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Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.00 -17.30 
Beslutande Mats Larsson Weidman (MP), ordförande 

Rolf Wennerhag (S), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Kangas (S) ersättare för Madeleine Gustafsson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Agneta Sundgren (C)   
Rune Hultkvist (L) 
Susanne Wismén (KD) 
Örjan Dahlberg (KD) 
Bert-Åke Näslund (M), 2:e vice ordförande 
Jan Birgersson (M) 
Marcus Aronsson (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övriga närvarande 
 
 

Roger Andersson (S) 
Ingrid Johansson (S) 
Lena Hult (C) 
Hans Stam (M) 
Hugo Mench (M)  
Ida Kors (SD)  

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer  
Harald Holmström §§ 83-84, Monica Ryttman § 87 
 
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef 
Anders Hansson, administrativ chef 
David Melle  enhetschef 
Johanna Hänninen, enhetschef 
Jenny Bjerenius, enhetschef 
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare 
Kjell Fors och Christoffer Fahlström kl. 13.00-14.30. 
 
 
 

 
 
 Utses att justera Jan Birgersson (M)   Paragraf  §§ 82-89 

Justeringens plats och tid Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping.  Kl. 14.00, 2019-09-18 

Underskrifter Sekreterare   
  Ann-Mari Gudmundsson       

 Ordförande   
  Mats Larsson Weidman (MP)        

 Justerande   
  Jan Birgersson (M)       

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Datum för sammanträdet 2019-09-12 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-09-19 Datum för anslags nedtagande 2019-10-11 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5, Jönköping 

Underskrift 
 
  

 Ann-Mari Gudmundsson  
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§ 82 
 
Informationsärenden 

 
-Presentation av nyanställda; Kjell Fors, hälsoskyddsenheten och  
  Christoffer Fahlström, kanslienheten. 
- Avsägelse av förtroendeuppdrag från och med 2019-08-15 för 
  Merahi Ahferom, ersättare (KD) i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
           
Rapporter 
- Ordförandebeslut: Yttrande till länsstyrelsen Östergötland 
  Miljöprövningsdelegationen gällande förfrågan om behov av komplettering    
  av ändringstillstånd till miljöfarlig verksamhet, vindkraftpark Lyckås 
  Mhn 2019-3241, DMI 19-369. 
- Jönköpings läns luftvårdsförbund, 2019-08-19 
- Konferens Ute är Inne, 2019-08-29--30 
- Utbildning i medborgardialog, 2019-09-04 
- Samhällsbyggnadsutskott, 2019-09-11 
- Kalkning, studiebesök för nämnden fm. 2019-09-12 
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar 
 
Kommande 
- Presidiet träffar Deloitte, 2019-10-02 
- Miljösamverkan Jönköpings län presidieträff, 2019-10-04 
- Mark- och miljödomstolen angående skjutbanan i Tenhult, 2019-10-08 
- Agenda 2030 – Hur agerar vi lokalt för att påverka globalt, 2019-10-09 
- Jönköpings läns luftvårdsförbund styrelsemöte, Hoven 2019-10-11 
- Höstmöte Sveriges miljökommuner Östersund, 2019-10-15—16 
- Jullunch i anslutning till decembernämnden, 2019-12-12 
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§ 83 
 
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för förskola på 
fastigheten Gräshagen 1:1, Jönköpings kommun 
Mhn 2019: 3120 Stbn 2017:84 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har översänt en remiss för yttrande till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Det gäller ett förslag till detaljplan för förskola avsedd  
att rymma 60 barn i bostadsområdet Gräshagen i Jönköping.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19 
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se sök på detaljplan Gräshagen 1:1. 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
              Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över förslaget på 
              detaljplan för fastigheten Gräshagen 1:1 m.fl. i Jönköpings kommun 

– Planförslaget bedöms väl genomarbetat och planprocessen kan därmed 
fortsätta utan invändningar. 

             MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-09-12 
 
Yrkande 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  

Protokollsanteckning 
Susanne Wismén (KD) lägger följande protokollsanteckning: 
Vi är bekymrade över den kommande trafiksituationen som kan uppstå runt  
den nya förskolan om Karlavägen öppnas upp som genomfart. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter: 

– Planförslaget för fastigheten Gräshagen 1:1 i Jönköpings kommun bedöms  
väl genomarbetat och planprocessen kan fortsätta.              
 

Beslut expedieras till 
Stadsbyggnadsnämnden 

http://www.jonkoping.se/
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§ 84 
 
Remiss, Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen 
Mhn 2019:2932 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har översänt en remiss för samråd till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden angående rapporten ”Jordbruksmarkens värden 
i samhällsplaneringen”. Rapporten syftar till att utgöra ett beslutsunderlag 
vid värdering av jordbruksmark i samband med exploatering. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19 
Rapporten Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen 
Alternativkartor 
Jordbruksmarkens ekosystemtjänsters värde 
 
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås lämna följande synpunkter 
angående stadsbyggnadsnämndens rapport Jordbruksmarkens värden i  
samhällsplaneringen: 

 
– En restriktiv användning av jordbruksmark enligt alternativ 3 förordnas 

i avvaktan på kommande utredningar och utbyggnadsstrategier för en 
ny översiktsplan. 
 

– Värderingarna av jordbruksmark kontra samhällsnytta enligt modellen i 
rapporten bedöms tillräckliga i ett kort perspektiv. Men i ett längre  
perspektiv bedöms modellen otillräcklig. Framförallt eftersom fokus ligger  
på dagens situation med befintlig samhällsservice i form av kollektivtrafik, 
skolor osv. och inte utifrån vilka områden som kan vara möjliga att ut- 
veckla eller skapa och på så sätt tillgodose samhällsintresset. 

             MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-09-12 
 

Yrkande 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall till alternativ 0 dvs. ingen exploatering av 
jordbruksmark. 
Ordförande konstaterar att det ligger två förslag till beslut, ordförandens förslag 
och SD:s förslag 

Omröstning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Marcus Aronssons 
(SD) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget. 
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 
Nej-röst för bifall till Marcus Aronsson (SD) förslag. 

 
Upprop förrättas och röster avges enligt följande: 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Rolf Wennerhag (S) x 

 
 

Elisabeth Kangas (S) x 
 

 
Anders Gustafsson (S) x 

 
 

Agneta Sundgren (C) 
Rune Hultkvist (L) 

x 
x 

 
 

Susanne Wismén (KD) 
 

 x 
Örjan Dahlberg (KD) 

 
 x 

Bert-Åke Näslund (M) 
 

 x 
Jan Birgersson (M) 

 
 x 

Marcus Aronsson (SD) 
 

x  
Mats Larsson Weidman (MP), ordförande x   
Summa 6 1 4 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 1 nej-röster bifallit 
ordförandens förslag. 

             
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

              Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen  
              Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen: 

– En restriktiv användning av jordbruksmark enligt alternativ 3 förordnas 
i avvaktan på kommande utredningar och utbyggnadsstrategier för en 
ny översiktsplan. 
 

– Värderingarna av jordbruksmark kontra samhällsnytta enligt modellen i 
rapporten bedöms tillräckliga i ett kort perspektiv. Men i ett längre  
perspektiv bedöms modellen otillräcklig. Framförallt eftersom fokus ligger  
på dagens situation med befintlig samhällsservice i form av kollektivtrafik, 
skolor osv. och inte utifrån vilka områden som kan vara möjliga att ut- 
veckla eller skapa och på så sätt tillgodose samhällsintresset. 

              Det antecknas att KD-gruppen, M-gruppen inte deltar i beslutet. 

Reservation 
Marcus Aronsson (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget  
förslag. 
 
Beslut expedieras till  
Stadsbyggnadsnämnden  
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§ 85 
 
Delårsbokslut 2019 
Mhn 2019:3523 

 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar verksamheten januari – augusti  
genom Delårsbokslut 2019. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-09-06 
Delårsbokslut 2019 

             Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
– Delårsbokslut 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-09-12 
             

Yrkande 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner Delårsbokslut 2019 och lägger 

det till handlingarna. 
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§ 86 
 
Månadsrapport augusti 2019 
Mhn 2019:903 

              Sammanfattning 
               Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport per  
              augusti 2019.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-06 
Månadsrapport augusti 2019, bilaga 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
– Månadsrapport augusti 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 

             MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-09-12 
 

Yrkande 
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag.  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
– Månadsrapport augusti 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 87 
 
Yttrande över remiss från Naturvårdsverket av reviderade  
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 

              Mhn 2019:2959, NV-02198-19 

              Sammanfattning 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till revidering av föreskrifterna om 
kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Jönköpings kommun är en av 30 kommuner 
som fått förslaget på remiss tillsammans med åtta olika länsstyrelser. Parallellt 
med denna remiss pågår en remiss av luftkvalitetsförordningen (2010:477). 

              Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03 
Förslag på reviderade föreskrifter ”Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll 
av luftkvalitet” 
Konsekvensutredning för revidering av ”Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kontroll av luftkvalitet” 

 
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

               Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över remiss 
               av reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet: 

– Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på förslaget då 
   det inte kommer att innebära några betydande konsekvenser för miljö- 
   och hälsoskyddsnämndens arbete. 
 

             MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-09-12 
 
Yrkande 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.     

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på förslaget då det  
   inte kommer att innebära några betydande konsekvenser för miljö- och 
   hälsoskyddsnämndens arbete. 
 
   
Beslut expedieras  
Naturvårdsverket 
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§ 88 
 
Anmälan om delegationsbeslut 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över 
delegationsbeslut:  
 

Hälsoskyddsärenden – DAH § 308-328 

Enskilda avloppsärenden – DAL § 096-105 

Livsmedelsärenden – DLI § 183-199 

Miljöskyddsärenden – DMI § 355-372 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 89 
 
Anmälningsärenden 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna 
anmälningsärenden 2019-08-01 – 2019-08-28. 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
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