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§ 189

Informationsärenden
- Presentation av Annica Spångberg, praktikant.
- Miljöfika 2017-05-04,2017-05-11,2017-05-31
- Miljöprisutdelning Chokladverkstan 2017-06-02
- Tekniskt utskott 2017-05-17, 2017-06-07
- Telmiska utskottets resa till Växjö 2017-05-24
- FAH Stockholm 2017-05-04--05
- Fyrkommunsträffen i Jönköping 2017-05-22--23
- Vision 2030, 2017-05-05, 2017-05-12
- Heldag för nämnden 2017-08-17
- Kommande aktiviteter
Miljöprisutdelning Kyrkklockans förskola 2017-06-14
Miljödiplomering 2017-06-19
Klimatkonferensen 2017-09-28
Kemikaliekonferensen 2017-10-17
Mänskliga Rättighetsdagama i Jönköping 2017-11-09--11
-
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§ 190

Medborgardialog Attarpsdammen
Mhn2017:1566
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under våren påbö1jat en medborgardialog angående Attarpsdammen. Processen påbörjades med ett möte med
allmänheten den 29 mars 2017. Till detta möte lades också upp en sida på
www.jonkoping.se 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. Det fanns sex olika förslag som redovisades och alternativ 6 fick flest gehör. Alternativ 6: "Sandfång där sanden
stannar innan den skulle komma ut i Attm·psdammen i form av t.ex.
sedimentationsdatnmar innan dammen. Till denna lösning måste också
muddring ske för att ta bort de sandbankar som idag finns i dammen.
Muddring medjämna tidsintervall kommer också krävas i eventuella
sedimentationsdatnmar för att de ska fungera." Synpunkter kunde också
lämnas skriftligt utanför detta formulär.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-05-22
Presentation från medborgardialogen 2017-03-29
Förslag från barn åk 0-6, 7-9 Artarpsskolan
Rapport Attarpsdammen, bottentopografi och skiktning
FN: s barnkonvention
Förvaltningens iOrslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Att ge uppdrag till berörda tjänstemän att arbeta vidare med frågan
utifrån de synpunkter som inkommit i och med medborgardialogen.
Tjänstemännen ska till nämnden i oktober lämna förslag på fortsatt
riktning i arbetet och även ge förslag på ev. utredningar som ska
beställas för att få mer kunskap och beslutsunderlag för kommande
beslut.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-08
Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Att ge uppdrag till berörda tjänstemän att arbeta vidare med frågan
utifrån de synpunkter som inkommit i och med medborgardialogen.
Tjänstemännen ska till nämnden i oktober lämna förslag på fmisatt
riktning i arbetet och även ge förslag på ev. utredningar som ska
beställas för att få mer kunskap och beslutsunderlag för kommande
beslut.
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§ 191

Remiss Program för hållbar utveckling- miljö 2018-2025
Mhn2017:1564
Sammanfattning
Program for hållbar utveckling- miljö utgör kommunens övergripande
förbättringsarbete inom miljöområdet Nämnden ska ta ställning till om punkter
i programmet som gäller den egna verksamheten ryms inom budgeten för 2018
eller om extra medel behöver anslås. Nämnden kan också komma med egna
forslag till nya punkter gällande nämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Remisshandlingarna från Stadskontoret, tre stycken
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-05-16
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
Otydlighet uppstår då funktion/titel/förvaltning saknas efter kontakt/
personsnamnet Önskemål om en tydligare benämning, framfor allt
på mål eller åtgärder som har ett delat ansvar mellan flera nämnder.
Nästan alla punkter i programmet som rör miljö- och hälsoskyddsnämnden ryms inom ordinarie budget eller finansieras via miljömålsanslag, enligt remissförslaget För undantag, se nedan.
Giftfri milj ö
4a. F ärorenade områden med mycket stor risk; kontaktperson ändras till
David Melle. 4b. Förorenade områden med stor risk; kontaktperson
ändras till David Melle.
Avslutade verksamheter -undersökningar; kontaktperson ändras till
Andreas Bengtsson. Finansiering: 500 000 tkr. Beaktas i VIP-2018-2020
for miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Avslutade verksamheter - ansvarsutredningar; kontaktperson ändras till
Anna-Lena Wullf. Finansiering: 250 000 tkr. Beaktas i VIP-2018-2020
for miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Vatten-, avlopp- och dagvattensystem
Dagvattenpolicy-antas under 2017. Flyttas fram till2018. Arbetet är igång
och arbetet kommer ske parallellt med VA-planen, som ska upprättas
senast 2018.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-08
Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag utom
punkt Engagera flera "Polar på scen" som hon yrkar att den stryks.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar att miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska, utöver föreslagna punkter i tjänsteskrivelsen,
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tillstyrka punkten Engagera flera "Polar på scen" med tillägget att projektet
"Polar på scen" bör ske i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och
att kostnaden på 150 000 kr/år kan delas mellan fdrvaltningama. Detta
projekt är en möjlighet att nå den unga generationen.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Rolf
Wennerhags (S) (MP) forslag och finner det forstnämnda forslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst for bifall till ordfårandens fdrslag.
Nej-röst för bifall till RolfWennerhags (S) (MP) förslag.
Upprop fårrättas och röster avges enligt följande:
Ledamöter

Ja

Carl-Gustaf Dybeck (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)

x

Nej

Avstår

x
x
x

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

x

Summa

6

x

x
x
x

x
x

5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster
bifallit ordförande Susanne Wismens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens förslag på
ändringar, tillägg och synpunkter utom punkten Engagera flera
"Polar på scen" som avstyrks
Reservation
Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till fö1mån för
Rolf Wennerhags fdrslag.
Beslutet expedieras till
Annelie Wiklund, stadskontoret
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§ 192

Yttrande över förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram
för åren 2017-2022
Mhn2017:1850

Sammanfattning
Befolkningsökningen i Jönköpings kornmun är fortsatt hög och antalet outhyrda
lägenheter är i princip obefintligt. Detta innebär att efterfrågan på bostäder är stor
och for vissa av socialtjänstens grupper samt flyktingar är behovet akut. För dessa
grupper är nyproducerade lägenheter inte ett alternativ då kostnaderna är för höga.
Här krävs att kommunen tillsammans med både privata och kommunala
hyresvärdar tar ett stort ansvar för att tillgodose behovet för de som har det allra
svårast på bostadsmarknaden.
För perioden 2017-2022 beräknas antalet hushåll öka med i genomsnitt 700 per
år, vilket innebär att behovet av nya bostäder bedöms bli detsamma för perioden. I
programmet görs även bedömning att det kan finnas ett uppdämt bostadsbehov på
2 000 bostäder.
Om byggandet inte kornmer upp i den nivå som krävs forvätTas situationen på
bostadsmarknaden i kommunen, vilket kan få till foljd att alla som vill bo i
kommunen inte har möjlighet till det och att det kan bli svårare for foretag att
rekrytera personal med rätt kompetens.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-05-24
Förslag till Kornmunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Följande synpunkter lämnas över förslag till kornmunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
• Där bullernivåerna är för höga enligt forordning (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader ska beräkningar av buller ske.
• Vid etablering av bostadsbebyggelse nära industrier ska hänsyn tas till
buller, lukt, damning och förorenade områden.
• F ör att främja människors hälsa är det särskilt viktigt att bevara gröna
ytor och gröna kilar i befintlig bebyggelse.
• Dagvatten som tas upp i grönstrukturplanen är också av betydelse för
bostadsförsörjningen.
• Jordbruksmark bör inte användas för bostadsbyggande.
• Synpunkter på objekt som saknar detaljplan lämnas i bilaga l.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-08

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Frida Edman (MP) yrkar bifall på förvaltningens förslag men att texten
"Jordbruksmark bör inte användas för bostadsbyggande" ändras till "Jordbruksmark ska inte användas till bostadsbyggande".
Ordföranden konstaterar att det fåreligger två förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget fårslag respektive Frida Edmans
(MP) förslag och finner det forstnämnda fårslaget antaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Följande synpunkter lämnas över fårslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
• Där bullernivåerna är får höga enligt fårordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader ska beräkningar av buller ske.
• Vid etablering av bostadsbebyggelse nära industrier ska hänsyn tas till
buller, lukt, damning och fårorenade områden.
• För att främja människors hälsa är det särskilt viktigt att bevara gröna
ytor och gröna kilar i befintlig bebyggelse.
• Dagvatten som tas upp i grönstrukturplanen är också av betydelse får
bostadsfårsörjningen.
• Jordbruksmark bör inte användas får bostadsbyggande.
• Synpunkter på objekt som saknar detaljplan lämnas i bilaga l.
Reservation
Ledamot Frida Edman (MP) reserverar sig mot beslutet till fånnån får sitt förslag.

Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
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§ 193

Behovsutredning for miljö- och hälsoskyddsnämnden
verksamhetsområde 2018-2020
Mhn 2017:2515
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har enligt författningskrav tagit fram en
behovsutredning som innefattar de uppgifter som miljö- och hälsoskyddsnämnden har enligt reglementet. Behovsutredningen redovisar de personalresurser som krävs för ledning, administration, handläggande arbetsuppgifter och kommunal uppdragsverksamhet som tilldelas nämnden.
Utredningen är gjord i ett verktyg som används av samtliga kommuner i
lönköpings län för att möjliggörajämförelser mellan länets kommuner.
Verktyget togs fram och användes första gången år 2016 inför perioden
2017-2019.
Inför perioden 2018-2020 har kontoret sett över behovsutredningen med
avseende på förändrade förutsättningar.
Behovsutredningen visar ett resursunderskott på 17,8 årsarbetskrafter.
Beslutsunderlag
Rapport "Behovsutredning lönköpings kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-2020
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-01

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde under perioden 2018-2020 fastställs.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-08
Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att behovsutredning för
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde under perioden
2018-2020 fastställs.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 194

Verksamhets- och investeringsplan VIP 2018-2020 för
miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mhn 2017:2008
Sammanfattning
Enligt kornmunfullmäktiges beslut 2017-04-27 § 94 är ramen for miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2018-2020 16,2 mkr per år. I arbetet med verksamhetsoch investeringsplan (VIP) har nämnden i uppdrag att ta fram ett forslag till
VIP 2018-2020 utifrån denna ram. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat forslag till VIP med hänsyn till de forutsättningar som framgår i
stadskontorets anvisningar för VIP-arbetet, vilket innefattar en satsning på
bostadsförsörjningen och att upprätthålla en god service grad. Kontoret har
använt utredningen av resursbehovet for tillsynsverksamheten som utgår från
antalet tillsynsobjekt inom kommunen.
Miljö- och hälsoskyddskontorets forslag innebär en ökning av ramen får 2018 med
5,3 mkr varvid den totala ramen blir 21,5 mkr. Förslaget innebär en ökning av
personalen med drygt nio årsarbetskrafter.
Beslutsunderlag
VIP 2018-2020 miljö- och hälsoskyddsnämnd
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-01
Reviderade ekonomiska ramar for 2018 -2020, Kf2017-04-27, § 94
stadskontorets skrivelse 2017-04-03, Anvisningar for arbetet med verksamhetsoch investeringsplan, VIP 2018 - 2020
Behovsutredning Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-2020
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddskontorets forslag till verksamhets- och investeringsplan, VIP 2018-2020 miljö- och hälsoskyddsnämnd godkänns.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-08

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till forvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) och (MP) tillstyrker forslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner forvaltningens forslag till
verksamhets- och investeringsplan, VIP 2018-2020.
Protokollsanteckning (S) (MP)
Då (S), (MP) och (V) inte är klara med VIP-arbetet for 2018-2020 kan eventuella
kompletteringar tillkomma i höstens VIP-arbete
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur
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§ 195

Miljömålsanslag 2018
Mhn2017:1759
Sammanfattning
Senast 30 juni 2017 ska ansökan om miljömålsanslag för 2018 registreras.
Förvaltningen föreslår att bidrag söks för fyra aktiviteter.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse Miljömålsanslag 2018
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-01

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förvaltningen uppmanas att ansöka om bidrag i form av miljömålsanslag för följande aktiviteter:
l. Uppföljning av bristfälliga avlopp: 300 tkr. (För att fullfölja
projekt med inventering av bristfälliga avlopp inom bl.a.
Röttleåns avrinningsområde samt initiera åtgärd av de bristfälliga avloppen).
2. Uppföljning av radonhalten i flerfamiljshus: 600 tkr.
(Projektanställning för att kunna följa upp radonmätningar i
flerfamiljshus. Åtgärderna bidrar till att uppnå våra lokala
miljömål och de nationella miljökvalitetsmålen).
3. Biltvättskampanj i samverkan med kampanjen Hållbar
biltvätt: 62 tkr.
4. Inventering och ansvarsutredning av förorenad mark inom
fastigheten Attarp 2:217 i Bankeryd. Begärt belopp anges i
ansökan.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-08

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker förslaget.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förvaltningen uppmanas att ansöka om bidrag i form av miljömålsanslag för följande aktiviteter:
l. Uppföljning av bristfålliga avlopp: 300 tla. (För att fullfölja
projekt med inventering av bristfålliga avlopp inom bl.a.
Röttleåns avrinningsområde samt initiera åtgärd av de bristfålliga avloppen).
2. Uppföljning av radonhalten i flerfamiljshus: 600 tkr.
(Projektanställning för att kunna följa upp radonmätningar i
flerfamiljshus. Åtgärderna bidrar till att uppnå våra lokala
miljömål och de nationella miljökvalitetsmålen).

3. Biltvättskampanj i samverkan med kampanjen Hållbar
biltvätt: 62 tkr.
4. Inventering och ansvarsutredning av förorenad mark inom
fastigheten Attarp 2:217 i Bankeryd. Begärt belopp anges i
ansökan.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-06-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

§ 196

Månadsrapport per maj 2017
Mhn 2017:694

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport
per maj 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport maj 2017, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-23

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrappoti maj 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-08

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Månadsrapport maj 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-06-08

§ 197

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2017-04-20-2017-05-17.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-08

§ 198

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2017-04-20-2017-05-17.
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 199

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Administrativa ärenden -DAD §§ 006-008
Hälsoskyddsärenden - D AH §§ 161-193
Avloppsärenden-DAL §§ 053-066
Livsmedelsärenden- DLI §§ 073-0096
Milj ö skyddsärenden - DMI §§ 115-13 8
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
2017-06-08

§ 200

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat foljande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2017-04-20-2017-05-17.
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
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-06-08

§ 201

Avslutning
Ordforanden framför ett tack till miljö- och hälsoskyddsnämnden för gott
samarbete. Hon önskar samtliga en skön och avkopplande sommar.
Andre vice ordförande Rolf Wennerhag (S) tackar ordförande for ett
gott arbete och önskar henne en skön sommarledighet.
Då Leif Carlsson begärt entledigande från nämnden passade han på att
tacka för sina år som ledamot. Ordförande tackade honom för hans insats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

