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§ 48
Informationsärenden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) hälsar Niclas Purfürst - nyanställd
miljö- och hälsoskyddsdirektör - välkommen. Niclas startar 15 augusti men
presenterar sig för nämnden denna dag.
Mats Larsson Weidman (MP) informerar om ett ordförandebeslut han tagit i
samråd med nämndens presidium gällande "Yttrande om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Taberg 2" Mhn 2022:1989. Handläggare
Magnus Nilsson, miljöskyddsenheten svarar på frågor.
David Melle, enhetschef miljöskydd informerar om Obygden/Mariebo.
Monica Kollberg, enhetschef livsmedel informerar om bakgrunden till ett
ärende vid centralköket Ryhov som media rapporterat om.
Presidiet informerar om att det inte blir någon prisutdelning av Miljöpriset
2022 då endast en nominering inkommit, för allmänna priset, och ingen nominering för skolpriset. Presidiet kommer att diskutera vidare med förvaltningen
om framtida hantering av priset.
T.f. miljö- och hälsoskyddsdirektören Anders Hansson informerar om förvaltningens arbete. Bland annat har en trivseldag för personalen genomförts och
den var uppskattad.
Måns Samuelsson, vattenhandläggare informerar om Lillån och Attarpsdammen.
Rapporter:

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

-Framtidens E4 genom Jönköping, Elmia 2022-05-05, Bert-Åke Näslund (M)
-Samhällsbyggnadsutskottet, 2022-04-26, Ida Kors (SD)
-Vårmöte Sveriges Miljökommuner, Uppsala 2022-05-10—12.
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§ 49
Yttrande till Miljödepartementet om Naturvårdsverkets förslag till
ändrade tidsperioder inom den nationella tillsynsstrategin
Mhn 2022:1511 M2021/02410
Sammanfattning
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag redovisat förslag på ändrad tidsperiod angående planer för tillsynsvägledning och för den nationella tillsynsstrategin. Miljö- och hälsoskyddskontoret har getts tillfälle att komma med
synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12
Remiss från regeringskansliet daterad 2022-03-25
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ändrade tidsperioder enligt
förslag.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-19
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.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ändrade tidsperioder enligt
förslag.
Beslutet expedieras till:
m.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia till
marie.becker@regeringskansliet.se
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§ 50
Yttrande till kommunstyrelsen över Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2023-2027 för Jönköpings län
Mhn 2022:1133 Ks/2022:189 340
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat denna remiss från länsstyrelsen till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden på internremiss för att inhämta nämndens synpunkter.
Remissen har också skickats till Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden.
Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2023–2027 och omfattar
miljökvalitetsmålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande
sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Programmet syftar till
att vara ett bidrag till att miljömålen nås i Jönköpings län.
En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, organisationer, näringsliv och medborgare.
Under 2021 tog Länsstyrelsens initiativ till att bilda fem arbetsgrupper som
fick i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för de miljömål som ingår i programmet.
Remissen av åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 36 åtgärder. Länsstyrelsen ansvarar helt eller delvis för 20 av dem, kommunerna för 25. Även Skogsstyrelsen, LRF, Södra och Trafikverket ansvarar eller deltar i åtgärder i programmet.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är i huvudsak positiv till arbetet med åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06
Vattnets miljömål - remissversion
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen
på Vattnets miljömål – remissversion, åtgärdsprogram 2023-2027, i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-19
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.
Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen
på Vattnets miljömål – remissversion, åtgärdsprogram 2023-2027, i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 51
Rapport Trängseltillsyn 2020-2022
Mhn 2022:2180
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en rapport avseende trängselkontroller som utförts under perioden 2020-06-26 – 2022-02-01.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-05
Rapport, Trängseltillsyn 2020-2022 bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Rapporten Trängseltillsyn 2020-2022 godkänns.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-19
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.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Rapporten Trängseltillsyn 2020-2022 godkänns.
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§ 52
Yttrande till Kommunstyrelsen gällande Jönköpings kommuns ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Simsholmens avloppsreningsverk
Mhn 2022:1891 Ks/2022:249 000
Sammanfattning
Jönköpings kommun ansöker om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet
vid Simsholmens avloppsreningsverk. Miljöprövningsdelegationen har skickat
ansökan på remiss till kommunstyrelsen som i sin tur efterfrågar yttrande från
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jönköpings kommun avser att bygga ut
Simsholmens avloppsreningsverk för att klara den framtida befolkningstillväxten.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11
Remiss med ansökningshandlingar och tillhörande bilagor.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Utredningarna visar att det inte föreligger olägenhet för bostäder som
finns idag. Men med den planerade byggnationen av bostäder och känslig bebyggelse (skola) i nära anslutning till avloppsreningsverkets tomt
bör krav på ytterligare åtgärder vidtas än de som presenteras i luktutredningen scenario 1B.

-

Saknar motivering eller resonemang kring varför 2 ou/m³ är vald som
rimlig lukt nivå.

-

Tillståndet bör förenas med ett utredningsvillkor för att under en prövotid undersöka eventuell avskiljning av läkemedelsrester.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-19
Yrkanden
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) yrkar bifall till strecksats 1 och 3 i sin helhet men till streckats 2 yrkar han
följande tillägg: ”Ansökan bör kompletteras och utredas för att uppnå 1 ou/m3
(1 luktenhet) som rimlig luktnivå. Då blir strecksats 2 följande i sin helhet:
 Saknar motivering eller resonemang kring varför 2 ou/m3 är vald som
rimlig luktnivå. Ansökan bör kompletteras och utredas för att uppnå 1
ou/m3 (1 luktenhet) som rimlig luktnivå
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut med Bert-Åke Näslunds (M) tillägg.
Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Utredningarna visar att det inte föreligger olägenhet för bostäder som
finns idag. Men med den planerade byggnationen av bostäder och känslig bebyggelse (skola) i nära anslutning till avloppsreningsverkets tomt
bör krav på ytterligare åtgärder vidtas än de som presenteras i luktutredningen scenario 1B.

-

Saknar motivering eller resonemang kring varför 2 ou/m3 är vald som
rimlig luktnivå. Ansökan bör kompletteras och utredas för att uppnå 1
ou/m3 (1 luktenhet) som rimlig luktnivå.

-

Tillståndet bör förenas med ett utredningsvillkor för att under en prövotid undersöka eventuell avskiljning av läkemedelsrester.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 53
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen gällande Jönköpings kommuns ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Simsholmens avloppsreningsverk
Mhn 2022:1830

9207-2020

Sammanfattning
Jönköpings kommun ansöker om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet
vid Simsholmens avloppsreningsverk. Miljöprövningsdelegationen har skickat
ansökan på remiss till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jönköpings kommun
avser att bygga ut Simsholmens avloppsreningsverk för att klara den framtida
befolkningstillväxten.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11
Remiss med ansökningshandlingar och tillhörande bilagor.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Utredningarna visar att det inte föreligger olägenhet för bostäder som
finns idag. Men med den planerade byggnationen av bostäder och känslig bebyggelse (skola) i nära anslutning till avloppsreningsverkets tomt
bör krav på ytterligare åtgärder vidtas än de som presenteras i luktutredningen scenario 1B.

-

Saknar motivering eller resonemang kring varför 2 ou/m³ är vald som
rimlig lukt nivå.

-

Tillståndet bör förenas med ett utredningsvillkor för att under en prövotid undersöka eventuell avskiljning av läkemedelsrester.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-19
Yrkanden
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) yrkar bifall till strecksats 1 och 3 i sin helhet men till streckats 2 yrkar han
följande tillägg: ”Ansökan bör kompletteras och utredas för att uppnå 1 ou/m3
(1 luktenhet) som rimlig luktnivå. Då blir strecksats 2 följande i sin helhet:
 Saknar motivering eller resonemang kring varför 2 ou/m3 är vald som
rimlig luktnivå. Ansökan bör kompletteras och utredas för att uppnå 1
ou/m3 (1 luktenhet) som rimlig luktnivå
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut med Bert-Åke Näslunds (M) tillägg.
Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Utredningarna visar att det inte föreligger olägenhet för bostäder som
finns idag. Men med den planerade byggnationen av bostäder och känslig bebyggelse (skola) i nära anslutning till avloppsreningsverkets tomt
bör krav på ytterligare åtgärder vidtas än de som presenteras i luktutredningen scenario 1B.

-

Saknar motivering eller resonemang kring varför 2 ou/m3 är vald som
rimlig luktnivå. Ansökan bör kompletteras och utredas för att uppnå 1
ou/m3 (1 luktenhet) som rimlig luktnivå.

-

Tillståndet bör förenas med ett utredningsvillkor för att under en prövotid undersöka eventuell avskiljning av läkemedelsrester.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen ostergotland@lansstyrelsen.se
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§ 55
Yttrande till Kommunstyrelsen gällande förslag till program för
hållbarhet i Jönköpings kommun 2022-2030
Mhn 2022:1746 Ks/2022:0220
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett hållbarhetsprogram gällande
kommunens arbete med hållbarhetsfrågor utifrån Agenda 2030 målen och
mänskliga rättigheter. Programmet ska fungera som ett övergripande styrdokument som ska användas för att integrera arbetet med de globala målen i kommunens förvaltningar och bolag, samt i andra kommunala program. Programmet inbegriper 3 dimensioner av hållbar utveckling som innefattar social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Program för hållbarhet ska
innefatta tidsperioden 2022-2030 och är baserat på de 17 globala hållbarhetsmål som är angivna i agenda 2030. Under varje mål presenteras först det globala målet. Därefter definieras nationella utmaningar relaterade till ett visst
globalt mål och en bakgrundsbeskrivning för rådande situation i Jönköpings
kommun. Det definieras även lokala mål med koppling till de globala målen,
samt effektmål/handlingar som behöver uppnås för att bidra till Agenda 2030målet.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Vissa berörda tjänstepersoner har varit delaktiga i att ta fram angivna effektmål/
handlingar, lokala mål, bakgrundsbeskrivningar och andra delar av programmet.
Det beskrivs i hållbarhetsprogrammet övergripande arbetssätt för hur hållbarhetsprogrammet ska genomföras samt beskrivning av roller och ansvarsfördelning mellan olika kommunala förvaltningar och kommunala bolag. En betydande skillnad från föregående hållbarhetsprogram är att programmet inte innefattar några konkreta åtgärder, utan består av övergripande mål, lokala mål,
samt handlingar/mål som Jönköpings kommun behöver arbeta med för att
uppnå Agenda 2030-målen. Berörda förvaltningar kommer därefter att behöva
införliva berörda mål i verksamhetsplaner och ta fram handlingsplaner för att
nå fastställda mål i hållbarhetsprogrammet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2022-05-06
Program för hållbarhet i Jönköpings kommun ärende 2022-2030
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att förslag till hållbarhetsprogram innebär väsentliga förändringar gentemot tidigare program för
hållbarhet och bedömer att programmet behöver arbetas om avseende
flera olika delar.
Vidare önskar Miljö- och hälsoskyddsnämnden lyfta fram delmoment
som var framgångsrika från föregående hållbarhetsprogram, som kommunstyrelsen bör överväga att införliva i kommande program.

Justerandes signatur
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Fördelar med föregående hållbarhetsprogram
Tidigare program för hållbar utveckling är baserat på Sveriges nationella miljömål beslutade av riksdagen 1999. Det finns tydliga fördelar med att basera hållbarhetsprogrammet utifrån de nationella miljömålen, då det finns tydlig koppling mellan miljömålen och olika ansvarsområden som berör kommunens olika
verksamhetsdelar. Exempelvis arbetet med vattenvård hade en tydlig koppling
till Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, ingen övergödning,
som innefattar konkreta miljöproblem och nyckeltal som kan följas upp på nationell, regional och lokal nivå.
En annan fördel är att flera statliga myndigheter åtminstone delvis har de nationella miljömålen som utgångspunkt i uppdrag, verksamhetsplanering och arbetssätt. Vidare kan de nationella och regionala framtagna åtgärderna, relaterade till de olika miljömålen, brytas ner och införlivas på en lokal nivå. Det
sker även en samverkan mellan länsstyrelsen och kommunen, inför antagandet
av åtgärdsprogram för olika miljömål, exempelvis åtgärdsprogram för vattnets
miljömål.
I föregående program för hållbar utveckling var konkreta åtgärder utpekade
med koppling till ett specifikt miljömål, samt definierad förvaltning som är ansvarig för att genomföra en viss åtgärd. Detta arbetssätt innebar en tydlig och
övergripande politisk förankring att genomföra en åtgärd, då Program för Hållbar Utveckling (PHU) antogs av kommunfullmäktige. Att definiera konkreta
åtgärder i programmet skapar även en tydlig transparens gentemot politiker och
allmänhet - vad genomförande av programmet faktiskt kommer innebära. I rådande förslag till program definieras handlingar/ mål, som behöver arbetas med
för att uppnå det övergripande målet, varav några kan betraktas som svåra att
förstå innebörden av.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Synpunkter på aktuellt förslag till program
Det står i programmet att berörda tjänstepersoner har varit med och arbetat
fram programmet. Det är tydligt att detta inte har skett då det på vissa områden
nämns mål och åtgärder på en mycket detaljerad nivå medan på andra områden, t.ex. förorenade områden inte nämns mer än i någon enstaka mening.
Detta ger ett spretigt intryck. Det hade varit bättre om samtliga målet hade varit
på ett övergripande alt. detaljerad nivå.
Under bakgrund anges att programmet ska ha utgångspunkt i agenda 2030,
samt tidigare fastställda styrdokument för kommunen. Det är av väsentlig betydelse att ange vilka tidigare fastställda styrdokument, samt andra program som
kommunen har att förhålla sig till relaterade till hållbarhetsfrågor. Exempelvis
åtgärdsprogram för vattnets Miljömål, Åtgärdsplan Grön handlingsplan, samt
gällande åtgärdsprogram för EU: S ramdirektiv för vatten (berörda vattendistrikt), naturvårdsprogrammet och VA-planen. Rimligen så behöver kommande
Justerandes signatur
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handlingsplaner behöva ha en koppling till andra program, som innefattar liknande åtgärder, för att ge en helhetsbild av hållbarhetsfrågor som kommunen
behöver arbeta med.
Det behöver göras ett tydligt ställningstagande om hur hållbarhetsprogrammet
ska förhålla sig till andra program relaterade till hållbarhet, exempelvis om
samma eller likartade mål ska kunna finnas i flera olika program.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Under stycket ansvar anges att kommunfullmäktige har möjlighet att lämna
uppdrag om särskilda hållbarhetssatsningar. Det är lämpligt att definiera vad
särskilda hållbarhetssatsningar skulle kunna innefatta, då respektive förvaltning
kommer behöva ta fram handlingsplaner för olika definierade åtgärder, exempelvis arbetet med restaurering av vattenmiljöer. Det kommer i samband med
framtagande av handlingsplaner behöva definieras vilken förvaltning som är
ansvarig för genomförandet av åtgärder i handlingsplanen. Framtagande av
handlingsplaner kommer även kräva förvaltnings-kommunövergripande samarbeten, då vissa frågor kan beröra flera olika förvaltningar. Det finns en risk att
det kommer ta tid att arbeta fram nya samverkansformer, tydlig ansvarsfördelning och fungerande arbetssätt. Det skulle underlätta om det redan i hållbarhetsprogrammet definieras vilka förvaltningar som är berörda-ansvariga för arbetet med angivna mål, då ansvar relaterade till vissa mål är något flytande.
Vid stycket om styrning och uppföljning anges att finansiering av programmets
genomförande sker i den årliga budgetprocessen. Miljö-och hälsoskyddsnämnden vill understryka vikten av att säkerställa en långsiktig planering avseende
finansiering av programmets olika delar som baseras på framtagna handlingsplaner, där planerad finansieringsväg behöver finnas inkluderat. Projekt löper
ibland under flera år, vilket innebär att det behöver finna en plan för långsiktig
finansiering för att fullfölja projektet. System för finansiering och budgetering
behöver även anpassas för att medge förutsättningar att nyttja olika typer av
statsbidrag för genomförande av exempelvis vattenvårdsprojekt och arbeten
med förorenade områden. Detta innebär att det är önskvärt att budgetöverläggningar och beslut om finansiering behöver anpassas till de tidsfönster som finns
att söka olika statliga bidrag, då det skulle innebära möjligheter att åstadkomma en större miljönytta, utan att det kräver mer ekonomiska resurser från
kommunen. Relaterat till finansiering av hållbarhetsprogrammet, så behöver
det även fastställas ett tydligt ramverk för prioritering av programmets olika
delar, samt beakta andra program som kräver finansiering.
Vattenvård
Miljö-och hälsoskyddsnämnden finner att det inte finns någon stark koppling
mellan Agenda 2030 målen som tydligt kan relateras till kommunens arbete
med restaurering av vattenmiljöer. Delar som berör vattenvård beskrivs under
Nyttjande av naturresurser, och berör målen rent vatten och sanitet för alla,
samt ekosystem och biologisk mångfald.
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Under mål 15 Bevara och utveckla resilienta* ekosystem så anges lokalt mål
att minst 9 naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal ska inrättas på
kommunal mark, varav 5 i sjöar eller vattendrag. Miljö-och hälsoskyddsnämnden önskar poängtera att kommunen bör prioritera områdesskydd utifrån förekommande naturvärden, rekreationsvärden, samt vilka bevarandeåtgärder som
är viktiga för att upprätthålla och utveckla naturvärden över tid. Att områden
ligger på kommunal mark, bör inte enbart vara beslutsgrundande för ett beslut
om områdesskydd. Miljö-och hälsoskyddsnämnden finner det av större vikt att
prioritera tecknandet av frivilliga naturvårdsavtal på privat mark, än att ta fram
områdesskydd för ytvatten på kommunal mark. Jönköpings kommun kan ta
fram en egen intern policy, som innefattar bevarande och utveckling av kantzoner längs med ytvatten, utan att området behöver omfattas av ett formellt områdesskydd. Exempel på prioriterade områden som skulle kunna omfattas av naturvårdsavtal är Kattån-Kvarnåns nedre delar som hyser förekomst av flodpärlmussla med lyckad föryngring, eller delar av Kallebäcken.

Under målet nr 6 rent vatten och sanitet anges lokalt mål som bidrar till agenda
2030.-Behöver vattenkvaliteten och den fysiska miljön i sjöar och vattendrag
förbättras. Det innebär att 85 procent av vattnen i kommunen som omfattas av
vattenförvaltningens statusklassning (så kallade ytvattenförekomster*) ska
uppnå miljökvalitetsnormerna god status både när det gäller ekologiska och kemiska värden. Miljö-och hälsoskyddsnämnden önskar poängtera att vattenförekomster som inom vattenförvaltningen framöver kommer klassas som kraftigt
modifierade (KMV), inte ska inräknas vid uppföljning av måluppfyllelse.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden bedömer för övrigt att genomförande av programmet kommer krävas både mer ekonomiska resurser, och personella resurser än vad som finns i dagsläget. Hur pass omfattande kommer respektive
handlingsplan förmodligen beskriva.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Förorenad Mark
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö behöver arbetas in på lämplig plats i programmet. Utdragen beskrivning från naturvårdsverket. ´´En del farliga ämnen i mark
utgör en akut risk på platsen, andra är skadliga vid långvarig exponering. Vissa
ämnen kan också sprida sig till vatten som vi kanske behöver använda som
dricksvatten i framtiden. Därför bidrar arbetet med förorenade områden även
till att uppnå fler av miljökvalitetsmålen, som levande sjöar och god kvalitet på
grundvatten, som har en tydlig koppling till möjligheterna att uppnå god kemisk status i vissa grund och ytvattenförekomster´´. Därutöver behöver övergripande mål och lokalt anpassade mål finnas under kap 15, 17 och 13 enligt
nedan.
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Under kap 15. nyttjande av naturresurserÖvergripande mål:
Förorenade områden är åtgärdade i sådan omfattning att det inte utgör något
hot mot människors hälsa eller miljö.
Lokalt anpassade mål:
- De mest förorenade områdena utifrån utförd GIS analys* ska undersökas.
*Geografisk informations systems (gis) analysen baseras bla. på de mest förorenade områdena, närhet till grund-, yt- och dricksvattentäkter, som utgör en
prioriteringsgrund för undersökning av förorenade områden i kommunen.
Lokalt anpassade mål:
- Arbeta för ökad användning av schaktmassor som är lämpliga ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.
Under kap 7 & 13. energi och klimat:
Lokalt anpassade mål:
- De mest förorenade områden som berörs av skred och ras ska inventeras och
utredas.
För att kunna uppnå satta mål behöver resurser tillsättas för att aktivt kunna arbeta med målen på flera förvaltningar då arbetet är tidkrävande och kräver resurser. Arbetet med förorenade områden har en inverkan på flera av målen
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-19
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet men med ett tilläggsyrkande i form av en strecksats
 Programmet återremitteras för en mer konkret beskrivning av strategi
och delmål.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag
till beslut och dels Bert-Åke Näslunds (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå Bert-Åke Näslunds (M) tilläggsyrkande.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att förslag till hållbarhetsprogram innebär väsentliga förändringar gentemot tidigare program för
hållbarhet och bedömer att programmet behöver arbetas om avseende
flera olika delar.
Vidare önskar Miljö- och hälsoskyddsnämnden lyfta fram delmoment
som var framgångsrika från föregående hållbarhetsprogram, som kommunstyrelsen bör överväga att införliva i kommande program.
Fördelar med föregående hållbarhetsprogram
Tidigare program för hållbar utveckling är baserat på Sveriges nationella miljömål beslutade av riksdagen 1999. Det finns tydliga fördelar med att basera hållbarhetsprogrammet utifrån de nationella miljömålen, då det finns tydlig koppling mellan miljömålen och olika ansvarsområden som berör kommunens olika
verksamhetsdelar. Exempelvis arbetet med vattenvård hade en tydlig koppling
till Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, ingen övergödning,
som innefattar konkreta miljöproblem och nyckeltal som kan följas upp på nationell, regional och lokal nivå.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

En annan fördel är att flera statliga myndigheter åtminstone delvis har de nationella miljömålen som utgångspunkt i uppdrag, verksamhetsplanering och arbetssätt. Vidare kan de nationella och regionala framtagna åtgärderna, relaterade till de olika miljömålen, brytas ner och införlivas på en lokal nivå. Det
sker även en samverkan mellan länsstyrelsen och kommunen, inför antagandet
av åtgärdsprogram för olika miljömål, exempelvis åtgärdsprogram för vattnets
miljömål.
I föregående program för hållbar utveckling var konkreta åtgärder utpekade
med koppling till ett specifikt miljömål, samt definierad förvaltning som är ansvarig för att genomföra en viss åtgärd. Detta arbetssätt innebar en tydlig och
övergripande politisk förankring att genomföra en åtgärd, då Program för Hållbar Utveckling (PHU) antogs av kommunfullmäktige. Att definiera konkreta
åtgärder i programmet skapar även en tydlig transparens gentemot politiker och
allmänhet - vad genomförande av programmet faktiskt kommer innebära. I rådande förslag till program definieras handlingar/ mål, som behöver arbetas med
för att uppnå det övergripande målet, varav några kan betraktas som svåra att
förstå innebörden av.
Synpunkter på aktuellt förslag till program
Det står i programmet att berörda tjänstepersoner har varit med och arbetat
fram programmet. Det är tydligt att detta inte har skett då det på vissa områden
nämns mål och åtgärder på en mycket detaljerad nivå medan på andra områJusterandes signatur
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den, t.ex. förorenade områden inte nämns mer än i någon enstaka mening.
Detta ger ett spretigt intryck. Det hade varit bättre om samtliga målet hade varit
på ett övergripande alt. detaljerad nivå.
Under bakgrund anges att programmet ska ha utgångspunkt i agenda 2030,
samt tidigare fastställda styrdokument för kommunen. Det är av väsentlig betydelse att ange vilka tidigare fastställda styrdokument, samt andra program som
kommunen har att förhålla sig till relaterade till hållbarhetsfrågor. Exempelvis
åtgärdsprogram för vattnets Miljömål, Åtgärdsplan Grön handlingsplan, samt
gällande åtgärdsprogram för EU: S ramdirektiv för vatten (berörda vattendistrikt), naturvårdsprogrammet och VA-planen. Rimligen så behöver kommande
handlingsplaner behöva ha en koppling till andra program, som innefattar liknande åtgärder, för att ge en helhetsbild av hållbarhetsfrågor som kommunen
behöver arbeta med.
Det behöver göras ett tydligt ställningstagande om hur hållbarhetsprogrammet
ska förhålla sig till andra program relaterade till hållbarhet, exempelvis om
samma eller likartade mål ska kunna finnas i flera olika program.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Under stycket ansvar anges att kommunfullmäktige har möjlighet att lämna
uppdrag om särskilda hållbarhetssatsningar. Det är lämpligt att definiera vad
särskilda hållbarhetssatsningar skulle kunna innefatta, då respektive förvaltning
kommer behöva ta fram handlingsplaner för olika definierade åtgärder, exempelvis arbetet med restaurering av vattenmiljöer. Det kommer i samband med
framtagande av handlingsplaner behöva definieras vilken förvaltning som är
ansvarig för genomförandet av åtgärder i handlingsplanen. Framtagande av
handlingsplaner kommer även kräva förvaltnings-kommunövergripande samarbeten, då vissa frågor kan beröra flera olika förvaltningar. Det finns en risk att
det kommer ta tid att arbeta fram nya samverkansformer, tydlig ansvarsfördelning och fungerande arbetssätt. Det skulle underlätta om det redan i hållbarhetsprogrammet definieras vilka förvaltningar som är berörda-ansvariga för arbetet med angivna mål, då ansvar relaterade till vissa mål är något flytande.
Vid stycket om styrning och uppföljning anges att finansiering av programmets
genomförande sker i den årliga budgetprocessen. Miljö-och hälsoskyddsnämnden vill understryka vikten av att säkerställa en långsiktig planering avseende
finansiering av programmets olika delar som baseras på framtagna handlingsplaner, där planerad finansieringsväg behöver finnas inkluderat. Projekt löper
ibland under flera år, vilket innebär att det behöver finna en plan för långsiktig
finansiering för att fullfölja projektet. System för finansiering och budgetering
behöver även anpassas för att medge förutsättningar att nyttja olika typer av
statsbidrag för genomförande av exempelvis vattenvårdsprojekt och arbeten
med förorenade områden. Detta innebär att det är önskvärt att budgetöverläggningar och beslut om finansiering behöver anpassas till de tidsfönster som finns
att söka olika statliga bidrag, då det skulle innebära möjligheter att åstadkomma en större miljönytta, utan att det kräver mer ekonomiska resurser från
kommunen. Relaterat till finansiering av hållbarhetsprogrammet, så behöver
det även fastställas ett tydligt ramverk för prioritering av programmets olika
delar, samt beakta andra program som kräver finansiering.
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Vattenvård
Miljö-och hälsoskyddsnämnden finner att det inte finns någon stark koppling
mellan Agenda 2030 målen som tydligt kan relateras till kommunens arbete
med restaurering av vattenmiljöer. Delar som berör vattenvård beskrivs under
Nyttjande av naturresurser, och berör målen rent vatten och sanitet för alla,
samt ekosystem och biologisk mångfald.

Under mål 15 Bevara och utveckla resilienta* ekosystem så anges lokalt mål
att minst 9 naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal ska inrättas på
kommunal mark, varav 5 i sjöar eller vattendrag. Miljö-och hälsoskyddsnämnden önskar poängtera att kommunen bör prioritera områdesskydd utifrån förekommande naturvärden, rekreationsvärden, samt vilka bevarandeåtgärder som
är viktiga för att upprätthålla och utveckla naturvärden över tid. Att områden
ligger på kommunal mark, bör inte enbart vara beslutsgrundande för ett beslut
om områdesskydd. Miljö-och hälsoskyddsnämnden finner det av större vikt att
prioritera tecknandet av frivilliga naturvårdsavtal på privat mark, än att ta fram
områdesskydd för ytvatten på kommunal mark. Jönköpings kommun kan ta
fram en egen intern policy, som innefattar bevarande och utveckling av kantzoner längs med ytvatten, utan att området behöver omfattas av ett formellt områdesskydd. Exempel på prioriterade områden som skulle kunna omfattas av naturvårdsavtal är Kattån-Kvarnåns nedre delar som hyser förekomst av flodpärlmussla med lyckad föryngring, eller delar av Kallebäcken.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Under målet nr 6 rent vatten och sanitet anges lokalt mål som bidrar till agenda
2030.-Behöver vattenkvaliteten och den fysiska miljön i sjöar och vattendrag
förbättras. Det innebär att 85 procent av vattnen i kommunen som omfattas av
vattenförvaltningens statusklassning (så kallade ytvattenförekomster*) ska
uppnå miljökvalitetsnormerna god status både när det gäller ekologiska och kemiska värden. Miljö-och hälsoskyddsnämnden önskar poängtera att vattenförekomster som inom vattenförvaltningen framöver kommer klassas som kraftigt
modifierade (KMV), inte ska inräknas vid uppföljning av måluppfyllelse.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden bedömer för övrigt att genomförande av programmet kommer krävas både mer ekonomiska resurser, och personella resurser än vad som finns i dagsläget. Hur pass omfattande kommer respektive
handlingsplan förmodligen beskriva.
Förorenad Mark
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö behöver arbetas in på lämplig plats i programmet. Utdragen beskrivning från naturvårdsverket. ´´En del farliga ämnen i mark
utgör en akut risk på platsen, andra är skadliga vid långvarig exponering. Vissa
ämnen kan också sprida sig till vatten som vi kanske behöver använda som
dricksvatten i framtiden. Därför bidrar arbetet med förorenade områden även
Justerandes signatur
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till att uppnå fler av miljökvalitetsmålen, som levande sjöar och god kvalitet på
grundvatten, som har en tydlig koppling till möjligheterna att uppnå god kemisk status i vissa grund och ytvattenförekomster´´. Därutöver behöver övergripande mål och lokalt anpassade mål finnas under kap 15, 17 och 13 enligt
nedan.
Under kap 15. nyttjande av naturresurserÖvergripande mål:
Förorenade områden är åtgärdade i sådan omfattning att det inte utgör något
hot mot människors hälsa eller miljö.
Lokalt anpassade mål:
- De mest förorenade områdena utifrån utförd GIS analys* ska undersökas.
*Geografisk informations systems (gis) analysen baseras bla. på de mest förorenade områdena, närhet till grund-, yt- och dricksvattentäkter, som utgör en
prioriteringsgrund för undersökning av förorenade områden i kommunen.
Lokalt anpassade mål:
- Arbeta för ökad användning av schaktmassor som är lämpliga ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.
Under kap 7 & 13. energi och klimat:
Lokalt anpassade mål:
- De mest förorenade områden som berörs av skred och ras ska inventeras och
utredas.
För att kunna uppnå satta mål behöver resurser tillsättas för att aktivt kunna arbeta med målen på flera förvaltningar då arbetet är tidkrävande och kräver resurser. Arbetet med förorenade områden har en inverkan på flera av målen

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Reservation
M- och KD-gruppen samt SD-gruppen reserverar sig till förmån för Bert-Åke
Näslunds (M) yrkande
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kopia:
Linda Hassel, linda.hassel@jonkoping.se
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§ 56
Månadsrapport för april 2022
Mhn 2022:0990
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport för
april 2022. Programmet pekar mot ett överskott med 0,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05
Månadsrapport för april 2022, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Månadsrapport för april 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-19
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 april 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

Beslutet expedieras till:
Mottagarens/mottagarnas namn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-19

§ 57
Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckning över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – DAH §§ 221-288
Avloppsärenden – DAL §§ 043-052
Miljöskyddsärenden – DFO §§ 011-014
Livsmedelsärenden – DLI §§ 358-489
Miljöskyddsärenden – DMI §§ 059-076

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

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-19

§ 58
Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2022-04-07 – 2022-05-04
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Signature reference: 01eeb18e-68a0-4cb3-9962-5fc8450c57f5

 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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