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§ 223

Informationsärenden
-Information om fårorenad mark, Anna-Lena Wullf.
- Översyn av miljöpriset, Eva Göransson.
Ordförande Susanne W ismen och Rolf Wennerhag diskuterar vidare med
Eva Göransson och återkommer med ett fårslag.
-Information om Asia Grossist, Lena Nordlund och Anders Jonasson.
-Rapport: Utbildning, ny kommunallag 2017-09-18. Susanne W ismen,
Håkan Strid deltog.
-Rapport: Studiebesök för Friluftsambassadörer, halvdag 2017-09-19.
Susanne Wismen och Anders Gustafsson deltog.
- Miljöfika vid fyra tillfällen. Inget deltagande från nämnden.
Nämndledamot föreslår en miljöfika på kvällstid.
-Rapport: Presidieträff Miljösamverkan f, 2017-09-22. Susanne W ismen,
Bett-Åke Näslund, RolfWennerhag deltog.
- Rapp01t: Kommunrevision 2017-09-26. RolfWennerhag deltog.
- Rapport: Effekter av klimatfårändringar-hur anpassar vi oss?
2017-09-26. RolfWennerhag deltog.
-Rapport: Klimatkonferensen 2017-09-28 Susanne Wismen, Frida Edman,
Rune Hultkvist, Berne L01·efors, RolfWennerhag deltog.
- Rapport: E4:an uppföljning-bullerdämpande asfalt 2017-09-29.
Susanne Wismen, RolfWennerhag deltog.
-Rapport: Tekniskt utskott 2017-10-04. Rolf Wennerhag deltog.
- Rapp01t: FAH Sundsvall 2017-10-04--05. Susanne W ismen, Anders
Gustafsson från nämnden samt enhetschef David Me Ile deltog.
-Rapport: Miljödiplomering 2017-10-10. Susanne Wismen deltog.
- Rapp01t: Miljö- och hälsoskyddschefen informerar

Kommande aktiviteter
- Kemikaliekonferensen 2017-1 0-17
-Agenda 2030 Jönköping 2017-10-24
-Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping 2017-11-09 --11
- Julbord på restaurang Kapris 2017-12-14
- FAH Årsmöte Stockholm 2018-05-03 -- 04
- FAH höst-2018; Jönköping blir värdkommun 2018-10-03 --04

Justerandes signatur
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§ 224

Medborgardialog Attarpsdammen
Mhn2017:1566
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjade våren 2017 en medborgardialog
angående Attarpsdammen. Processen startade med ett möte med allmänheten
den29mars 2017. Till detta möte publicerades en sida på lönköpings kommuns
hemsida med information om projektet, dess utmaningar och de utredningar som
till dags dato genomförts. På denna sida fanns också möjlighet att lämna
synpunkter via ett formulär. Synpunkter kunde också lämnas skriftligt per post
eller mejl. Därefter, den 3 maj 2017, stängdes Medborgardialogens forsta etapp.
På nämndssammanträdet 2017-06-08 togs beslut att ge berörda tjänstemän
rätten att arbeta vidare med frågan utifrån de synpunkter som inkommit i och
med medborgardialogen och till nämnden i oktober lämna förslag på fmisatt
riktning i arbetet och även de forslag på eventuella utredningar som ska beställas
för att få mer kunskap och beslutsunderlag för kommande beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-22
Vättem-fakta Nr 6: 2014 "Redovisning av resultat från undersökningar av
grumling och sedimentation i två av Vättems tillflöden"
FN barnkonvention
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
att beställa en utredning som visar varifrån sedimenten kommer och
förslag på eventuella möjliga åtgärder.
att berörda tjänstemän tillsätter en arbetsgrupp och en styrgrupp till
projektet. I arbetsgruppen ska tjänstemän från miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret finnas.
I styrgruppen finns tjänstemän, politiker samt representanter för
Bankerydsboma.
att uppdra åt Jenny Kanerva Eriksson att uppdatera projektet på hemsidan
på befintlig plats, och därefter fortsätta hålla denna sida aktuell.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12
Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
att beställa en utredning som visar varifrån sedimenten kommer och
förslag på eventuella möjliga åtgärder.
-

Justerandes signatur

att berörda tjänstemän tillsätter en arbetsgrupp och en styrgrupp till
projektet. I arbetsgruppen ska tjänstemän från miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret finnas.
I styrgruppen finns tjänstemän, politiker samt representanter för
Bankerydsborna.
att uppdra åt Jenny Kanerva Eriksson att uppdatera projektet på hemsidan
på befintlig plats, och därefter fortsätta hålla denna sida aktuell.
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§ 225

Ärende angående samhällsekonomisk analys av
Vättern efter motion om "Vättern vår dricksvattentäkt"
Mhn 2015:2528
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att
tillfråga Vätternvårdsfårbundet att undersöka intresse for att låta Vättern värderas
enligt samhällsekonomisk analys. I samma beslut fick också nämnden i uppdrag
att utreda kostnaden får värderingen och får genomforandet av värderingen
avsattes 200 000 kronor i VIP 2017-2019.
Kommunfullmäktiges beslut foregås av en motion som fareslår att Jönköpings
kommun aktivt ska verka for att ge Vättern högsta möjliga skydd och att
tillskriva riksdagen att ta beslut om att öka skyddet av Vättern till ett överordnat
riksintresse för dricksvatten. Vidare fareslås Jönköping kommun ta initiativ
till att få Vättern värderad enligt samhällsekonomisk simpleranalys och får
detta ändamål avsätta 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll2016-03-31 § 73.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- att tillskriva Vättervårdsfårbundet att utröna intresse för att låta
Vättern värderas enligt samhällsekonomisk analys.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12
Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens forslag
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker forslaget
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- att tillskriva Vättervårdsforbundet att utröna intresse för att låta
Vättern värderas enligt samhällsekonomisk analys.

Beslutet expedieras till
Vätternvårdsforbundet, Måns Lindell
Kommunfullmäktige
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§ 226

Yttrande till kommunstyrelsen över "Motion om ett åtgärdsprogram
mot invasiva arter"
Mhn 2017:2921
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts tillfålle att yttra sig till
kommunstyrelsen över en motion om ett åtgärdsprogram mot invasiva arter.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna på följande:
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett
forslag till åtgärdsprogram mot invasiva arter
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och övriga berörda förvaltningar
ges i uppdrag att inleda ett projekt for bekämpning av kanadensiskt gullris
och jättebalsamin
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och övriga berörda förvaltningar
ges i uppdrag att organisera och leda feriearbete med bekämpning och
feriearbetares undervisning av elever
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges i uppdrag att informera
medborgarna om invasiva arter och behovet av bekämpning
att stadskontoret ges i uppdrag att lägga information och instruktioner till
kommuninnevånarna på Jönköpings kommuns hemsida samt att
förvaltningarnas kostnader for forsta året tas från kommunens resultat och
for senare år arbetas in i kommande budget.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-04
Motion om ett åtgärdsprogram mot invasiva arter
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se (sökord: invasiva arter)
Havs- och vattenmyndigheten: www.havochvatten.se (sökord: invasiva mter)
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar på motionen avslås med nedanstående
kommentarer:
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett
forslag till åtgärdsprogram mot invasiva mter
Kommentar: Bekämpning av invasiva arter på lokal nivå ligger närmare
tekniska kontorets och stadsbyggnadskontorets ansvarsområde snarare än
miljö- och hälsoskyddskontoret då de ansvarar för praktisk förvaltning av
kommunens marker, naturvård och översiktlig planering.
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och övriga berörda förvaltningar
ges i uppdrag att inleda ett projekt for bekämpning av kanadensiskt gullris
och jättebalsamin
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Kommentar: Det görs idag lokala punktinsatserlåtgärder mot bland annat
jättelokan där det pågår ett LONA-projektför att testa om får kan beta ner
jätteloka för att undvika att behöva använda kemiska bekämpningsmedel.
Växter och djur som idag redan är så etablerade som t ex jättebalsamin
och kanadensiskt gullris kommer man troligen inte kunna utrota.
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och övriga berörda förvaltningar
ges i uppdrag att organisera och leda feriearbete med bekämpning och
feriearbetares undervisning av elever
Kommentar: Om det skulle bli aktuellt med feriearbetare för bekämpning
av invasiva arter skulle dessa vara organiserade under tekniska kontoret
som jobbar med förvaltning av kommunens mark.
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges i uppdrag att informera
medborgarna om invasiva arter och behovet av bekämpning
Kommentar: att triformation ut mot medborgaren om invasiva arter är ett
bra verktygför att sprida kunskap och på så sätt minska riskenför
omedveten spridning. Detta bör dock vara ett förvaltningsövergripande
arbete.
att stadskontoret ges i uppdrag att lägga information och instruktioner till
kommuninnevånarna på lönköpings kommuns hemsida samt att
förvaltningarnas kostnader för forsta året tas från kommunens resultat och
for senare år arbetas in i kommande budget
Kommentar: punkten riktar sig till stadskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar punkten utan kommentar.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12
Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion.
Ordforanden konstaterar att det föreligger två forslag till beslut.
Omröstning
Ordforande Susanne W ismen ställer proposition på sitt eget forslag resp.
Marcus Aronssons (SD) forslag och finner det forstnämnda forslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst for bifall till ordforandens förslag.
Nej-röst för bifall till Marcus Aronssons (SD) förslag.
Upprop förrättas och röster avges enligt följande :
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 9 ja-röster mot 2 nej-röster
bifallit ordforande Susanne Wismens forslag.
Ledamöter

Ja

Bett-Åke Näslund (M)
Carl-Gustaf Dy beck (M)
Sven-Enar Johansson (M)
Rune Hultkvist (L)

x
x
x
x

RolfWennerhag (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S)
Frida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen

x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x

2

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att motionen avslås med nedanstående
kommentarer
att miljö- och hälsoskyddsforvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett
forslag till åtgärdsprogram mot invasiva mter
Kommentar: Bekämpning av invasiva arter på lokal nivå ligger närmare
tekniska kontorets och stadsbyggnadskontorets ansvarsområde snarare än
miljö- och hälsoskyddskontoret då de ansvarar för praktiskförvaltning av
kommunens marker, naturvård och översiktlig planering.
att miljö- och hälsoskyddsforvaltningen och övriga berörda forvaltningar
ges i uppdrag att inleda ett projekt for bekämpning av kanadensiskt gullris
ochjättebalsamin
Kommentar: Det görs Mag lokala punktinsatserlåtgärder mot bland annat
jättelokan där det pågår ett LONA-projektför att testa om får kan beta ner
jättelokaför att undvika att behöva använda kemiska bekämpningsmedel.
Växter och djur som idag redan är så etablerade som t ex jättebalsamin
och kanadensiskt gullris kommer man troligen inte kunna utrota.
att miljö- och hälsoskyddsforvaltningen och övriga berörda forvaltningar
ges i uppdrag att organisera och leda feriearbete med bekämpning och
feriearbetares undervisning av elever
Kommentar: Om det skulle bli aktuellt medferiearbetare för bekämpning
Justerandes signatur
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av invasiva arter skulle dessa vara organiserade under tekniska kontoret
som jobbar med förvaltning av kommunens mark.
att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges i uppdrag att informera
medborgarna om invasiva arter och behovet av bekämpning
Kommentar: att information ut mot medborgaren om invasiva arter är ett
bra verktygför att sprida kunskap och på så sätt minska riskenför
omedveten spridning. Detta bör dock vara ett förvaltningsövergripande
arbete.
att stadskontoret ges i uppdrag att lägga information och instruktioner till
kommuninnevånarna på lönköpings kommuns hemsida samt att
förvaltningarnas kostnader for forsta året tas från kommunens resultat och
for senare år arbetas in i kommande budget
Kommentar: punkten riktar sig till stadskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar punkten utan kommentar.

Reservation
Ledamot Marcus Aronsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån for sitt
eget förslag.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 227

Yttrande över "Plan för idrott 2018-2023"
Mhn 2017:3490
Sammanfattning
lönköpings kommuns kultur- och fritidsfårvaltning har under året arbetat med
att ta fram en strategisk plan får idrottsområdet i samverkan med den lokala
idrottsrörelsen. lönköpings kommuns "Plan får idrott 2018- 2023" ska vara ett
styrdokument får kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.
Dokumentet ska visa på kommunens samlade viljeinriktning, dess ambitioner,
utvecklingsbehov inom idrottsområdet samt några konkreta åtgärder.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25
Remissversion Plan får idrott 2018-2023

Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det under bilaga l bör läggas
till att målområde l -Idrottsanläggningar, l. 3 -Miljövänliga anläggningar
berör miljö- och hälsoskyddsnämnden.
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att det finns en
idrottsplan får kommunen och ser speciellt positivt på möjligheten till ett
större stöd vid investeringar som är miljö- eller klimatfårbättrande. En
naturlig del i detta borde t ex vara möjligheten för föreningar att välja
miljövänliga alternativ på konstgräsanläggningar trots en högre
investeringskostnad.

-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser också att det är mycket viktigt att,
precis som fårsta åtgärdspunkten under 1.3 Mål- Miljövänliga anläggningar
säger, man tar hänsyn till klimat- och miljöpåverkan vid ny- och orobyggnationer och på så sätt minskar spridning av t. ex. mikroplaster från
konstgräsplaner.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag.
RolfWennerhag (S) tillstyrker förslaget
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det under bilaga l bör läggas
till att målområde l -Idrottsanläggningar, l. 3- Miljövänliga
anläggningar berör miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att det finns en
idrottsplan for kommunen och ser speciellt positivt på möjligheten till ett
större stöd vid investeringar som är miljö- eller klimatforbättrande. En
naturlig del i detta borde t ex vara möjligheten for foreningar att välja
miljövänliga alternativ på konstgräsanläggningar trots en högre
investeringskostnad.
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser också att det är mycket viktigt att,
precis som forsta åtgärdspunkten under 1.3 Mål- Miljövänliga anläggningar
säger, man tar hänsyn till klimat- och miljöpåverkan vid ny- och orobyggnationer och på så sätt minskar spridning av t ex mikroplaster från
konstgräs planer.

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 228

Yttrande över "Plan för friluftsliv 2018-2023"
Mhn 2017:3481

Sammanfattning
lönköpings kommuns kultur- och fritidsförvaltning har under året arbetat med
att ta fram en ny strategisk plan för friluftsområdet i samverkan med den lokala
föreningslivet, politiska friluftambassadörer, regionala aktörer och organisationer
samt kommunens friluftsråd. lönköpings kommuns "Plan för friluftsliv
2018- 2023" ska vara ett styrdokument för kommunens samtliga förvaltningar,
nämnder och bolag.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-25
Remissversion Plan för friluftsliv 2018-2023
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att det finns en
friluftsplan för kommunen och har inget att anmärka.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att det finns en
friluftsplan för kommunen och har inget att anmärka.

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur
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§ 230

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
Korteho 4:9 m.fl. Strandängen etapp 2
Mhn 2017:3434, STBN 2015:278
Sammanfattning
Planfårslaget möjliggör en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder
samt verksamheter exempelvis fårskolor, kontor och äldreboende och är den
andra etappen får Strandängen.
Förslaget får etapp två omfattar resterande del av området Strandängen samt en
bit av den västra sidan om järnvägen. Förslaget möjliggör får cirka l 000 bostäder.
Beslutsunderlag
Samrådshandling 2017-08-16; Detaljplan får bostäder på del av Korteho 4:9 m.fl .
Strandängen lönköpings kommun, planbeskrivning, plankarta och bilagor på
www.jonkoping.se.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar fåljande synpunkter på detaljplan över
del av fastigheten Korteho 4:9, lönköpings kommun:
Dagvattnet bör genomgå någon form av partikelavskiljning innan det
släpps till raviner får att minimera påverkan på ekologin i bäckarna.
Med patiikelavskiljning minskar även en stor del av fårareningarna i
dagvattnet.
Utfård miljöteknisk markundersökning kompletteras inom tidigare
odlingsområden innan planen fastställs. Provtagning bör omfatta
bekämpningsmedel och metaller
Föreslår att bebyggelsen längst väster ut utformas som ett U med
öppningen mot öster (Vättern).
Trafikbullerutredningen behöver inför granskningsskedet uppdateras
med fårslagen bebyggelse, eftersom husens placering har ändrats. Det
vore också önskväti att man tittar på lägsta våningsantal mot väster får
att byggnaderna ska fungera som bullerskydd. Ä ven kommande eventuella
trafikfårändringar bör ingå i utredningen.
Att vissa fasader runt torget fårses med ljudabsorberande fasader. En
analys av detta bör ingå i den uppdaterade trafikbullerutredningen.
Föreslår att planbestämmelser införs om lägsta våningsantal får
bebyggelsen längst väster ut och att denna bebyggelse ska utfåras fårst.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SA~NTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-12

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12
Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö-och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan
över del av fastigheten Korteho 4:9, lönköpings kommun:
Dagvattnet bör genomgå någon form av partikelavskiljning innan det
släpps till raviner för att minimera påverkan på ekologin i bäckarna.
Med pattikelavskiljning minskar även en stor del av föroreningarna i
dagvattnet.
-

Utförd miljöteknisk markundersökning kompletteras inom tidigare
odlingsområden innan planen fastställs. Provtagning bör omfatta
bekämpningsmedel och metaller
Föreslår att bebyggelsen längst väster ut utformas som ett U med
öppningen mot öster (Vättern).
Trafikbullerutredningen behöver inför granskningsskedet uppdateras
med forslagen bebyggelse, eftersom husens placering har ändrats. Det
vore också önskvätt att man tittar på lägsta våningsantal mot väster for
att byggnaderna ska fungera som bullerskydd. Även kommande eventuella
trafikforändringar bör ingå i utredningen.
Att vissa fasader runt torget forses med ljudabsorberande fasader. En analys
av detta bör ingå i den uppdaterade trafikbullerutredningen.
Föreslår att planbestämmelser införs om lägsta våningsantal får bebyggelsen
längst väster ut och att denna bebyggelse ska utfåras forst.

Beslutet expedieras till

stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SANndANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-12

§ 231

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Mhn 2017:3586
Sammanfattning
Den l januari 2017 genomfårdes ett antal ändringar i miljöprövningsfårordningen
(SFS 2013:251 ). Detta med får att miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande
taxa får prövning och tillsyn enligt miljöbalken behöver uppdateras. De flesta
fårändringar i taxan berör bilaga 2. De flesta fårändringarna i miljöprövningsfårordningen har sin grund i industriutsläppsdirektivet, lED. 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 2017-09-29
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 2018-01-01
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12
Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar på återremittering till fårvaltningen
får vidare beredning.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar bifall.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
fårvattningen för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-12

§ 232

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer;
höjning av tirnavgift
Mhn 2017:3612
Sammanfattning
Av 5 §Taxa for miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att kommunen får, för vmje
kalenderår (avgiftsår), besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en
procentsats. Den motsvarar de tolv senaste månadernas forändring i arbetskostnadsindex for tjänstemän inom privat sektor (AKI totalindex), räknat
fram till den l mars året före avgiftsåret Miljö- och hälsoskyddsnämnden
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan for 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 for miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer index uppräknas efter ändring
i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 kronor till 994 kronor.
Höjningen ska gälla från och med 2018-01-0 l.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12

Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar på återremittering till förvaltningen
for vidare beredning.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar bifall.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
Miljö- och hälsasskyddsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SA~NTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-12

§ 233

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn över solarieverksamhet inom Jönköpings kommun; höjning
av tirnavgift
Mhn 2017:3613
Sammanfattning
Av 5 §Taxa for miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet inom Jönköpings kommun följer att kommunen får, for vatje
kalenderår (avgiftsår), besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en
procentsats. Den motsvarar de tolv senaste månadernas forändring i arbetskostnadsindex for tjänstemän inom privat sektor (AKI totalindex), räknat
fram till den l mars året före avgiftsåret Miljö- och hälsoskyddsnämnden
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan for 2018 ska höjas
från nuvarande 968 kronor till 994 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017 -l 0-02

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa for miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet inom Jönköpings kommun index uppräknas efter ändring
i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 kronor till 994 kronor.
Höjningen ska gälla från och med 2018-01-0 l.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12

Yrkande
Ordforande Susanne W ismen (KD) yrkar på återremittering till förvaltningen
för vidare beredning.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar bifall.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för vidare beredning.

Justerandes signahar

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SANndANTRÄDESPROTOKOLL
. 2017-10-12

§ 234

Indexuppräkning av taxa för Jönköpings kommuns offentliga
kontroll av livsmedel; höjning av tirnavgift
Mhn 2017:3614

Sammanfattning
Av 4 § Taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av
livsmedel följer att kommunen får får varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats. Den motsvarar de
tolv senaste månadernas fårändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän
inom privat sektor (AKI totalindex), räknat fram till den l mars året före
avgiftsåret
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att timtaxan får 2018 ska höjas från nuvarande l 220 kr till l 253 kronor.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017 -l 0-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens 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 2018-01-0 l.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar på återremittering till förvaltningen
får vidare beredning.
RolfWennerhag (S) får S-gruppen och MP-gruppen yrkar bifall.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen får vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SA1flWANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-12

§ 235

Månadsrapport per september 2017
Mhn 2017:694
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per september 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport per september 2017, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrappott per september 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker fårslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrappott per september
2017 och lägger denna till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-10-12

§ 236

Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018
Mhn 2017:3693
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat fårslag till sammanträdestider får miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2018.
Sammanträdeslokal: Sessionssalen, Juneporten V. Storgatan 16 Jönköping
Grupprum: Tripp, Trapp, Trull (Juneporten).
Nämndens sammanträden delas upp i en föredragningsdel och i en
beslutandedeL I pausen hålls gruppöverläggningar.

Beslutsunderlag
Sammanträdestider får kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-03

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Sammanträdestider får miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2018

•

torsdag 2018-01-11

kl.l2.30

•
•
•
•
•
•
•
•

torsdag 2018-02-08

kl.l2.30

torsdag 2018-03-08

kl.l2.30

torsdag 2018-04-12

kl.l2.30

onsdag 2018-05-02

kl. 08.30

torsdag 2018-06-07

kl. 12.30

torsdag 2018-08-16

heldag

torsdag 2018-09-13

kl.l2.30

torsdag 2018-10-11

kl.l2.30

tisdag 2018-11-06

kl.l2.30

torsdag 2018-12-13

kl.l2.30

•
•

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12
Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrk ande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-10-12

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sammanträdestider för
2018 blir fdljande

•
•

torsdag 2018-01-11

kl.12.30

torsdag 2018-02-08

kl.12.30

•
•
•

torsdag 2018-03-08

kl.12.30

torsdag 2018-04-12

kl.12.30

onsdag 2018-05-02

kl. 08.30

•

torsdag 2018-06-07

kl. 12.30

•
•
•
•
•

torsdag 2018-08-16

heldag

torsdag 2018-09-13

kl.12.30

torsdag 2018-1 0-11

kl.12.30

tisdag 2018-11-06

kl.12.30

torsdag 2018-12-13

kl.12.30

Beslut expedieras till
Nämnderna
Länsstyrelsen i lönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-10-12

§ 237

Meddelanden- avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fötieckning över handlingar
inkomna for kännedom 2017-08-31-2017-09-27.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrka nde

JÖNKÖPINGS KOMMUN

SA~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-10-12

§ 238

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fölteckning över handlingar
inkomna for kännedom 2017-08-31-2017-09-27.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrka nde

JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-10-12

§ 239

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fåtteckningar över
delegationsbeslut
Administrativa ärenden- DAD §§ 014-015
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 367-408
Avloppsärenden-DAL §§ 111-122
Livsmedelsärenden- DLI §§ 218-249
Miljöskyddsärenden - DMI §§ 290-317

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

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-10-12

§ 240

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fätteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2017-08-31 -2017-09-27.
Förvaltningens fOrslag 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
2017-10-12

Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 14.25-14.30.

Beslutande

Bett-Åke Näslund (M) 1: e vice ordf.
Carl-GustafDybeck (M)
Susanne Wismen (KD), ordförande
Sven-Enar Johansson (M) ersättare för Agneta Sundgren (C)
Rune Hultkvist (L) ersättare för Al bett Söderlind (L)
RolfWennerhag (S) 2:e vice ordförande
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thonnan (S) ersättare för Susanna Claesson (S)
Frida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Jan Birgersson (M)
Beme Lorefors (KD)
Elisabeth Kangas (S)
Roger Andersson (S)

Anna-Lena Wullf, inspektör§ 229
Anders Hansson, administrativ chef
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
David Meiie, enhetschefmiljöskyddsenheten
Erik Engwall, inspektör hälsoskyddsenheten
Johanna Hänninen, livsmedelsenheten
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Paragraf 229

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

E::_~
_"·_:
_n 16, ~n:pmg
~ 2~ 7-10-19 omedelbarjustering

Ordfårande
Susanne Wismen (KD)
Justerande

~/ftL _d/,.;-L ~
Beli=Ai<eNäslu~~f

crVi) ----··········-······-···· ··ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tiDkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum får sammanträdet

2017-10-12

Datum får anslags uppsättande 2017-10-13

Datum får anslags nedtagande

2017-11-03

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

.xn.t=Mari
. .bL~~
Gudmundsson m-" "'" " " " -" " " " "- " " "
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-10-12

§ 229

Yttrande över Naturvårdsverkets forslag till ändringar i
industriutsläppforordningen (2013:250)
Mhn 2017: 3428
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått tillfålle att yttra sig över forslag på
ändring i industriutsläppsforordningen (IUF) med anledning av nya BATslutsatser som rör branscherna icke-järnmetallindustri och industrier inom den
kemiska sektorn med rening och hantering av avloppsvatten och avgaser. Till
följd av de nya BAT -satserna föreslår Naturvårdsverket att industriutsläppforordningen (2013:250) kompletteras med 12 nya paragrafer. Ingen miljöfarlig verksamhet i lönköpings kommun omfattas av Naturvårdsverkets förslag.
Förslaget påverkar inte heller miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsarbete.
Beslutsunderlag
Förslag till ändringar i industriutsläppforordningen (2013:250) ärende
nr: NV-04330-17 (rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom
den kemiska sektorn)
Förslag till ändringar i industriutsläppforordningen (20 13 :250) ärende
nr: NV-0 1532-17 (icke-järnmetallindustrin)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-09-20
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar forslaget utan invändningar.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-10-12

Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot förslaget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

