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S~NTRÄDESPROTOKOLL

2017-09-14

§ 211

Informationsärenden
- Presentation av nya medarbetare; Raluca Blebea, Mattias Bergman,
Ellen Ahlin, Phong Uong, Mattias Karlsson, Hanna Flennemo.
- Information om Arenan m.m. Andreas Bengtsson MHK och Carl Cm·lin
SBK.
- Rapport: Vattengruppen, Gränna 2017-08-18. Susanne Wismen, Rolf
We1merhag deltog.
- Rapport: Vattengruppen JSS, 2017-08-25. Susanne Wismen deltog.
- Rapport: Parlamentariska kommitten 2017-08-25. Susanne Wismen,
RolfWennerhag, Be1t-Åke Näslund, Håkan Strid, Anders Hansson deltog.
- Invigning av Brunstorps vattenverk 2017-08-29. Susanne W ismen och
Rolf Wennerhag deltog.
- Möte med kommunalråd; 2017-09-05 Rolf Wennerhag, 2017-09-25
Susanne Wismen.
- Träff med Peter J utterström - nytt kommunalråd, 2017-09-08 . Susanne
W ismen deltog från nämnden.
Tekniskt utskott 2017-09-13. Susanne W ismen, Bert-Åke Näslund, Rolf
Wennerhag deltog från nämnden.
Kommande aktiviteter
Utbildning: ny kommunallag 2017-09-18
Friluftsambassadörer 2017-09-19
PresidieträffMiljösamverkan f2017-09-22
Kommunrevision 2017-09-26
Klimatkonferensen 2017-09-28
FAH Sundsvall2017-10-04-05
Miljödiplomering 2017-10-10
Kemikaliekonferensen 2017-10-17
Barns bästa, SKL, Jönköping 2017-10-23
Agenda 2030 Jönköping 2017-10-24
Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping 2017-11-09-11
Julbord efter decembernämnden 2017-12-14. Ordförande uppmanade de
som inte kan delta på julbordet att anmäla detta till nämndsekreteraren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2017-09-14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 213

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
flerbostadshus på del av fastigheten Lilla Åsa 23:165
Jönköpings kommun
Mhn 2017:2876 Stbn 2016:13
Sammanfattning
Detaljplanfårslaget syftar till att möjliggöra byggandet av flerbostadshus i Taberg får totalt ca 120 lägenheter. I nordöstra delen av planområdet
finns även plats får skolverksamhet, alternativt särskilt boende.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se pågående detaljplanarbete.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad
2017-08-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar fåljande synpunkter på detaljplan
över del av fastigheten Lilla Asa 23:165, Jönköpings kommun
Aktuella riktvärden för buller bör finnas med i planbestämmelserna,
inklusive lekytor utomhus för den tänkta förskolan.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-14
Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag.
RolfWennerhag (S) får S-gtuppen och MP-gt·uppen yrkar bifall.
Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar fåljande synpunkter på detaljplan
över del av fastigheten Lilla Asa 23:165, Jönköpings kommun
Aktuella riktvärden för buller bör finnas med i planbestämmelserna,
inklusive lekytor utomhus för den tänkta fårskolan.

Beslutet expedieras till

stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signahlf

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

S~NTRÄDESPROTOKOLL

2017-09-14

§ 214

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan
for villor, radhus och flerbostadshus på del av fastigheten
Bankeryds-Torp 1:11 Jönköpings kommun
Mhn2017:2975 Stbn2015:238

Sammanfattning
Detaljplanfårslaget syftar till att möjliggöra bostadsbyggande får ca
l 00 bostäder i fmm av villor, radhus och flerbostadshus i södra Bankeryd.
Marken har tidigare i huvudsak brukats som ängs- och betesmark.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se pågående detaljplanarbete.
Miljö- och hälsoskyddskontorets ~änsteskrivelse med bilaga 2017-08-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar fåljande synpunkter på detaljplan
över del av fastigheten Bankeryds-Torp l: 11, Jönköpings kommun
-

En utredning ska göras i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret angående eventuell byggnation på mark får gammalt
av loppsreningsverk

-

Om fårareningar påträffas vid markarbeten ska det anmälas till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-14

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag
RolfWennerhag (S) tillstyrker fårslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar fåljande synpunkter på detaljplan
över del av fastigheten Bankeryds-Torp l: Il, Jönköpings kommun
En utredning ska göras i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret angående eventuell byggnation på mark får gammalt
av loppsreningsverk
Om fårareningar påträffas vid markarbeten ska det anmälas till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutet expedieras till
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SA~TRÄDESPROTOKOLL

2017-09-14

§ 215

Yttrande över inkomna synpunkter på ansökan om
bearbetningskoncession av torv inom fastigheterna Åkerbydal1:1,
Åkerby 1:3 och Åkerby 1:4
Mhn 2014:3047,2014:3048,2014:3049
Sammanfattning
Aneby Torv AB ansöker om bearbetningskoncession for utvinning av torv
på Turba mosse. Bolaget har sammanställt och bemött inkomna remissyttranden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges möjlighet att ge synpunkter på bolagets
bemötande av tidigare framförda synpunkter avseende ansökan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från GeoPro, daterad 2017-05-26
Yttrande från miljönämnden, daterad 2014-09-05
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-08-31
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tidigare synpunkter har besvarats. Inför miljöprövningen är det viktigt att
beakta följande
Det är särskilt viktigt att sedimentationsdammen dimensioneras och
utformas så att sediment och andra föroreningar inte påverkar
recipienten Lillån negativt
Det är väsentligt med ett ändamålsenligt egenkontrollprogram där
ljudnivåerna från verksamheten och dammens funktion kan kontrolleras
så att miljön och människors hälsa inte påverkas negativt.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-14

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens forslag
och finner det positivt att man beaktat nämndens tidigare synpunkter.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Inför miljöprövningen är det viktigt att beakta följande
Det är särskilt viktigt att sedimentationsdammen dimensioneras och
utformas så att sediment och andra föroreningar inte påverkar
recipienten Lillån negativt
Det är väsentligt med ett ändamålsenligt egenkontrollprogram där
ljudnivåerna från verksamheten och dammens funktion kan kontrolleras
så att miljön och människors hälsa inte påverkas negativt.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen i lönköpings län
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

2017-09-14

§ 216

"Ett samhälle för alla", halvtidsrapport
Mhn 2017:1968

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i juni 2016 programmet "Ett samhälle får alla."
Syftet med programmet är att ge fårutsättningar får ökad självständighet
och bättre livskvalitet får personer med funktionsnedsättning.
Med programmet ges nämnder ansvar får att aktiviteter genomförs under
2016-2018. Programmet kornmer att följas upp av kornmunfullmäktige i
december 2017. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett fårslag
till halvtidsrapport
Beslutsunderlag
"Ett samhälle får alla" program för funktionshinderpolitiken
Skrivelsen "Ett samhälle får alla" halvtidsrappOtt
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-0 l
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar halvtidsrapport får lönköpings
kornmuns funktionshinderpolitiska program "Ett samhälle får alla"
enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-01

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-14

Yrkande
Ordfårande Susanne Wisrnen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) tillstyrker fårslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar halvtidsrapport får lönköpings
kornmuns funktionshinderpolitiska program "Ett samhälle får alla"
enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-01

Expediering

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut och tjänsteskrivelse expedieras till
lönköpings kommuns samordnare för funktionshinderfrågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 217

Månadsrapport per augusti 2017
Mhn 2017:694
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per augusti 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport per augusti 2017, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-07
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrapport per augusti 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-14
Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker fårslaget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport per augusti
2017 och lägger denna till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SA~TRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 218

Delårsbokslut 2017
Mhn 2017:3418
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar verksamheten fram till
2017-08-31.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2017, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-12
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delårsbokslut 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-14

Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) for S-gruppen och MP-gruppen yrkar bifall.
Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner Delårsbokslut 2017
och lägger det till handlingarna.

Justerandes signatur

Uldragsbeslyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-09-14

§ 219

Meddelanden -avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en forteckning över handlingar
inkomna for kännedom 2017-08-04- 2017-08-30.
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

2017-09-14

§ 220

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en forteckning över handlingar
inkomna for kännedom 2017-08-04-2017-08-30.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-09-14

§ 221

Anmälan om delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat fåljande fårteckningar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 319-366
Avloppsärenden-DAL §§ 100-11 O
Livsmedelsärenden- DLI §§ 186-217
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 262-289
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

2017-09-14

§ 222

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fårteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2017-08-04-2017-08-30.
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

