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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tid:

Torsdagen den 8 februari 2018, kl. 12.30

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Ärenden
1. Upprop, kl. 12.30
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
4. Informationsärende:
Förebyggande åtgärder mot utsläpp 2017 – norra och södra
Hedenstorp. Karin Hellström och Peter Prima, dnr 2017-1639.
Tillsyn av försäljning av träskyddsbehandlat virke. Karin
Hellström och Anna-Lena Wullf, dnr 2017-1875.
Rapport
Luftvårdsförbundet 2018-01-22
- Utbildning i mänskliga rättigheter 2018-01-25
- Hur ska vi öka samverkan mellan oss - samarbete företag/ideella
2018-02-06
- Miljödiplomerat event, 2017-02-08
- Tekniskt utskott 2018-02-07
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Kommande aktiviteter
- Utbildning i mänskliga rättigheter 2018-02-15
- Konstsnöseminarium 2018-02-15
- Miljöfika; Vettigt vetande om Vättern 2018-02-28
- Digitaliseringsstrategi, kommunövergripande 2018-03-09
- Presidiedag Miljösamverkan f, 2018-03-20
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5. Begäran från E.ON om yttrande Samråd enligt miljöbalken
om planerade markkablar till vindkraftparker
Karin Hellström
Mhn 2018-164
6. Yttrande till kommunstyrelsen över Nationell avfallsplan
och avfallsförebyggande program 2018-2023
Anna-Lena Wullf
Mhn 2017:4624 Ks/2017:464
7. Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över granskningshandlingar av detaljplan för idrottsanläggning på del av
fastigheten Torpa 2:1 Jönköpings kommun
Anna-Lena Wullf, Andreas Bengtsson, Erik Engwall
Mhn 2016:3517 Stbn 2015-256
Fika
8. Yttrande till kommunstyrelsen; Barnbokslut 2017
Anders Hansson
Mhn 2017:4373
9. Integrationsrapport 2017
Anders Hansson, Håkan Strid
Mhn: 2017:4482
10. Bokslut 2017
Anders Hansson, Håkan Strid
Mhn 2018:0377. KOMMER INOM KORT
11. Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser miljö- och hälsoskyddskontoret
Håkan Strid
Mhn: 2018:0368
12. Meddelanden – avslutade ärenden
13. Meddelanden – handlingar för kännedom
14. Anmälan om delegationsbeslut
15. Anmälningsärenden

Susanne Wismén
Ordförande

Ann-Mari Gudmundsson
Sekreterare
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2018-01-22

2018-164

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Begäran från E. ON om yttrande- samråd enligt miljöbalken om
planerade markkablar till vindkraftsparker
MHN-2018-164

Sammanfattning
E. ON Energidistribution AB planerar att förlägga nya 30 k V markkablar mellan
den befintliga transformatorstationen Barkeryd i Nässjö kommun och två
samlingsstationer i de planerade vindkraftsparkerna Älgön och Knohult längs
kommungränsen mellan Jönköping och Aneby. Inför ansökan om tillstånd från
Energimarknadsinspektionen (nätkoncession för linje) samråder bolaget om
olika stråkalternativ får kablarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning
till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom
utpekade områden. Om en misstänkt förorening påträffas vid
grävning/schaktning ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.
Samrådshandlingar från E.ON, daterade 2018-01-15
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i
anslutning till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till
länsstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom
utpekade områden. Om en misstänkt förorening påträffas vid
grävning/schaktning ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.
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Ärende
E. ON Energidistribution AB planerar att förlägga nya 30 kV markkablar mellan
den befintliga transfmmatorstationen Barkeryd i Nässjö kommun och två
samlingsstationer vid planerade vindluaftsparkerna Älgön och Knohult längs
kommungränsen mellan Jönköping och Aneby. Inför ansökan om tillstånd från
Energimarknadsinspektionen (nätkoncession för linje) samråder bolaget om
olika stråkalternativ för kablarna. lönköpings kommun är en av
samråds instanserna. Synpunkter ska lämnas senast 14 februari 2018 till ÅF
Industry AB, Viktoria Renberg, Box 585, 201 25 Malmö
Miljö- och hälsoskyddsnänmden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning
till sj öar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom
utpekade mmåden. Om det vid grävning/schaktning påträffas en misstänkt
förorening ska detta ann1älas till tillsynsmyndigheten.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.

David Melle

Karin Hellström

Enhetschefmiljöenheten

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöskyddsenheten
Anna-Lena Wullf

T JÄNSTESKRIVELSE

036-1 0-21-34
anna-lena.wullf@jonkoping.se
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till kommunstyrelsen över Nationell avfallsplan och avfallsiörebyggande program 2018-2023
Mhn 2017-4624, Ks/2017:464
Sammanfattning
lönköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets
förslag till "Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 20182023". Enligt avfallsförordningen är Naturvårdsverket ansvarig för att ta fram
planen och programmet. Planen och programmet ger en sammanfattande bild
av hur arbetet med att förebygga avfall och minska avfallets miljöpåverkan går
och beskriver hur det kommer att fortsätta de kommande fem åren. Det fårdiga
förslaget ska sedan rapporteras in till EU och ligga till grund för det fotisatta
svenska avfallsarbetet
Beslutsunderlag
Remiss "Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023"
från Naturvårdsverket.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget enligt remissen med
följande synpunkter:
Det är bra att ett dokument omfattar både en nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program.
Det behövs en tydlig definition när avfall upphör att vara avfall.
Det behövs också mer kunskap och bättre struktur för avfallströmmar inom
fokusområdet avfall i bygg- och anläggningssektorn, även omfattande överskottsmassor för återanvändning. Det samma gäller mikroplaster och dess
miljöpåverkan.
Ärende
Enligt 83 § i Avfallsförordningen har Naturvårdsverket ansvar för att det finns
en nationell avfallsplan och ett program för att förebygga uppkomsten av avfall
som uppfyller kraven i artiklarna 28 och 30 i direktiv 2008/98/EG. Planen och
programmet ska utvärderas vart sjätte år och ses över vid behov.
Planen och programmets syfte är att beskriva Sveriges arbete med att:
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•
•
•

minska mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa
och miljö,
minska spridningen av farliga ämnen och
främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.

Planen och programmet omfattar hela Sverige och beskriver även export och
import av avfall till och från Sverige.
Planen och programmet för 2018-2023 kommer att ersätta avfallsplanen "Från
avfallshantering till resurshållning" från 2012 och det avfallsförebyggande
programmet "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle" från 2014. De bygger vidare på de fokusområden som föregående plan
fastslog:
•
•
•
•
•

avfall i bygg- och anläggningssektom,
hushållens avfall,
resurshushållning i livsmedelskedjan,
avfallsbehandling och
illegal export av avfall till andra länder.

Dokumentet omfattar alla avfallsflöden undantaget radioaktivt avfall samt
gruvavfall som endast beskrivs övergripande, för dessa avfallsslag finns dokument framtagna sedan tidigare av strålsäkerhetsmyndigheten respektive Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket. Planen och programmet
fokuserar på hur arbetet med att förebygga avfall och minska avfallets miljöpåverkan går och beskriver hur det kommer att fortsätta de kommande fem åren.
Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet ger en
överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som har införts för att förebygga
avfall och för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet
med avfallshierarkin. Den ska fungera som stöd i arbetet med att genomföra åtgärderna som bidrar till att målen kopplade till avfallshantering och avfallförebyggande nås.
Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmets betydelse för Jönköpings kommun:
Det är bra att den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet finns samlat i ett gemensamt dokument. Särskilt angeläget är att få en
tydlig definition när avfall upphör att vara av avfall och få en bättre struktur på
avfallströmmar inom fokusområdet avfall i bygg- och anläggningssektom,
även omfattande överskottsmassor för återanvändning. Det är även viktigt att
kunskapen om mikroplaster och dess miljöpåverkan ökas.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra brun i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.

r;.j~
Enhetschef miljöenheten

~~~
Anna-Lena Wullf

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen
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Erik Engwall
036-10 54 51
erik.engwall@jonkoping.se
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över granskningshandling av
detaljplan ior idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1
Jönköpings kommun
MHN-2016-3517, STBN 2015:256

Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har översänt forslag till detaljplan på del av Torpa 2: l
for yttrande senast den 8 februari.
Syftet med detaljplanen är att på Jordbrovallen möjliggöra byggnation av
fotbollsarena norr om före detta järnvägsvallen på ett område med befintliga
fotbollsplaner och byggnader.

Beslutsunderlag
Samrådshandling 2017-12-20 detaljplaneforslag med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning for idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl,
lönköpings kommun.
https ://www. jonkoping.se/byggabomil j o/kommunensplanarbetestadsplaneringoc
h utveckling/detal jplanering/detal jplanerunderarbete/detaljplanforfotbollsarenapa
delavtorpa21 inomstadsdelentorpaj onkopingskommun. 4.1728713 fl5 55 92fcd5b2
870f.html
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-19
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på förslag till
detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2: l, lönköpings
kommun:
- Att ordet "bör" ändras till "ska" i planbestämmelser under Allmänna platser
med kommunalt huvudmannaskap benämnda Natur 2, Natur 3 och Park och
att de även görs till skyddsbestämmelser under egenskapsbestämmelser
- Att planbestämmelser under Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap benämnda Rl och R2 ska göras till skyddsbestämmelser
under egenskapsbestämmelser. Texten bör kompletteras med att
belysningsanläggningen ska utfmmas med avskärmning och placeras på ett
sådant sätt att minsta möjliga bländning uppstår och mängden spilljus
minimeras for närboende.
- Att byggnadstekniska skyddsåtgärder utförs for gas och görs till
skyddsbestämmelse.
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- Att altemativet för östra diket motTabergsån med dränering och
nivåreglering av grundvatten med avledning till oljeavskiljare med
geotextilduk väljs eller altemativ reningsmetod efter avskiljning.
- I planbeskrivning ska redovisas hur det säkerställs att ingetutläckage sker av
deponivatten till Tabergsån. Om den naturliga baniären inte är tillräcklig
bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att spontning/tät skärm behöver
anläggas mot Tabergsån.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att några av föreslagna åtgärder
som presenterats i "PM om miljöförbättrande åtgärder, 2017-12-04, WSP ska
utföras med avseende på:
•
riskreducering genom bortschaktning av förorenad jord
•
anläggande av täta ytor för att minska infiltration och spridning av
föroreningar med grundvatten
•
avskätmande diken för att förhindra inträngande av vatten i deponin
•
avledning av deponigas under byggnader och täta ytor med ··
•
efterföljande rening
•
lokalt omhändetiagande av dagvatten. V arten från parkeringsytor
renas genom oljeavskiljare innan vattnet släpps ut
•
rening av granulat från konstgräsplaner och snöupplag. Kontrollbrunnar ska finnas för att kontrollera att avskiljning fungerar.
- Kontrollprogram för gas under byggnation och under livslängd ska tas fram
och redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Programmen ska
inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.
En anmälan enl. 28 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska i god tid (min 6 veckor) inlämnas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden innan sanering sker. I anmälan ska aktuella
skyddsåtgärder redovisas för att förhindra läckage mot Tabergsån.
Kontrollprogram för bedömning om läckage av föroreningar med yt- och
grundvatten under byggnation ska tas fram och redovisas till Milj ö- och
hälsoskyddsnämnden. Programmen ska inlämnas i god tid (min 6 veckor)
innan byggnation och markarbetet utförs.
- Kontrollprogram ska tas fram för att säkerställa att uppsamlingsbrunnar och
avskiljning av gummigranulat från konstgräsplaner fungerar.
Pålning ska ske med spets för att minimera transporten av föroreningar
mellan grundvattenmagasin.
- Om pålen installeras genom ett förorenat lager som inte är vattenförande ner
i ett vattenförande lager kan denna spridningsväg undvikas genom att
förbona hål för pålen. Detta enligt SGI:s rekommendationer.
- Villkor för startbesked "PBL 4 kap. 14 § l st l p" ändras till "PBL 4 kap. 14
§ l st 4 p"
- Altemativet utfmmningsförslag 2, planskild cirkulationsplats södra infmien
förordats ur luftkvalitet, buller och säkerhets perspektiv.

Ärende
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Detaljplanens genomförande innebär att en fotbollsarena uppfårs norr om före
dettajärnvägsvallen på ett område med befintliga fotbollsplaner och byggnader.
Nämnda byggnader innehåller förråd, omklädningsrum, och kanslilokal. För att
ersätta de lokaler och fotbollsplaner som försvinner anläggs nordost om arenan
två nya träningsplaner och en byggnad som förutom garage, fårråd och verkstad
innehåller omklädnings- och domarrum. Kanslilokalerna placeras i arenan.
Tillkommande byggnad för garage, fårråd, verkstad och omklädnings- och
domarrum kan utföras till en höjd av 7 meter över marknivå.
Förslaget till fotbollsarena är sluten, d.v.s. läktare med tak och inga öppna hörn.
Förslaget till arenan är orienterat så att huvudläktaren med huvudkamera inte
störs av solen. Sammanlagt finns det plats får 7 000- 8 000 besökare, beroende
på om besökarna är sittande eller stående.
Huvudläktaren, med ryggen mot Tabergsån, utgör den högsta punkten på
byggnaden och kan utfåras som högst30m över marknivån. På motsatt sida
ligger långläktaren med ryggen mot bebyggelsen i väster och som utfors lägre.
Kortsidorna är lägst.
De planmässiga fårutsättningarna på platsen är komplexa, med bland annat
markfåroreningar, geotekniska förhållanden, gasbildning och risken att dessa
faktorer i kombination med anläggande av en ny arena kan komma att påverka
miljön. Nollalternativet, att ingenting görs, kan dock i sig vara ett sämre
alternativ än att genomfåra detaljplanen inklusive de skyddsåtgärder som
fåreslås. Ett genomfårande av detaljplanen bedömdes av kommunen i
samrådsskedet inte i sig innebära en betydande miljöpåverkan, men den
sammantaget komplexa situationen har ändå av kommunen i samråd med
Länsstyrelsen bedömts vara skäl att pröva relevanta frågeställningar i en
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken.
Infår detaljplan för Fotbollsarena har Vatten- och samhällsteknik, SWECO och
Geosigma utfört miljötekniska markundersökningar, dagvattenutredningar och
deponigasutredningar.
I samband med projektering av Fotbollsarena har WSP tagit fram fårslag på
miljöåtgärder.
I planen redovisas både alternativet att enbart WSP:s föreslagna åtgärder utförs
samt att WSP: s åtgärder i kombination med V atten och samhällsteknik,
SWECO och Geosigmas åtgärder.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att fåreslagna åtgärder som
presenterats i "PM om miljöförbättrande åtgärder, 2017-12-04, WSP ska utföras
med avseende på:
• riskreducering genom botischaktning av förorenad jord
• anläggande av täta ytor för att minska infiltration och spridning av
föroreningar med grundvatten
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• avskärmande diken för att förhindra inträngande av vatten i deponin
• avledning av deponi gas under byggnader och täta ytor med efterföljande
renmg
• lokalt omhändetiagande av dagvatten. Vatten från parkeringsytor renas
genom oljeavskiljare innan vattnet släpps ut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att då höga halter av P AH uppmätts i
grundvattnet både i filtrerade och i ofiltrerade prover intill ån så innebär det att
åtgärder längsTabergsån behöver vidtas för att förhindra spridning. Hittills
redovisade mätningar visar att en påverkan påTabergsån finns och det kan inte
uteslutas att spridning sker från deponin inom planområdet Föreslagna åtgärder
enligt Vatten och Samhällsteknik resp. Geosigmas i form av dike med
nivåreglering av grundvatten och efterföljande rening behöver utföras för att
säkerställa att en hållbar lösning ur alla hänseenden (gas, mark, spridning)
uppnås. Detta då det finns tveksamheter att inget förorenat grundvatten sprids
vidare till Tabergsån. Alternativet ska kombineras med kontrollprogram vid
utloppet vilket medför att kontroll av vattnet som lämnar deponi kan ske. Det
vill säga med denna åtgärd så ges en extra säkerhet för att inte spridning mot ån
sker.
Ett tätt skikt för att förhindra spridning med grundvatten behöver anläggas i
form av en spont/skärm längsTabergsån eller delar av den. Sponten/skärmen
ska anläggas ner till underliggande torvlager. Alternativt ska resultat redovisas
som visar att det finns en naturlig tät baniär längs hela sträckan mot Tabergsån.
Det täta skiktet ska sträcka sig ner till underliggande torvlager.
Syftet med dike och nivåreglering är förutom att kunna rena grundvatten även
att utföra kontroll av dränerat grundvatten från deponiområdet. Om inte tätting
mot ån, nivåreglering och dränering av grundvatten utförs kan det inte
säkerställas att inte spridning sker från det förorenade grundvattnet i
deponiområdet. Ytterligare en vinst med nivåreglering är att vattnet inte stiger
upp i det mest förorenade skiktet (0,5-1 ,5 m under markytan). Konstaterad
grundvattennivå längsTabergsån är 1,5 m.u.my.
Kontrollprogram för gas under byggnation och under livslängd ska tas fram och
redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Program ska inlämnas i god tid
(min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.
Pålning ska ske med spets för att minimera transporten av föroreningar mellan
grundvattenmagasinen. Om pålen installeras genom ett förorenat lager som inte
är vattenförande ner i ett vattenförande lager kan denna spridningsväg undvikas
genom att förbona hål för pålen. Detta enligt SGI:s rekommendationer.
Under matcher bedöms viss parkering ske i bostadsområden som Torpa,
Gräshagen och Haga trots goda intentioner med stora cykelparkeringar intill
Arenan och kollektivtrafik. Detta kan komma att medföra olägenheter för
boende i dessa stadsdelar. Det kommer att anläggas l 00 st parkeringsplatser för
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VIP-gäster och l O st handikappsplatser intill Arenan. Cykeluppställning har
spridits runt arenan så att besökaren kan parkera sin cykel nära den entre
han/hon ska in genom. Det blir totalt 750 st cykelplatser.
Cirkulationsplatsen vid lönköpings södra infart behöver omformas.
Utformningsforslag l utfmmas med plankorsningar mellan skyddade och
oskyddade trafikanter vilket det är i dagsläget. Utformningsforslag 2 utformas
med planskilda korsningar mellan skyddade och oskyddade trafikanter med en
"ime" cirkulationsplats för gång- och cykeltrafiken i nivå under biltrafiken.
Alternativet planskild cirkulationsplats Södra Infarten forordats ur både
luftkvalitet, där trafiken bedöms mera vara i rörelse med mindre stopp och
stmier och därmed mindre utsläpp. På samma sätt blir det mindre buller och
säkerheten for oskyddade trafikanter blir bättre.
Enligt planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning anger man att for buller
är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om inomhusbuller som blir
utgångspunkt for bedömning och lokalisering av arenan. För ljud från
fotbollsmatcher på arenan samt matcher och träningar vid träningsplanerna inom
planområdet bör enligt råden ljudnivån inomhus vid bostäder inte överskrida 30
dBA ekvivalent ljudnivå samt 45 dBA maximal ljudnivå. Miljö- och
hälsoskyddskontoret instämmer i detta.
För ljud från musikarrangemang på arenan bör ljudnivån inomhus vid bostäder
inte överskrida 25 dBA ekvivalent ljudnivå samt 45 dBA maximal ljudnivå. För
musikarrangemang bör även risken för lågfrekvent buller beaktas med anledning
av bastoner från musiken. Enligt utredning vid konserter på arenan av den
utfmmning som studerats blir ljudnivåerna vid bostadsområdet mycket höga.
Riktvärdena avser ljudnivåer inomhus. Genomford bullerutredning redovisar
översiktligt vilka ljudnivåer som kan förväntas uppträda utomhus vid
närliggande bostäder. De ekvivalenta ljudnivåerna utomhus under situationer
med allsvenska matcher på arenan är i resultaten vid de värst utsatta bostäderna
mellan 55 och 60 dBA. Motsvarande maximala ljudnivåer är vid de värst utsatta
bostäderna mellan 70 och 75 dBA. Enligt utredning med en schablonmässig
antagen fasaddämpning på ca 30 dBA bedöms de ekvivalenta ljudnivåerna
inomhus vid de värst utsatta bostäderna bli mellan 25 och 30 dBA och de
maximala ljudnivåerna mellan 40 och 45 dBA och således under riktvärdena 30
respektive 45 dBA. Med anledning av osäkerheten i resultaten bör dock
ljudnivåerna faljas upp efter fårdigställd arena.
Enligt samma utredning bedöms den framtida verksamheten på träningsplanerna
vara likartad i sin ljudnivå som den befintliga situationen vid dagens
träningsplaner. Ljudnivåerna från träningar blir relativt låga. De högsta
ljudnivåerna uppträder vid matcher.
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Barnlmnventionen
Ärendet berör barn direkt genom att befintlig barn- och ungdomsverksamhet
berörs av byggnationen. Detaljplanen innebär att ett område görs mera
tillgängligt för lek och rekreation.

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden lönköpings kommun

Tjänsteskrivelse
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2018-01-24

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande till kommunstyrelsen; Barnbokslut 2017
Mhn 2017:4373

Sammanfattning
Infår Barnbokslut 2017 har stadskontoret översänt frågor som ska besvaras senast
2018-03-01. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat fårslag till svar.
Beslutsunderlag
stadskontorets skrivelse Barnbokslut 2017
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24
Förvaltningens lörslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande till kornmunstyrelsen inför
Barnbokslut 2017 enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse
2018-01-24.
Ärendet
Infår Barnbokslut 2017 har stadskontoret översänt frågor. Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande svar på frågorna.

l. Vilka särskilda satsningar har ni gjort året 2017 för barnkonventionens
genomförande?
Svar: Enligt årliga beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden delar Jönköpings
kornmun ut miljöpris till en organisation eller enskild person som har gjort
insatser som bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande eller ekologiskt
hållbar utveckling. Miljöpriset är uppdelat i två klasser: ett pris med allmän
inriktning och, som ett led får barns livsvillkor, ett pris får skolor och förskolor.
Under 2017 delades miljöpriset får skolor och fårskolor ut till Kyrkklockans
fårskola då fårskolan på ett föredömligt sätt utvecklat ett systematiskt och
praktiskt miljöarbete tillsammans med elever och personal.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det övergripande ansvaret får att
samordna och följa upp nämndemas arbete med kornmunens kemikalieplan. På
förvaltningen har kemikaliestrategen till uppgift att samordna, följa upp och
bistå med kompetens till olika verksamheter. I kemikaliearbetet är barnen en
känslig och påverkad målgrupp som är prioriterad för åtgärder inom bl.a.
fårskolor (handlingsplan för en giftfri förskola). Under 2017 har t.ex. genom
utbildningsförvaltningens fårsorg förskollärare fått ytterligare utbildning om
giftfri förskola.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 86
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I mars 2017 genomförde miljö- och hälsoskyddsnämnden en medborgardialog
om Attarpsdammen i Bankeryd. Vid dialogen, som skedde på Attarpsskolan,
fick barn och ungdomar möjlighet att komma till tals.
Som ytterligare satsning for barns livsvillkor har under 2017 miljö- och
hälsoskyddskontoret tillsammans med stadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret samarbetat med det sociala företaget Retoy
AB. Samarbetet har innefattat bl.a. leksaksbytaraktiviteter i kommunen. I
samband med aktiviteterna har barnen fått lära sig om hållbar konsumtion och
om barnkonventionen.
2. Vilka utmaningar och/eller utvecklingsområden i relation till barnkonventionen ser ni under 2018 för er nämnd?
Svar: I likhet med tidigare år kommer under 2018 ett miljöpris att tilldelas en
skola eller förskola.
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden ska hösten 2018 anordna ett möte med barn
och ungdomar Gfr Kf2017-08-31, § 208). Tema och upplägg for mötet, som
t.ex. kan ske i en skola, bestäms till våren.
I kommunens arbete med att genomföra och att följa upp kemikalieplanen finns
åtgärder som syftar till att skydda barn från exponering från farliga ämnen som
kan påverka deras hälsa. Åtgärderna ska i huvudsak genomföras av bl. a.
utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret. Under 2018 kommer arbetet
for att uppfylla handlingsplanen for en giftfri forskola att bedrivas vidare.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet görs fortlöpande
tillsyn över kvaliten för buller och luft som kan påverka barn och ungas hälsa.
Tillsyn avseende buller sker i skollokaler och i fråga om luft görs mätningar fcir
att kontrollera att miljökvalitetsnormer för utomhusluft uppfylls inom
kommunen. Buller och luft beaktas även i nämndens yttranden över forslag till
detaljplaner och bygglov som rör miljöer där barn vistas.
Barnkonventionen
Ärendet berör barn enligt FN:s barnkonvention Gfr art. 3.1 m.fl.).

Håkan Strid

Anders Hansson

Miljö- och hälsoskyddschef

Administrativ chef

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut samt tjänsteskrivelsen expedieras till
kommunstyrelsen.

Tjänsteskrivelse
2018-01-24
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Integrationsrapport 2017
Mhn 2017:4482
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en integrationsrapport for 2017. I
rapporten besvaras ett antal frågor som gäller bl.a. mål for integrationsarbetet
Rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 23 februari 2018.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsskrivelse 2017-12-01 avseende Integrationsrapport 2017
stadskontorets rapport "Anställda med utländsk bakgrund 20 17"
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24
Förvaltningens fOrslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Integrationsrapport 2017 godkänns.
Miljö- och hälsoskyddskontoret får i uppdrag att vid rekrytering eftersträva
att finna medarbetare med utländsk bakgrund så att andelen anställda med
utländsk bakgrund på kontoret motsvarar andelen anställda med utländsk
bakgrund i lönköpings kommun.
Ärendet
stadskontoret har publicerat rapporten "Anställda med utländsk bakgrund
2017". Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands samt
personer som är födda i Sverige men vars båda föräldrar är födda utomlands.
Av rapporten framgår att 12,2 procent av samtliga anställda på miljö- och
hälsoskyddskontoret har utländsk bakgrund. Det innebär att andelen anställda
med utländsk bakgrund har ökat med 2, 7 procentenheter sedan september 2016
(rapporten s. 11). Enligt kommunalrådsskrivelse 2017-12-01 är det viktigaste
målet for integrationsarbetet att andelen utrikes födda som har arbete ökar. I
skrivelsen ombeds samtliga nämnder och bolag att i sina integrationsrapporter
bl. a. utgå från mål som respektive nämnd och bolagsstyrelse beslutat for 2017
samt redovisa konkreta och mätbara mål för 2018. Samtliga instanser ska
besvara frågor som gäller mål for integrationsarbetet, praktik/arbete,
sammanhållning och trygghet, samverkan med civilsamhället samt långsiktiga
integrationsfrågor.
Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande integrationsrapport med svar
på kommunalrådsskrivelsens frågor.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 86
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Fråga l. Målför integrationsarbetet. Utgåfrån de mål som er nämnd/bolagsstyrelse beslutatför 2017 och redovisa måluppfollelse. Redovisa konkreta och
mätbara målför 2018.
Svar: Som framgår av kommunalrådsskrivelsen är det viktigaste målet för
integrationsarbetet att andelen utrikes födda som har arbete ökar. Miljö- och
hälsoskyddskontoret värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gäma sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till utlysta
tjänster. Vid annonsering av tjänster upplyser förvaltningen om lönköpings
kommuns strävan att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från
diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Fram till första halvåret 2017 hade miljö- och hälsoskyddskontoret anställt
medarbetare som är födda utomlands på tre av kontorets fyra enheter:
kanslienheten, livsmedelsenheten och miljöskyddsenheten. Vid behandlingen
av integrationsrapport för 2016 gav miljö- och hälsoskyddsnämnden kontoret i
uppdrag att vid rekrytering sträva att finna en medarbetare med utländsk bakgrund till den fjärde enheten, hälsoskyddsenheten (MhN 2017-02-09, § 147).
Under 2017 genomfördes ett flertal anställningar till kontorets enheter utifrån
kompetensbaserad rekrytering. Vid rekryteringama har nämndens uppdrag
beaktats. Till följd av rekryteringama har numera samtliga enheter medarbetare
med utländsk bakgrund.
Från och med 2017 har chefer rekryterats till kontorets tillsynsenheter, av vilka
chefen för miljöskyddsenheten är född utomlands. Denne ingår, liksom övriga
chefer, i kontorets ledningsgrupp.
Enligt stadskontorets rapport "Anställda med utländsk bakgrund 2017" har
12,2 procent av samtliga anställda på miljö- och hälsoskyddskontoret utländsk
bakgrund. Andelen anställda med utländsk bakgrund på kontoret kanjämföras
med andelen anställda med utländsk bakgrund inom hela kommunen. Av ca
12 200 anställda i lönköpings kommun uppgår andelen anställda med utländsk
bakgrund till18,5 procent (rapporten s. 3). Som mål för 2018 och framåt
föreslås att kontoret får i uppdrag att vid rekrytering eftersträva att finna
medarbetare med utländsk bakgrund så att andelen anställda med utländsk
bakgrund på kontoret motsvarar andelen anställda med utländsk bakgrund i
J önköpings kommun.

Fråga 2. Praktik/arbete. Hur kan er förvaltning/bolag utveckla arbetetför att
erbjudafler praktikplatser? Vilka insatser krävsför att er verksamhet
ytterligare ska öka andelen anställda med utländsk bakgrund inom olika
yrkesgrupper?
Svar: För att finna lämpliga praktikanter och medarbetare har miljö- och
hälsoskyddskontoret en etablerad kontakt med arbetsmarknadsavdelningen
(AMA). Kontoret har också utvecklat en kontakt med utbildningssamordnaren
Hermods, som har avtal med vuxenutbildningsenheten i lönköpings kommun.
Genom Hermods har kontoret tidigare mottagit en yrkeselev med utländsk
härkomst som praktiserat på kontorets kansli. Miljö- och hälsoskyddskontoret
har även som ambition att odla kontakter med högskolor för att locka till sig
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studentmedarbetare i verksamheten. Genom dessa kanaler finns möjlighet att
öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund.
Frågorna 3 och 4. Sammanhållning och trygghet samt samverkan med
civilsamhället. Hur verkar er förvaltning/bolagför att öka sammanhållning
och trygghet i alla kommundelar? Hur samverkar erförvaltning/bolag med
civilsamhället när det gäller integrationsfrågor?
Svar: Mot bakgrund av miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag har
förvaltningen inget speciellt att framhålla i dessa frågor.
Fråga 5. Långsiktiga integrationsfrågor. Vilka andra frågor som berör er
verksamhet ser ni som särskilt viktiga i det långsiktiga integrationsarbetet?
Svar: Det vanligaste yrket på miljö- och hälsoskyddskontoret är rollen som
miljö- och hälsoskyddsinspektör. Inspektörer med utländsk bakgrund är dock
underrepresenterade. F ör att på sikt nå en förändring kan det finnas anledning
att se över om personer med utländsk bakgrund kan ges bättre fårutsättningar
att söka utbildningar till miljö- och hälsoskyddsinspektör. Goda möjligheter till
utbildning får personer med annan bakgrund skulle påverka mångfalden bland
de arbetssökande som, efter en kompetensbaserad rekrytering, erbjuds tjänster
som inspektörer.
En viktig fråga i integrationsarbetet är bemötande och språk. Oavsett om
medborgaren eller verksamhetsutövaren har inhemsk eller utländsk bakgrund
ska medarbetare på miljö- och hälsoskyddskontoret kunna sätta denne i
centrum. Under 2018 fårbättrar kontoret därför sin förmåga att göra sig
förstådd genom att fullfålja sin satsning på klarspråk. För en konstruktiv dialog
och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn fortsätter kontoret också med att
utveckla det så kallade motiverande samtalet mellan inspektör och
verksamhetsutövare.
Barnkonventionen
Med undantag får frågor om sammanhållning och trygghet samt samverkan
med civilsamhället bedöms ärendet inte beröra barn i enlighet med FN :s
konvention om barnets rättigheter. Ärendet handlar för kontorets del främst om
anställning och praktik till personer med utländsk bakgrund och om bemötande
mot vuxna medborgare och verksamhetsutövare.

Håkan Strid

Anders Hansson

Miljö- och hälsoskyddschef

Administrativ chef

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut och tjänsteskrivelsen expedieras till
kommunstyrelsen.

