillstånd den 17 juni 2015, beslutade Miljöprövningsdelegationen att skjuta upp frågan om slutliga villkor som ska gälla för utsläpp till
luft från Husqvarna ABs ytbehandling av sågkedjor. Verksamheten har lämnat
in en prövotidsutredning och Miljöprövningsdelegationen har därför begärt yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2021-06-01
Bilaga 1

Redovisning till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen
Östergötland, daterat 2020-12-21.

Bilaga 2

Kompletterande redovisning till Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Östergötland, daterat 2021-05-26

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bolagets förlag till slutliga
villkor.
 Vidare bedömer Miljö- och hälsoskyddsnämnden att redovisningen av
den inlämnade prövotidsutredningen inte är komplett. Verksamheten
har framfört en bristande redovisning avseende effekter och konsekvenser av den valda åtgärden samt åtgärder vid överskridande av föreslagna
halter.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
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 bolagets förlag till slutliga
villkor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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 Vidare bedömer Miljö- och hälsoskyddsnämnden att redovisningen av
den inlämnade prövotidsutredningen inte är komplett. Verksamheten
har framfört en bristande redovisning avseende effekter och konsekvenser av den valda åtgärden samt åtgärder vid överskridande av föreslagna
halter.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen i Östergötland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Miljöpris 2021; arvode till medlem i miljöprisjuryn
Mhn 2020:3388
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar årligen att tilldela miljöpris till den
organisation eller enskild person i Jönköpings kommun som har bidragit till
resurshushållning, kretsloppstänkande eller ekologisk hållbar utveckling. Miljöpriset är uppdelat i två delar; ett pris med allmän inriktning och ett pris för
skolor och förskolor. Härutöver kan nämnden tilldela hedersomnämnande.
Inför miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att tilldela miljöpris och hedersomnämnande samlas en miljöprisjury som består av nämndens presidium
samt tre externa medlemmar. Miljöprisjuryn lämnar förslag vilka som ska tilldelas miljöpris och hedersomnämnande med motiveringar för varje mottagare.
Förslag till motiveringar skrivs enligt uppdrag av den externa
jurymedlemmen
. För hans insats föreslås ett arvode med 1 000 kr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddskontorets beslut
– För sitt uppdrag i miljöprisjuryn att skriva motiveringar inför tilldelning av
miljöpris 2021 tillerkänns
ett arvode med 1 000 kr.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
−För sitt uppdrag i miljöprisjuryn att skriva motiveringar inför tilldelning
av miljöpris 2021 tillerkänns
ett arvode med 1 000 kr.
Beslutet expedieras till:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Deltagande digital föreläsning
Sammanfattning
Som ett led i att kompetensutveckla miljö- och hälsoskyddsnämnden gavs
nämndens ledamöter möjlighet att delta i en digital föreläsning om buller kring
vindkraftverk som anordnades 3 juni 2021 på förmiddagen och med förrättningsarvode.
Beslutsunderlag
Mejlinbjudan från länsstyrelsen i Jönköpings län
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Ersättning i form av förrätningsarvode ska utgå till de ledamöter som
deltog och som har rätt till arvode:
 Mats Larsson Weidman (MP)
 Rolf Wennerhag (S)
 Elisabeth Fransson Malm (S)
 Ingrid Johansson (S)
 Lena Hult (C)
 Bert-Åke Näslund (M)
 Jan Birgersson (M)
 Marcus Aronsson (SD)
 Ida Kors (SD)

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Beslutet expedieras till:
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Rapportering av uppdrag om sysselsättningsskapande åtgärder
Mhn 2021:2644
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges beslut om Verksamhets- och investeringsplan (VIP)
för 2021-2023 (Kf 2020-11-12, § 240) gavs samtliga nämnder i uppdrag, samt
uppmanades de kommunala bolagen, att identifiera vilka möjligheter och i vilken omfattning man har att ta emot deltagare i sysselsättningsskapande åtgärder. Enligt beslutet redovisas resultatet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har svarat utbildningsförvaltningen att någon möjlighet att skapa sysselsättningsskapande åtgärder inte kan identifieras
på kontoret. Det gäller särskilt under innevarande period med arbete hemifrån
men också efteråt.
Utbildningsförvaltningen har redovisat svaren från kommunens förvaltningar
och bolag för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Redovisningen har
godkänts (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2021-05-17, § 58).
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2021-05-17, § 58
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddskontorets svar till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avseende kommunfullmäktiges uppdrag om sysselsättningsskapande åtgärder godkänns.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

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 hälsoskyddskontorets svar till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avseende kommunfullmäktiges uppdrag om sysselsättningsskapande åtgärder godkänns.
Beslutet expedieras till
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Verksamhet- och investeringsplan (VIP) 2022-2024, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Mhn 2021-2622
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-15, § 84 om ramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden under perioden 2022-2024. Ramen framgår i avsnittet Ärende.
Nämnden har i uppdrag att ta fram ett underlag till VIP för 2022-2024 utifrån
den beslutade ramen. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till
underlag till VIP som tar hänsyn till de förutsättningar som framgår i stadskontorets anvisningar för VIP-arbetet samt majoritetens kommunalrådsyttrande.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har i sitt förslag därutöver förhållit sig till
nämndens beslut om att andelen finansiering genom avgifter ska uppgå till 50
procent. Förslaget innebär en sammantaget bibehållen personalstyrka och att
resurser satsas under planperioden på att effektivisera verksamheten
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2021-05-28
VIP 2022-2024 miljö- och hälsoskyddsnämnden
Reviderade ekonomiska ramar för 2022 – 2024, Kf 2021-04-15, § 84
Anvisningar VIP 2022-2024 inklusive bilagor
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2022-2024 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
godkänns.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
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) meddelar att de inte deltar i beslutet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2022-2024 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Månadsrapport för perioden januari – maj 2021
Mhn 2020:4447
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat månadsrapport för perioden
januari-maj 2021. Rapporten är en förenklad månadsrapport och innehåller
därför endast uppföljning av ekonomin.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-06-07
Månadsrapport maj 2021, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Månadsrapport maj 2021 godkänns och läggs till handlingarna
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-10
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

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

 Månadsrapport maj 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckning över
delegationsbeslut:
Delegationsbeslut – DAD §§ 008-009
Hälsoskyddsärenden DAH §§ 190-241
Avloppsärenden DAL §§ 048-065
Miljöskyddsärenden – DFO §§ 015-017
Livsmedelsärenden – DLI §§ 142-193
Miljöskyddsärenden – DMI §§ 219-314
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2021-04-29 – 2021-05-26.

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

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

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

Justerandes signatur
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§ 76
Avslutning
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) tackade alla förtroendevalda och
tjänstemän för det halvår som förflutit och önskade en skön sommar.
Rolf Wennerhag (S), 1:e vice ordförande tackade Mats och nämndens andre
vice ordförande Bert-Åke Näslund (M) för ett gott samarbete i presidiet.
Bert-Åke Näslund (M) tackade alla förtroendevalda och tjänstemän och önskade en skön ledighet.

Signature reference: df72fced-b26a-4e7f-967f-9c91ef23974b

Nämnden har förhoppningar om att i augusti kunna genomföra ett nämndsmöte
i rådsalen Rådhuset, men att de som önskar ska kunna delta digitalt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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