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§ 52

Informationsärenden
Presentation av Josephine Nordström, ny medarbetare på hälsoskyddsenheten
Uppvaktning av Elisabeth Kangas 50 år.

Rapporter
FAH Stockholm 2018-05-03--04
Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2018-05-04
Fördiskussion inför VIP 2018-05-07
Kommunala rådet – Funktionshinderfrågor 2018-05-16
Tekniskt utskott 2018-05-16
Utdelning av Miljöpris 2018 – Visingsö Biodlarförening 2018-05-25
Studiebesök Falla 2018-05-23
Friluftsambassadörer exkursion 2018-05-24
Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn 2017 gällande förorenad
mark, länsstyrelsen 2018-05-29
Invigning av luftkvalitets mätutrustning 2018-06-01
Utbildning om Medborgardialog 2018-06-05
Ordförandebeslut
Kommande aktiviteter
Utdelning av skolpriset 2018 – Erik Dahlbergsgymnasiet 2018-06-11
Heldag för nämnden 2018-08-16
Tekniskt utskott 2018-06-19
Miljödiplomering 2018-06-19
Jönköpings Läns luftvårdsförbunds styrelsemöte 2018-06-20
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§ 53

Föreläggande med stöd av 26 kap 9 § gällande Tenhults
Jaktvårdsförenings anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6
§ miljöbalken inom fastigheten Häljaryd 1:145 i Jönköpings kommun.
Mhn 2018: 129
Sammanfattning
En anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom till miljö- och hälsoskyddskontoret
2018-01-12 från Tenhults Jaktvårdsförening. Anmälan avser utökad skytteverksamhet inom fastigheten Häljaryd 1:145. Bullervallarna och bullerplank är nu
uppförda. En bullerkartläggning, daterad 2017-04-03 visar att gällande riktvärden
nu efterlevs. Föreningen vill ha möjlighet att skjuta med salongsgevär (klass 4
kaliber .22) i ganska stor utsträckning. Dessutom vill man ha möjlighet att skjuta
med älgstudsare utanför skjuthallen för att träna vildsvinsjakt. En kompletterande
bullerkartläggning utfördes, daterad 2018-02-09. Grannarna upplever bullret från
skjutbanan som störande även med nuvarande skjuttider. Närboende vill kunna
vistas utomhus utan störande buller från skjutbanan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-01
Ansökningshandlingar, inkom 2018-01-12
Kompletteringar, inkom 2018-02-12
Bullerkartläggning, Soundcon, daterad 2017-04-03
Bullerkartläggning, Soundcon, daterad 2018-02-09
Inmätning bullerskydd, notering 2018-03-02
Yttrande från närboende, inkom 2018-04-23
Yttrande från Gert Brandon, inkom 2018-04-21
Yttrande från Jan-Eric Wilsson, inkom 2018-04-20
Yttrande från Mikael Österblom, inkom 2018-04-13
Yttrande från närboende, inkom 2018-04-11
Yttrande från Ingaryds Natur, inkom 2018-04-04
Yttrande från Susanne Dittmer, inkom 2018-03-29
Yttrande från Irma Ström, inkom 2018-03-22
Bemötande från Tenhults Jaktvårdsförening, inkom 2018-05-21.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut
– Tenhults Jaktvårdsförening, org. nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd
1:145 i Jönköpings kommun, föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och
vidta följande åtgärder:
1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som angivits i anmälan.
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2. Följande skjuttider gäller för hela skytteanläggningen:
Helgfri måndag - onsdag
Helgfri torsdag
Helgfri lördag

kl. 10.00 - 19.00
kl. 10:00 - 20:00
kl. 10.00 - 17.00

Skjuttiderna gäller med undantag av juli månad och midsommarafton.
Det är tillåtet att skjuta för tävlingsverksamhet 2 söndagar per år 09.00-17.00.
Följande skjuttider gäller för salongsgevär kaliber .22 på 50 m banan:
Helgfri måndag - fredag
Helgfri lördag

kl. 10.00 - 20.00
kl. 10.00 - 17.00

3. Det årliga skjutprogrammet ska redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret
senast 31 mars varje år. Detta ska även anslås på anslagstavla vid skjutbanan
och skickas till de berörda som har anmält intresse till föreningen.
4. Inmätning av bullervallarnas höjd ska ske vart femte år med början 2022.
Resultatet ska redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 31 mars
året efter inmätning.
5. En rapport av totala antalet skott som avlossats föregående år ska redovisas
till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 31 mars varje år. Redovisningen
ska visa antal skott för varje skyttedisciplin.
6. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt avfall
ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte
kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk
för påkörning förhindras. Förvaringen ska vara oåtkomlig för obehöriga.
Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning som
rymmer största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym. Förvaring
utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd.
7. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som har tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av mindre mängder
farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
8. Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan verksamheten
ändras eller avslutas.
9. Om verksamheten avslutas ska miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas i
god tid innan nedläggningen sker. En bedömning av behovet av att utföra
inventering och riskklassning av fastigheten gällande markföroreningarna
ska göras i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret.
Justerandes signatur
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10. I och med att detta beslut vinner laga kraft, upphävs miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut daterat 2010-11-03, § 142, med ändringar
fastställda av Länsstyrelsen beteckning 505-3758-2012 och 505-37602012, daterat 2012-11-01 gällande förkortade skjuttider och redovisning av
åtgärdsplan.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
26 kap. 19, 21, 22 §§, 9 kap. 3, 6 §§ och 2 kap. 2, 3 §§ miljöbalken.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marcus Aronsson (SD) yrkar följande:
Tenhults jaktvårdsförening har genomfört ett omfattande arbete och byggt skjuthallar och med stora markmassor uppfört vallar. Där det behövdes ytterligare höjd
på vallarna för att begränsa bullret enligt bullerkartläggningarna, har det satts upp
plank. Slutresultatet har blivit att Naturvårdsverkets riktvärden underskrids.
I Naturvårdsverkets allmänna råd anges tidsintervallet för skyttet för bl.a. helgfri
måndag – fredag, dag och kväll till kl. 07-22.
Skytte med salongsgevär kaliber. 22 innefattas generellt inte av restriktioner då
ljudnivån från detta vapen är relativt lågt.
Skottbullerutredningen avseende jaktvårdsföreningens 50-meters bana för kaliber
.22 visar att samtliga mätpunkter med undantag av en, konstaterar
ljudtrycksnivåer på under 40 dBAI. Den mätpunkt som avviker uppmättes till 56
dBAI, vilket är långt under naturvårdsverkets gränsvärde för buller till fastighet.
Detta styrker att denna verksamhet inte bör beläggas med restriktioner.
”Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer
ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
I 9 kap. 3 § anges att med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som
inte är ringa eller helt tillfällig.”
Då skjutbanan numera uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer yrkar vi på att
Tenhults jaktvårdsförening får utökade skjuttider enligt nedanstående.
Punkt 2. Följande skjuttider gäller för kulvapen klass 1-3 samt hagelgevär.
Justerandes signatur
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10:00-20:00
09:00-17:00

Skjuttiderna gäller med undantag av juli månad då skjuttiden begränsas till
tisdagar och torsdagar 10:00-20:00.
Under midsommarhelgen får ej verksamhet bedrivas.
Följande skjuttider gäller för salongsgevär kaliber .22 på 50 m banan.
Helgfri måndag-fredag
Helgfri lördag

08:00-21:00
09:00-19:00

Det är tillåtet att skjuta för tävlingsverksamhet fem söndagar per år 09:00-17:00.
För verksamhet som överskrider de gränsvärden som anges i Naturvårdsverkets
riktlinjer, NFS 2005:15 ges föreningen tillstånd att överskrida dessa vid fem
tillfällen/år. Detta för att öva skytte för vildsvinsjakt.
Ordförande Susanne Wismén (KD) konstaterar att det föreligger två förslag till
beslut.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag respektive Marcus Aronssons
(SD) förslag och finner det förstnämnda antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförande Susanne Wisméns (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till Marcus Aronssons (SD) förslag.
Upprop förrättas och röster avges enligt följande:

Justerandes signatur

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Sven-Enar Johansson (M)
Hans Stam (M)
Albert Söderlind (L)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Elisabeth Kangas (S)
Roger Andersson (S)
Rickard Almers (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismén (KD), ordförande

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

11
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att
bifalla ordförandens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar följande
Tenhults Jaktvårdsförening, org. nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd
1:145 i Jönköpings kommun, föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och
vidta följande åtgärder:
1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som angivits i anmälan.
2. Följande skjuttider gäller för hela skytteanläggningen:
Helgfri måndag - onsdag
Helgfri torsdag
Helgfri lördag

kl. 10.00 - 19.00
kl. 10:00 - 20:00
kl. 10.00 - 17.00

Skjuttiderna gäller med undantag av juli månad och midsommarafton.
Det är tillåtet att skjuta för tävlingsverksamhet 2 söndagar per år 09.00-17.00.
Följande skjuttider gäller för salongsgevär kaliber .22 på 50 m banan:
Helgfri måndag - fredag
Helgfri lördag

kl. 10.00 - 20.00
kl. 10.00 - 17.00

3. Det årliga skjutprogrammet ska redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret
senast 31 mars varje år. Detta ska även anslås på anslagstavla vid skjutbanan
och skickas till de berörda som har anmält intresse till föreningen.
4. Inmätning av bullervallarnas höjd ska ske vart femte år med början 2022.
Resultatet ska redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 31 mars
året efter inmätning.
5. En rapport av totala antalet skott som avlossats föregående år ska redovisas
till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 31 mars varje år. Redovisningen
ska visa antal skott för varje skyttedisciplin.
6. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt avfall
ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte
kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk
för påkörning förhindras. Förvaringen ska vara oåtkomlig för obehöriga.
Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning som
Justerandes signatur
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rymmer största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym. Förvaring
utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd.
7. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som har tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av mindre mängder
farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
8. Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan verksamheten
ändras eller avslutas.
9. Om verksamheten avslutas ska miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas i
god tid innan nedläggningen sker. En bedömning av behovet av att utföra
inventering och riskklassning av fastigheten gällande markföroreningarna
ska göras i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret.
10. I och med att detta beslut vinner laga kraft, upphävs miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut daterat 2010-11-03, § 142, med ändringar
fastställda av Länsstyrelsen beteckning 505-3758-2012 och 505-37602012, daterat 2012-11-01 gällande förkortade skjuttider och redovisning av
åtgärdsplan.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
26 kap. 19, 21, 22 §§, 9 kap. 3, 6 §§ och 2 kap. 2, 3 §§ miljöbalken.

Reservation
Marcus Aronsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslut expedieras till berörda enligt sändlista
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§ 54

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder
och förskola på del av fastigheten Sömnaden 6 Jönköpings kommun.
Mhn 2018: 2363, Stbn 2016:24
Sammanfattning
Ett detaljplaneförslag för samråd har inkommit till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-05-09 från stadsbyggnadsnämnden. Yttranden ska lämnas till
stadsbyggnadsnämnden senast 2018-06-29. Detaljplanen ska i första hand
möjliggöra byggnation av 170 bostäder, centrumverksamhet och en förskola
för 90 barn i Huskvarnas nordliga delar. Marken har tidigare använts för
industriändamål.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-05-17
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se, pågående detaljplanearbete.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande synpunkter på detaljplan över
del av fastigheten Sömnaden 6, Jönköpings kommun,
- Detaljplanen ska utformas utifrån villkoret att förskolegården ska hålla
en minsta yta på 30 m2/barn, för att ge förutsättningar att stimulera
barnens lärande och utveckling, samt för att utemiljön inte ska slitas för
hårt.
- I den mån förskoleverksamheten hänvisas till det intilliggande parkområdet för lek och lärande, ska den friytan följa Naturvårdsverkets
riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (NV 0153417). Det ska också regleras i planbestämmelserna.
- Detaljerad miljöteknisk markundersökning ska utföras i samråd med
miljö- och hälsoskyddskontoret, innan detaljplanen antas.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag men
med tre kompletterande punkter,
- Hitta en alternativ placering av förskolan så barnen får en tystare utemiljö.
- Skolfrågan årskurs F-6 bör belysas.
- Samordna detaljplanen med översiktsplan med Maden.
Rolf Wennerhag (S) och Marcus Aronsson (SD) instämmer i ordförandens
förslag.
Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan över
del av fastigheten Sömnaden 6, Jönköpings kommun,
- Detaljplanen ska utformas utifrån villkoret att förskolegården ska hålla
en minsta yta på 30 m2/barn, för att ge förutsättningar att stimulera
barnens lärande och utveckling, samt för att utemiljön inte ska slitas för
hårt.
- I den mån förskoleverksamheten hänvisas till det intilliggande parkområdet för lek och lärande, ska den friytan följa Naturvårdsverkets
riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (NV 0153417). Det ska också regleras i planbestämmelserna.
- Detaljerad miljöteknisk markundersökning ska utföras i samråd med
miljö- och hälsoskyddskontoret, innan detaljplanen antas.
- Hitta en alternativ placering av förskolan så barnen får en tystare
utemiljö
- Skolfrågan årskurs F-6 bör belysas.
- Samordna detaljplanen med översiktsplan med Maden.

Beslut expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 55

Yttrande till länsstyrelsen i Jönköpings län gällande Förslag till
beslut om ändrad gräns för vattenskyddsområde med föreskrifter
för Vättern i Jönköpings kommun.
Mhn 2018: 2221
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har gett Miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet
att yttra sig över remiss med dnr 513-2104-2018 Förslag till beslut om ändrad
gräns för vattenskyddsområde med föreskrifter för Vättern i Jönköpings kommun.
Förslaget innebär ändring av vattenskyddsområdets gräns. I handlingarna finns
kartor med markeringar för att dels upphäva och dels utöka området för vattenskyddsområde Vättern. Korrigeringarna innebär att uppmärksammade felaktigheter i
kartan ändras och ger därmed en mer korrekt avgränsning av vattenskyddsområdet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-05-28.
Remiss från Länsstyrelsen i Jönköpings län daterad 2018-04-24: Förslag till
beslut om ändrad gräns för vattenskyddsområde med föreskrifter för Vättern i
Jönköpings kommun
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att kartan korrigeras så att
den bättre stämmer överens med verkligheten, eftersom kraven på tillstånd
eller dispens gäller inom vattenskyddsområdets gränser.
– Nämnden anser dock att det är svårt att bedöma om karta 1 e är korrekt
korrigerad eftersom den upphävda delen av vattenskyddsområdet inte helt
överensstämmer med det vattendrag som syns på kartan.
– I remisshandlingarna lämnar länsstyrelsen ingen motivering till avsteget från
gällande områdesavgränsning; att skyddszonen omfattar vattenytan och en 50
meter bred zon på fastlandet på vardera sidan om vattendrag. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser att det är viktigt att följa samma bedömningar vad
gäller skyddsområdets avgränsning som gjordes i samband med att
vattenskyddsområdet inrättades, så att fastighetsägarna behandlas lika.
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att föreskrifterna blir mer lättlästa om
Bilaga 2 Definitioner flyttas fram innan avsnittet Redogörelse för ärendet. I
nuvarande form försvåras tolkning av att definitionerna ligger sist.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att kartan korrigeras så att
den bättre stämmer överens med verkligheten, eftersom kraven på tillstånd
eller dispens gäller inom vattenskyddsområdets gränser.
– Nämnden anser dock att det är svårt att bedöma om karta 1 e är korrekt
korrigerad eftersom den upphävda delen av vattenskyddsområdet inte helt
överensstämmer med det vattendrag som syns på kartan.
– I remisshandlingarna lämnar länsstyrelsen ingen motivering till avsteget från
gällande områdesavgränsning; att skyddszonen omfattar vattenytan och en 50
meter bred zon på fastlandet på vardera sidan om vattendrag. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser att det är viktigt att följa samma bedömningar vad
gäller skyddsområdets avgränsning som gjordes i samband med att
vattenskyddsområdet inrättades, så att fastighetsägarna behandlas lika.
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att föreskrifterna blir mer lättlästa om
Bilaga 2 Definitioner flyttas fram innan avsnittet Redogörelse för ärendet. I
nuvarande form försvåras tolkning av att definitionerna ligger sist.

Beslut expedieras till
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Remiss, Program för hållbar utveckling – miljö 2019-2040
Mhn 2018: 1819
Sammanfattning
Program för 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 2019 eller
om extra medel behöver anslås. Nämnden kan också komma med egna förslag till nya
punkter gällande nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-05-31.
Missiv Remiss – Program för hållbar utveckling – miljö, 2019-2040
Remiss Program för hållbar utveckling – miljö, 2019-2040 (fullständig version)
Remiss Program för hållbar utveckling – miljö, 2019-2040 Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen
(sidhänvisningar och numreringar som föregås av ”MHN” anges i enlighet med
det dokument som remiss Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sidhänvisningar
och numreringar som föregås av ”FULL” anges i enlighet med det fullständiga
PHU-dokumentet.)
• Generellt bör personnamn undvikas i dokumentet. För att minska sårbarheten
bör istället organisationsdel komplettera ansvarsbeskrivningen.

Justerandes signatur

•

MHN, figur 2 sidan 4 är en bra bild av hur de olika målen hänger ihop. De fyra
olika delarna av PHU inleds också med en tydlig bild om vilka mål enligt
Agenda 2030 och de nationella miljömålen som påverkas av de fyra delarna.

•

FULL, sid 13. 2.3.1 Klimat. Under målen 1B och 1c anges att minskningen är
-X %. Det är förvirrande och bör ersättas med ”förändringen är -X %”.

•

MHN, avsnitt 1.4 sidan 8-9. Detta avsnitt är en bra och pedagogiskt
beskrivande text om hur konsumtionen påverkar klimatet

•

MHN, sid 13. 2.3.2 Luft. Målen 2 a, 2 b och 2 c. Här ska enhetsnamnet ändras
från miljöskyddsenheten till hälsoskyddsenheten.

Utdragsbestyrkande
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•

MHN, sid 15. 2.3.6 Vatten och våtmarker. Jenny Kanerva Eriksson arbetar
från sommaren hos en annan arbetsgivare än kommunen och bör därför inte
vara kontaktpersonen. Stryk kontaktpersonen.

•

MHN, sid 15. 2.3.4 Vatten och våtmarker. I detta avsnitt har flera åtgärder
strukits för att i framtiden ingå i Samlad lokal åtgärdsplan vatten (SLÅV). I
PHU bör det framgå var information om de strukna åtgärderna hittas.

•

MHN, sid 15. 2.3.6 Vatten och våtmarker. Det står att SLÅV kommer att
upprättas. Ansvarig organisation för detta arbete bör anges.

•

MHN, sid 19. 3.3.1 Stadsutveckling. Mål 15 b. Kontaktpersonen stämmer inte.
Ange ingen kontaktperson här. Enheten stämmer dock.

•

MHN, sid 26 5.3.2 Konsumtion. Åtgärden Kemikalieplan – uppdatering.
Kontaktpersonen bör ändras till ”Kemikaliestrategen”.

•

MHN, sid 26 5.3.2 Konsumtion. Åtgärden Konsumentstöd för hållbar
konsumtion. Åtgärden är inte finansierad 2019 och 2020. Det är osäkert när
och med vem som Agenda 21-tjänsten kommer att vara tillsatt under 2019. Vi
föreslår därför att åtgärden utgår tills vidare.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen
(sidhänvisningar och numreringar som föregås av ”MHN” anges i enlighet med
det dokument som remiss Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sidhänvisningar
och numreringar som föregås av ”FULL” anges i enlighet med det fullständiga
PHU-dokumentet.)
• Generellt bör personnamn undvikas i dokumentet. För att minska sårbarheten
bör istället organisationsdel komplettera ansvarsbeskrivningen.
•

Justerandes signatur

MHN, figur 2 sidan 4 är en bra bild av hur de olika målen hänger ihop. De fyra
olika delarna av PHU inleds också med en tydlig bild om vilka mål enligt
Agenda 2030 och de nationella miljömålen som påverkas av de fyra delarna.

Utdragsbestyrkande
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•

FULL, sid 13. 2.3.1 Klimat. Under målen 1B och 1c anges att minskningen är
-X %. Det är förvirrande och bör ersättas med ”förändringen är -X %”.

•

MHN, avsnitt 1.4 sidan 8-9. Detta avsnitt är en bra och pedagogiskt
beskrivande text om hur konsumtionen påverkar klimatet

•

MHN, sid 13. 2.3.2 Luft. Målen 2 a, 2 b och 2 c. Här ska enhetsnamnet ändras
från miljöskyddsenheten till hälsoskyddsenheten.

•

MHN, sid 15. 2.3.6 Vatten och våtmarker. Jenny Kanerva Eriksson arbetar
från sommaren hos en annan arbetsgivare än kommunen och bör därför inte
vara kontaktpersonen. Stryk kontaktpersonen.

•

MHN, sid 15. 2.3.4 Vatten och våtmarker. I detta avsnitt har flera åtgärder
strukits för att i framtiden ingå i Samlad lokal åtgärdsplan vatten (SLÅV). I
PHU bör det framgå var information om de strukna åtgärderna hittas.

•

MHN, sid 15. 2.3.6 Vatten och våtmarker. Det står att SLÅV kommer att
upprättas. Ansvarig organisation för detta arbete bör anges.

•

MHN, sid 19. 3.3.1 Stadsutveckling. Mål 15 b. Kontaktpersonen stämmer inte.
Ange ingen kontaktperson här. Enheten stämmer dock.

•

MHN, sid 26 5.3.2 Konsumtion. Åtgärden Kemikalieplan – uppdatering.
Kontaktpersonen bör ändras till ”Kemikaliestrategen”.

•

MHN, sid 26 5.3.2 Konsumtion. Åtgärden Konsumentstöd för hållbar
konsumtion. Åtgärden är inte finansierad 2019 och 2020. Det är osäkert när
och med vem som Agenda 21-tjänsten kommer att vara tillsatt under 2019. Vi
föreslår därför att åtgärden utgår tills vidare.

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
Anneli Wiklund

Justerandes signatur
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§ 58

Organisationsförändring Agenda 21
Mhn 2018: 2629
Sammanfattning
Organisationsförändring inom Agenda 21-arbetet.
Beslutsunderlag
Skrivelse av miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Susanne Wismen (KD)
daterad 2018-05-31.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att göra en organisationsförändring inom Agenda 21-arbetet.
– En ledningsgrupp tillsätts bestående av miljö- och hälsoskyddsnämndens
presidium, två förtroendevalda från miljö- och hälsoskyddsnämnden,
förvaltningschef (sekreterare) och Agenda 21-samordnaren. Beslutsrätt
tillfaller endast presidiet och förtroendevalda i ledningsgruppen.
– Beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Vid lika röstetal har ordföranden i
presidiet utslagsröst.
– Ledningsgruppen tar fram fyra aktiviteter för 2019 och en ny arbetsbeskrivning för Agenda 21-arbetet.
– Beslut och åtgärder ska genomföras enligt subsidiaritetsprincipen,
varvid arbetet med Agenda 21 ska utgå från lokala förutsättningar och
behov.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) och presidiet yrkar att göra en organisationsförändring inom Agenda 21-arbetet och bifalla skrivelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att göra en organisationsförändring
inom Agenda 21-arbetet
– En ledningsgrupp tillsätts bestående av miljö- och hälsoskyddsnämndens
presidium, två förtroendevalda från miljö- och hälsoskyddsnämnden,
förvaltningschef (sekreterare) och Agenda 21-samordnaren. Beslutsrätt
tillfaller endast presidiet och förtroendevalda i ledningsgruppen.
– Beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Vid lika röstetal har ordföranden i
presidiet utslagsröst.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

–
–

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-07

Ledningsgruppen tar fram fyra aktiviteter för 2019 och en ny arbetsbeskrivning för Agenda 21-arbetet.
Beslut och åtgärder ska genomföras enligt subsidiaritetsprincipen,
varvid arbetet med Agenda 21 ska utgå från lokala förutsättningar och
behov.

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Miljömålsanslag 2019
Mhn 2018: 2161
Sammanfattning
Senast 29 juni 2018 ska ansökan om miljömålsanslag för 2019 registreras.
Förvaltningen föreslår att bidrag söks för fem aktiviteter.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-05-31
Stadskontorets skrivelse Miljömålsanslag 2019
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddskontoret uppmanas att ansöka om bidrag i form av
miljömålsanslag för följande aktiviteter:
1. Utredningar av förorenade områden enligt riskklasser 1 eller 2 som inte
ingår i ordinarie tillsyn och där ansvarig verksamhetsutövare saknas:
200 tkr.
2. Kompletterande miljöteknisk markundersökning för Gränna kemiska
tvättanstalt: 300 tkr (ett objekt i riskklass 1 där statsbidrag inte har beviljats
men för vilket miljömålsanslag användes 2016).
3. En årsarbetskraft för att enligt nationell handlingsplan mot radon följa upp
att fastighetsägare till flerfamiljshus mäter radon i inomhusluft och vidtar
åtgärder vid för höga värden: 600 tkr.
4. Organisationsförändringar för Agenda 21-arbetet och inrättande av
ledningsgrupp med fokus på fyra utåtriktade aktiviteter under 2019:
50 tkr.
5. Muddring av Barnarpasjön. Kvarstående medel om 600 tkr kommer inte
att räcka för att slutföra Barnarpasjöns projektet. För det fall miljö- och
hälsoskyddsnämnden inte erhåller 900 tkr av så kallade vindkraftspengar,
som avses användas för fortsatt muddring av Barnarpasjön, ansöks om
miljömålsanslag med 900 tkr.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ansöka om bidrag i form av
miljömålsanslag för följande aktiviteter:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Utredningar av förorenade områden enligt riskklasser 1 eller 2 som inte
ingår i ordinarie tillsyn och där ansvarig verksamhetsutövare saknas:
200 tkr.
2. Kompletterande miljöteknisk markundersökning för Gränna kemiska
tvättanstalt: 300 tkr (ett objekt i riskklass 1 där statsbidrag inte har
beviljats men för vilket miljömålsanslag användes 2016).
3. En årsarbetskraft för att enligt nationell handlingsplan mot radon följa upp
att fastighetsägare till flerfamiljshus mäter radon i inomhusluft och vidtar
åtgärder vid för höga värden: 600 tkr.
4. Organisationsförändringar för Agenda 21-arbetet och inrättande av
ledningsgrupp med fokus på fyra utåtriktade aktiviteter under 2019:
50 tkr.
5. Muddring av Barnarpasjön. Kvarstående medel om 600 tkr kommer inte
att räcka för att slutföra Barnarpasjöns projektet. För det fall miljö- och
hälsoskyddsnämnden inte erhåller 900 tkr av så kallade vindkraftspengar,
som avses användas för fortsatt muddring av Barnarpasjön, ansöks om
miljömålsanslag med 900 tkr.

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
Annelie Wiklund, miljöstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhetsområde 2019-2021
Mhn 2018: 2662
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 tilldelats nämnden. Utredningen är gjord i ett verktyg
som används av samtliga kommuner i Jönköpings län för att möjliggöra
jämförelser mellan länets kommuner. Verktyget togs fram och användes första
gången år 2016 inför perioden 2017-2019.
Inför perioden 2019-2021 har kontoret sett över behovsutredningen med avseende
på förändrade förutsättningar.
Behovsutredningen visar ett resursunderskott på 6,7 årsarbetskrafter.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-06-01
Rapport ”Behovsutredning Jönköpings kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2019-2021”
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
under perioden 2019-2021 fastställs.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att behovsutredning för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde under perioden 2019-2021 fastställs.

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 61

Verksamhets- och investeringsplan VIP 2019-2021 för miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Mhn 2018: 1063
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26 § 94 är ramen för miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2019-2021 17,7 mnkr per år vilket är 0,5 mnkr lägre än
ramen för 2018. Nämnden har i uppdrag att ta fram ett förslag till VIP för 20192021 utifrån den beslutade ramen. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat
förslag till VIP som tar hänsyn till de förutsättningar som framgår i stadskontorets
anvisningar för VIP-arbetet. Miljö- och hälsoskyddskontoret har i sitt förslag
undvikit att minska tillsynsresurserna. Detta är en nödvändig ambition i den
alltjämt rådande underbemanningen på inspektörer och administratörer.
Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag innebär en besparing i kompetensutveckling med 320 tkr eller 75 % av 2018 års nivå samt med 208 tkr övriga
främmande tjänster (främst kostnader i samband med flytt av verksamheten).
Tillsammans med vissa kostnadsökningar uppnås sparbetinget. Konsekvensen av
besparingen är att kompetensutvecklingen av förvaltningens personal skjuts på
framtiden och att risken därmed ökar för bristande myndighetsutövning.
Enligt nationellt miljömål ska samtliga förorenade områden med MIFO riskklass
1 och 2 var inventerade, undersökta och utredda med avseende på ansvar för
föroreningen samt vara sanerade senast 2050. För detta behöver förvaltningen ett
tillskott till ramen på 500 tkr årligen 2019 – 2040. Beloppet bör räknas upp med
KPI.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-05-31
VIP 2019 – 2021 miljö- och hälsoskyddsnämnd
Reviderade ekonomiska ramar för 2019 – 2021, Kf 2018-04-26, § 94
Stadskontorets skrivelse 2018-04-13, Anvisningar för arbetet med verksamhetsoch investeringsplan, VIP 2019 – 2021
Behovsutredning för tillsynen 2019 enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2019 – 2021 miljö- och hälsoskyddsnämnd godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-07

23

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) för S- och MP gruppen avslår besparingen på 320 tkr med
hänvisning till behovet av kunskapshöjande åtgärder och kvalitetssäkring. Får
finansieras med ökade intäkter.
Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag respektive Rolf Wennerhags (S)
(MP) förslag och finner det förstnämnda antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförande Susanne Wisméns (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till Rolf Wennerhags (S) (MP) förslag.
Upprop förrättas och röster avges enligt följande:
Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Sven-Enar Johansson (M)
Hans Stam (M)
Albert Söderlind (L)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Elisabeth Kangas (S)
Roger Andersson (S)
Rickard Almers (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismén (KD), ordförande

Ja
x
x
x
x

Summa

6

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röst beslutat att
bifalla ordförande Susanne Wisméns (KD) förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att miljö- och hälsoskyddskontorets
förslag till verksamhets- och investeringsplan, VIP 2019-2021 miljö- och
hälsoskyddsnämnd godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf
Wennerhags förslag.
Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Månadsrapport per maj
Mhn 2018:880
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport
per maj 2018.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-31
Månadsrapport maj 2018, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Månadsrapport maj 2018 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Månadsrapport maj 2018 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2018-04-19 – 2018-05-23
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Meddelanden – handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2018-04-19 – 2018-05-23.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut:
Administrativa ärenden – DAD § 004-008
Hälsoskyddsärenden – DAH § 173-244
Enskilda avloppsärenden – DAL § 057-070
Livsmedelsärenden – DLI § 128-178
Miljöskyddsärenden – DMI § 247-303
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2018-04-19 – 2018-05-23.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Avslutning
Ordförande Susanne Wismén (KD) framför ett tack till miljö- och
hälsoskyddsnämnden för gott samarbete. Hon önskar samtidigt en skön- och
avkopplande sommar.
2:a vice ordförande Rolf Wennerhag (S) tackar ordförande för ett gott arbete och
önskar henne också en skön sommarledighet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

