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§ 94

Synpunkter till kommunstyrelsen på remiss Betänkandet En trygg
dricksvattenförsörjning
Mhn 2016: 3348

Sammanfattning
Dricksvattnet är i särklass det mest kritiska försörjningssystemet och en fårutsättning får att samhälle, företag och olika verksamheter ska fungera. En trygg
och säker allmän dricksvattenförsörjning kan tyckas självklar. Vi har vant oss
vid att stadsområden, tätorter och mindre samhällen haft vatten- och avloppstjänster
av god kvalitet ordnade genom det allmännas försorg. Så har det varit under lång
tid och vi fårväntar oss att det så ska fortsätta. Regeringen gör i slutbetänkande av
dricksvattenutredningen En trygg dricksvattenförsörjning en genomlysning av
dricksvattenområdet och de utmaningar som dricksvattnet står inför. Utredningens
arbete har resulterat i en rad fårslag får en framtida trygg dricksvattenfårsörjning.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är positivt till arbetet med dricksvattenutredningen
och helt enig med utredningen när den inledningsvis betonar dricksvattnets betydelse men lämnar ändå synpunkter på slutbetänkande av dricksvattenutredningen
sou 2016:32.
Beslutsunderlag
Miljö och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26
Remiss Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU:2016:32)
Betänkandet i fulltext del l
Betänkandet i fulltext del 2
FN :s barnkonvention
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar synpunkter på remiss Betänkandet
En trygg dricksvattenfårsörjning, i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Elisabeth Fransson Malm (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Synpunkter till kommunstyrelsen på remiss Betänkandet En trygg dricksvattenfårsöijning lämnas enligt tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 95

Yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets
redovisning av regeringsuppdrag om Torvutvinningens och
torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan
Mhn 2016: 3380

Sammanfattning
Naturvårdsverkets har redovisat ett regeringsuppdrag om Torvutvinningens och
torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan. Kommunstyrelsen har fått ärendet
på remiss och har i sin tur överlämnat ansökan till nämnden får yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-28.
Naturvårdsverkets redovisning "Torvutvinningens och torvanvändningens klimatoch miljöpåverkan" daterad 2016-06-29.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fårslaget på utökad anmälningsplikt får husbehovstäkter. Antalet täkter som blir anmälningspliktiga
genom denna ändring är antagligen väldigt få. Men genom anmälningsplikten
kan vi få kunskap om och möjlighet att kartlägga miljöpåverkan av befintliga
husbehovstäkter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker också fårslag på utökad vägledning vad gäller lokaliseringsprövning och klimatpåverkan, klimatredovisning
i prövningsunderlag, ekologisk kompensation och rekommendationer får val
av efterbehandlingsåtgärd.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bert-Åke Näslund (M) tillstyrker förvaltningens förslag men bifogar en
protokollsanteckning från M-gruppen.
Elisabeth Fransson Malm (S) instämmer i ordforandes yrkande.

Protokollsanteckning
Bert-Åke Näslund (M) lägger följande protokollsanteckning från M-gruppen:
"Naturvårdsverket anför att torv ska klassas som fossilt bränsle och inte som
förnyelsebar naturresurs. Tillväxten av torv i Sverige är ca 20 miljoner m3/år
och brytningen uppgår till 3,5 miljoner m3/år. Torv är följaktligen en förnyelsebar naturresurs."
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets regeringsuppdrag
om Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan lämnas
följande synpunkter:
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget på utökad
anmälningsplikt för husbehovstäkter. Antalet täkter som blir
anmälningspliktiga genom denna ändring är antagligen väldigt få. Men
genom anmälningsplikten kan vi få kunskap om och möjlighet att
kartlägga miljöpåverkan av befintliga husbehovstäkter.
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker också förslag på utökad
vägledning vad gäller lokaliseringsprövning och klimatpåverkan,
klimatredovisning i prövningsunderlag, ekologisk kompensation och
rekommendationer för val av efterbehandlingsåtgärd.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 96

Yttrande till kommunstyrelsens om Översyn av förordning om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Mhn2016: 3136

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av Kommunstyrelsen :fatt möjlighet
att yttra sig om Havs- och vattenmyndighetens översyn av forordningen
(2001 :554) om miljökvalitetsnormer :far fisk- och musselvatten.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande avser främst de delar som gäller
fiskvatten då musselvatten inte berör inlandet och lönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Rapport- Översyn av forordningen (2001 :554) om miljökvalitetsnormer for
fisk- och musselvatten.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-27
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Mindre sjöar och vattendrag som inte klassas som en ytvattenforekomst
enligt Naturvårdsverkets foreskrifter (NFS 2006:1) om kmiläggning och
analys av ytvatten måste också beröras av eventuella nya och ändrade
foreskrifter och normer. Dessa kan vara till exempel biflöden till större
vattendrag som utgör viktiga lek- och uppväxtområden for öring, harr
och andra mier och är i många fall viktigare än det större vattendraget i sig
•

Det är viktigt med tydliga vägledningar for tillämpning av foreskrifter
och normer.

•

I övrigt ställer sig miljö- och hälsoskyddsnämnden positiv till översynens slutsatser att upphäva fisk- och musselvattensforordningen
(2001 :554) och att kompletterande ändringar görs i annan lagstiftning.
Detta kommer att innebära ett fortydligande och en fårenkling vid formulering av villkor och forsiktighetsmått vid till exempel tillståndsgivning
av miljöfarliga verksamheter.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Elisabeth Fransson Malm (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen om Översyn av förordning om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten framför miljö- och
hälsoskyddsnämnden följ ande synpunkter.
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•

Mindre sjöar och vattendrag som inte klassas som en ytvattenförekomst
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kattläggning och
analys av ytvatten måste också beröras av eventuella nya och ändrade
föreskrifter och normer. Dessa kan vara till exempel biflöden till större
vattendrag som utgör viktiga lek- och uppväxtområden får öring, harr
och andra arter och är i många fall viktigare än det större vattendraget i sig

•

Det är viktigt med tydliga vägledningar får tillämpning av föreskrifter
och normer.

•

I övrigt ställer sig miljö- och hälsoskyddsnämnden positiv till översynens
slutsatser att upphäva fisk- och musselvattensfårordningen
(2001 :554) och att kompletterande ändringar görs i annan lagstiftning.
Detta kommer att innebära ett fårtydligande och en fårenkling vid formulering av villkor och fårsiktighetsmått vid till exempel tillståndsgivning
av miljöfarliga verksamheter.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

2016-10-13

§ 97
Yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets förslag till
reviderade allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om
tillståndsprövning av flygplatser
Mhn 2016: 3590
Sammanfattning
Målet med revideringen av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för
flygbuller är att åstadkomma en aktuell och tydlig vägledning i frågan så att
berörda miljökvalitetsmål, som "God bebyggd miljö" där det anges att boendeoch fritidsmiljön ska uppfylla samhällets krav på fi·ihet från buller uppnås. I
miljökvalitetsmålen "Storslagen fjällmiljö", "Hav i balans" samt "Levande kust
och skärgård" betonas också vikten av en låg bullernivå och att områden som är
fria från buller ska öka.

Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets förslag till reviderade allmänna råd om riktvärden för
flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2016:xx)
Konsekvensutredning, Revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om
riktvärden for flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser
(NFS 2008:6)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-27

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Som yttrande till kommunstyrelsen meddelar miljö- och hälsoskyddsnämnden
att revideringar och ändringar av Naturvårdsverkets allmänna råd föranleder
följande synpunkter:
Nämnden vill framhålla betydelsen av Naturvårdsverkets förslag att
avsteg från grundvärdena för flygbuller utomhus, 55 dB(A) FBN och
70 dB(A) LAn1ax endast bör övervägas om det finns synnerliga skäl.
En avvägning mellan risken får olägenhet för människors hälsa och
tekniska, ekonomiska och andra allmänna intressen bör då göras.
I övrigt har nämnden inga invändningar.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Elisabeth Fransson Malm (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Justerandes signatur

Som yttrande till kommunstyrelsen överNaturvårdsverkets förslag till
reviderade allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om
tillståndsprövning av flygplatser framför miljö- och hälsoskyddsnämnden
följande synpunkter:
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Nämnden vill framhålla betydelsen av Naturvårdsverkets förslag
att avsteg från grundvärdena får flygbuller utomhus, 55 dB(A) FBN
och 70 dB(A) LAnlax endast bör övervägas om det finns synnerliga skäl.
En avvägning mellan risken får olägenhet för människors hälsa och
tekniska, ekonomiska och andra allmänna intressen bör då göras.
I övrigt har nämnden inga invändningar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 98
Föreläggande med stöd av miljöbalken samt lag (1985:206)
om viten gällande Förkromningsverkstäderna i Jönköping AB
att vidta åtgärder inom fastigheten Idogheten 7 i Jönköpings
kommun i samband med avveckling av verksamhet
Mhn 2016:610

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret genomforde 2015-12-07 en inspektion på
fastigheten Idogheten 7, som ägs av Förkromningsverkstäderna i Jönköping AB
(Bolaget).
Vid inspektionen framkom att verksamheten ska läggas ned. Miljö- och hälsoskyddskontoret informerade bolaget om att miljö-och hälsoskyddsnämnden
kommer att forelägga bolaget for omhändetagande av kemikalier, undersökning av byggnad, mark- och grundvatten.
Bolaget har enligt beslut Dmi § 113 daterat 2016-03-14 forelagts:
• att omhänderta kemikalier, råvaror, avfall mm och inlämna dokumentation
över omhändetagande!kvittblivning till miljö- och hälsoskyddsnämnden
senast 2016-06-30.
• att upprätta forslag till provtagningsplan for miljöteknisk undersökning
av mark och grundvatten inom fastigheten Idogheten 7 och inlämna
forslag till provtagningsplan till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast
2016-06-30.
Redovisning har inte inkommit 2016-09-30.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-09-30
Delegationsbeslut daterad 2016-03-14 DMI § 113

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bolaget, (organisationsnummer 556095-7036) foreläggs: vid vite av 300 000 kr
for vardera punkt som inte uppfylls;
Att kemikalier, råvaror, sköljvatten, farligt avfall, avfall, maskiner och
annan utrustning, cisterner m.m. ska omhändertas på ett sådant sätt att
risk for läckage till miljön forhindras. Genomforda åtgärder ska
redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 6 veckor
efter mottagandet av detta beslut.
Att upprätta ett forslag till provtagningsplan for miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Idogheten 7 i
lönköpings kommun. Förslag till provtagningsplan ska redovisas
skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 8 veckor efter
mottagandet av detta beslut.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Ordförande Susanne Wisrnen (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Elisabeth Fransson Malm (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förkromningsverkstäderna i Jönköping AB (Bolaget), med organisationsnummer 556095-7036 fåreläggs: vid vite av 300 000 kr får vardera punkt som
inte uppfylls;
Att kemikalier, råvaror, sköljvatten, farligt avfall, avfall, rnaskiner och
annan utrustning, cistemer rn.rn. ska ornhände1ias på ett sådant sätt att
risk får läckage till miljön fårhindras. Genomfårda åtgärder ska
redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 6 veckor
efter mottagandet av detta beslut.
Att upprätta ett fårslag till provtagningsplan får miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Idogheten 7 i
lönköpings kommun. Förslag till provtagningsplan ska redovisas
skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 8 veckor efter
mottagandet av detta beslut.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut ska gälla ornedelbart även om det
överklagas.

Grund för föreläggande
Detta beslut är meddelat med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 och 26 § § och 2 kap.
3§ miljöbalken (1998:808).

Beslut expedieras till
F örkrornningsverkstäderna i Jkp AB
Barrsätragatan 12
556 26 Jönköping

Justerandes signatur
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§ 99
Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017
Mhn 2016: 3834
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat fårslag till sammanträdestider
får miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2017.
Beslutsunderlag
Sammanträdestider får kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-13
Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Sammanträdestider får miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2017
fastställs till följande datum med start kl. 09:00:
• torsdag 2017-01-12
• torsdag 2017-02-09
• torsdag 2017-03-09
• torsdag 2017-04-06
• torsdag 2017-05-04
• torsdag 2017-06-08
• torsdag 2017-08-17
• torsdag 2017-09-14
• torsdag 2017-10-12
• torsdag 2017-11-09
• torsdag 2017-12-14

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag
på sammanträdesdatum men att starttiden för nämndens sammanträden
istället blir klockan 12.30. Undantag för
torsdagen den 6 april då nämnden statiar klockan 09.00
nämndens heldag den 17 augusti. Tid meddelas senare.
Elisabeth Fransson Malm (S) instämmer i yrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2016-10-13

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag
på sammanträdesdatum men beslutar att starttiden for 2017 års sammanträden
istället blir klockan 12.30. Undantag for
torsdagen den 6 april då nämnden startar klockan 09.00
nämndens heldag den 17 augusti. Tid meddelas senare.
• torsdag 2017-01-12
• torsdag 2017-02-09
• torsdag 2017-03-09
• torsdag 2017-04-06, kl. 09.00
• torsdag 2017-05-04
• torsdag 2017-06-08
• torsdag 2017-08-17, tid meddelas senare
• torsdag 2017-09-14
• torsdag 2017-10-12
• torsdag 2017-11-09
• torsdag 2017-12-14

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Förstärkning av ledningsstrul{turen i förvaltningen
Mhn 2016: 2351
Sammanfattning
Tre inspektörstjänster görs om till chefstjänster. En chef skapas vid vardera
livsmedelsenheten, miljöskyddsenheten och hälsoskyddsenheten. Cheferna blir
enhetschefer får respektive enhet och lyder under fårvaltningschefen som ges i
uppdrag att rekrytera och besluta om anställning av cheferna.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-10-04.
Ny organisationsbild.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förstärkning av ledningsstrukturen vid miljö- och hälsoskyddsfårvaltning
godkänns och uppdras till fårvaltningschefen att inom befintlig budget anställa
tre enhetschefer.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Elisabeth Fransson Malm (S) yrkar att frågan bordläggs då finansieringen
inte är helt utredd och nämnden bör avvakta budgetberedningen.
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Hon yrkar även bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande konstaterar att det föreligger två fårslag till beslut.

Omröstning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag respektive Elisabeth
Malm Franssons (S) förslag och finner det förstnämnda antaget.
Omröstning begärs. Följande prepositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandes förslag.
Nej-röst för bifall till Elisabeth Fransson Malms (S) fårslag.
Upprop fönärtas och röster avges enligt följande:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöter

Ja

Be1i-Åke Näslund (M)
Carl-Gustaf Dybeck (M)
Agneta Sundgren (C)
Rune Hultkvist (L)
Johan Thorman (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande
Summa

x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit
Susanne Wismens förslag att på dagens sammanträde bifalla förvaltningens
förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag att en
förstärkning av ledningsstrukturen vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
ska ske och uppdrar till förvaltningschefen att inom befintlig budget anställa
tre enhetschefer.

Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth
Fransson Malms förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Månadsrapport september 2016
Mhn 2016: 3761

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per
september 2016. Vid sidan av de delar av verksamheten som finansieras med
miljömålsanslag och statliga bidrag pekar prognosen på ett underskott mot
budget med ca 165 tkr.
Beslutsunderlag
Månadsrappott september 2016, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-03
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per september 2016 godkänns och läggs till handlingama.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport per september 2016 godkänns och läggs till handlingama.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Förordnande av personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mhn 2016: 3823
Sammanfattning
Enligt personuppgiftslagen (PUL) kan nämnd utse personuppgiftsombud.
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att administrativ chef Anders
Hansson förordnas som personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2016-10-13.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-03.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsinspektör Therese Matlisson entledigas från
uppdraget personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden
från och med 2016-10-13.
-

Administrative chefen Anders Hansson utses till personuppgiftsombud
för milj ö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2016-1 0-13.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-10-13
Administrative chefen Anders Hansson anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsinspektör Therese Matlisson entledigas från
uppdraget personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden
från och med 2016-10-13.
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utse administrative chefen
Anders Hansson till personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2016-10-13.

Beslutet expedieras till:
Datainspektionen
stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2016-09-01-2016-09-30.

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
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§ 104

Meddelanden - handlingar för kännedom
Milj ö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-09-01-2016-09-30.

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
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

§ 105

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 407-445
Avloppsärenden-DAL §§ 168-181
Livsmedelsärenden

DLI §§ 250-274

Miljöskyddsärenden- DMI §§ 324-371
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoslcyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-09-01-2016-09-30.

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
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§ 107

Informationsärenden
Lisa Bergström, friluftstrateg: friluftsfrågor i Jönköpings kommun
Detaljplan för fotbollsarena på del av Torpa 2.1 Jönköping
Miljöfika 2016-09-29, 2016-10-04
Tekniskt utskott, 2016-10-05
Kommumevision, 2016-09-26
Revision livsmedelsenheten, 2016-09-27
PresidieträffMullsjö, 2016-09-23
Förvaltningschefen informerar
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