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§58

Informationsärenden
Domstolsavgöranden, angående Jönköping Airport
Miljöprisutdelning, Upptech, 2016-05-16
Miljöprisutdelning, Uppgrenna Naturhus, 2016-06-02
Miljö fika, Tillgänglig natur gynnar alla, 2016-05-26
Friluftsambassadörer på Dumme mosse, 2016-05-27
Naturvårdsgruppen, 2016-05-11
lönköpings läns Luftvårdsfcirbund, 2016-05-25
Tekniskt utskott, 2016-05-11
Kommande aktiviteter i juni; Tekniskt utskott, Miljödiplomering
Förvaltningschefen informerar

Justerandes signahrr

Utdragsbestyrkande
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§59

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fötieckning över avslutade
ärenden 2016-04-21 - 2016-05-18.
Förvaltningens forslag 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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§ 60

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fölteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-04-21 - 2016-05-18.

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

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN

SA~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-06-02

§ 61

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande forteckningar över
delegationsbeslut
Administrativa ärenden- DAD §§ 006-007
Hälsoskyddsärenden - DAH §§ 107-178
Avloppsärenden - DAL §§ 087-111
Livsmedelsärenden - DLI §§ 110-145
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 178-214

Förvaltningens forslag 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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§ 62

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fårteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-04-21 - 2016-05-18.
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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§ 63

Förslag på naturreservat- Bäggebergs lövskogar
Mhn 2016: 2024

Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden föreslår bildandet av två nya kommunala naturreservat,
Häggebergs lövskogar och Kaxholmens lövskog. Bildandet av dessa naturreservat
bidrar till att miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv och En god
bebyggd miljö kan uppfyllas. Det bidrar även till tillgänglig natur får friluftsliv
och rekreation, vilket är viktigt får kommuninvånarnas hälsa och välmående.
Beslutsunderlag
http://www.jonkoping.se/upplevagora/fi·iluftslivochmotion/naturreservat/forslag
tillnyanaturreservat/haggeberg. 4.25 8ce3 a915 3 ff215bef96c.html
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-05-20

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fårlaget till bildandet av
naturreservatet Häggebergs lövskogar
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar avslag till förvaltningens fårslag och
förordar att området hanteras som frivillig avsättning av skogsmark.
Rolf Wennerhag (S) för s-gruppen och MP-gruppen yrkar att miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska tillstyrka förslaget.

Protokollsanteckning
Bett-Åke Näslund (M) lägger följande protokollsanteckning från M-gruppen:
"Frivillig är som ordet säger "frivillig", det betyder att inga avtal sluts eller att det
finns någrajuridiska åtaganden. Markägaren (i dessa fall Jönköpings kommun)
avgör om han/hon inte vill vara "frivillig" längre och kan låta områdena övergå
till konventionellt skogsbruk eller ändra markutnyttjandet till tomtmark, park,
fotbollsplan osv".
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) får allianspattierna motsätter sig Rolf
Wennerhag(S) för S-gruppen och MP-gruppens yrkande.
Ordfåranden konstaterar att det föreligger två fårslag till beslut.
Justerandes signah1r

Utdragsbestyrkande

8

S~NTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-06-02

Omröstning
Ordfåranden ställer proposition på sitt eget fårslag respektive Rolf Wennerhags
(S) fårslag och finner det förstnämnda fårslaget antaget.
Omröstning begärs. FöUande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordfårandens förslag.
Nej-röst för bifall till Rolf Wennerhags (S) förslag.
Upprop fårrättas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
RolfWennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordfårande

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa
5
6
MiUö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 nej-röster mot 5 ja-röster bifallit Rolf
Wennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fårlaget till bildandet av
naturreservatet Bäggebergs lövskogar.
Reservation
Ledamöterna får M, C, L, KD reserverar sig mot beslutet till förmån får
ordfårandens förslag.

Beslutet exped;eras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SA~TRÄDESPROTOKOLL

2016-06-02

§ 64

Förslag till naturreservat- Kaxholmens lövskog
Mhn 2016:2025
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden föreslår bildandet av två nya kommunala naturreservat,
Bäggebergs lövskogar och Kaxholmens lövskog.
Bildandet av dessa naturreservat bidrar till att miljömålen Levande skogar, Ett
rikt växt och djurliv och En god bebyggd miljö kan uppfyllas. Det bidrar även
till tillgänglig natur får friluftsliv och rekreation, vilket är viktigt får kommuninvånarnas hälsa och välmående.
Beslutsunderlag
http :llwww .j onkoping. se/u pplevagora/fril uftslivochm otion/naturreservat/forslag
tillnyanaturreservat/kaxholmen. 4.25 8ce3 a915 3 ff215bef977 .html

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-05-20
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fårlaget till bildandet av
naturreservatet Kaxholmens lövskog

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar avslag till förvaltningens fårslag och
fårordar att området hanteras som frivillig avsättning av skogsmark.

RolfWennerhag (S) får S-gruppen och MP-gruppen yrkar att miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska tillstyrka förslaget.
Protokollsanteckning
Bert-Åke Näslund (M) lägger följande protokollsanteckning från M-gruppen:
"Frivillig är som ordet säger "frivillig", det betyder att inga avtal sluts eller att det
finns några juridiska åtaganden. Markägaren (i dessa fall lönköpings kommun)
avgör om han/hon inte vill vara "frivillig" längre och kan låta områdena övergå
till konventionellt skogsbruk eller ändra markutnyttjandet till tomtmark, park,
fotbollsplan osv".

Ordfåranden Susanne Wismen (KD) får allianspatiierna motsätter sig Rolf
Wennerhag(S) för S-gruppen och MP-gruppens yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-06-02

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Omröstning
Ordfåranden ställer proposition på sitt eget fårslag respektive Rolf Wennerhags
(S) förslag och finner det förstnämnda fårslaget antaget.
Omröstning begärs. FöUande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordfårandens förslag.
Nej-röst för bifall till RolfWennerhags (S) förslag.
Upprop fårrättas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albe1i Söderlind (L)
Rolf W eonerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x

x
x

Summa
5
6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 nej-röster mot 5 ja-röster bifallit Rolf
W eonerhag (S) får S-gruppen och MP-gruppens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- MiUö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fårlaget till bildandet av
naturreservatet Kaxholmens lövskog

Reservation
Ledamöterna för M, C, L, KD reserverar sig mot beslutet till förmån får
ordförandens förslag.

Beslutet expedieras till:
Stads byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Möjlighet att använda vattenundersökningsmedel till
Mhn 2016: 2338
Sammanfattning
För att bevara Lillån Banketyds höga naturvärden har lönköpings kommun och
Länsstyrelsen beslutat att gemensamt arbeta för att ta fram ett naturvårdsavtal
för en delsträcka av Lillån Banketyd.
Enligt den värdering gjord 2011-05-31 skall en ersättning till markägaren uppgå
till 332 000 kronor. Föreslagsvis finansieras detta med l 75 000 kronor fi·ån 2016
års vattenundersökningsmedel (verksamhet 171120) med en budget på totalt
350 000 kronor och i övrigt med en ansökan om LONA-bidrag( lokala naturvårdssatsningen).
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20.
Värdering skog 2011 daterad 2011-05-31.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att av budgeten för vattenundersökningar (verksamhet 171120) på totalt 350 000 kronor 2016
reserveras 175 000 kronor för naturvårdsavtal med markägare intill
Lillån Banketyd.
MILJÖ~ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordfårandes
yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att av budgeten får vattenundersökningar (verksamhet 171120) på totalt 350 000 kronor 2016
reserveras 175 000 kronor för naturvårdsavtal med markägare intill
Lillån Bankeryd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Yttrande över betänkandet "En översyn av tobakslagen-nya steg
mot ett minskat tobaksbruk" samt promemorian "Genomförande av
tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter"
Mhn2016: 1699
Sammanfattning
Betänkandet har ett antal fårslag som syftar till att minska bruket av tobak och till
att motverka illegal handel med tobak. Förslagen innefattar bl. a en tillståndsplikt
får försäljning av tobak samt en utvidgning av rökfårbudet till att omfatta fler miljöer och begränsa rökning av tobaksrelaterade produkter. Därutöver har utredningen
gjmi en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993 :581 ).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter på ovan
nämnda betänkande.
Beslutsunderlag
En översyn av tobakslagen-Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14)
Promemoria-Genomfårande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om ecigaretter
Yttrande, Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) 2016-05-16
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-20
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Som yttrande till kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden
utredningens förslag, att rökfårbudet

utöver tobaksrökning, ska omfatta användningen av bl.a. ö1iprodukter
fön·ökning, elektroniska cigaretter, både med och utan nikotininnehåll och
vissa andra njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning
men som inte innehåller tobak.
i tobakslagen ska utvidgas och omfatta även vissa allmänna platser
utomhus.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fårslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Yttrandet godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Remiss PHU 2017-2025
Mhn 2016: 1597
Sammanfattning
Program får hållbar utveckling- miljö utgör kommunens övergripande
fårbättringsarbete inom miljöområdet, Nämnden ska ta ställning till om punkter
i programmet som gäller den egna verksamheten ryms inom budgeten får 20 l 7
eller om extra medel behöver anslås. Nämnden kan också komma med egna
fårslag till nya punkter gällande nämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Remisshandlingarna från stadskontoret (3 st).
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-24
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
Nästan alla punkter i programmet som rör miljö- och hälsoskyddsnämnden ryms
inom ordinarie budget eller finansieras via miljömålsanslag, enligt remissfårslaget
Undantag, se nedan.
2.4.3 Giftfri miljö
Pågående verksamheter - riskklassning; slutåret 2016 ändras till 2017 på grund av
personalbrist/vakanser. Kontaktperson ändras till Andreas Bengtsson.
Avslutade verksamheter undersökningar och Avslutade verksamheteransvarsutredningar; kontaktperson ändras till David Melle.
Pågående verksamheter - undersökningar; kontaktperson ändras till Andreas
Bengtsson.
2.4.4 Vatten och våtmarker
Åtgärd Tabergs ån. Tillägg: Restaureringsåtgärder fc:ir att underlätta fiskvandring
ska genomföras i Magnusadammen, Masmästardammen, Jönssonadammen och
vid Hembygdsgården i Hovslätt med målsättning att samtliga vandringshinder ska
vara klara 2020.
3 .4 .l stadsutveckling
15b. Radon- bostäder; kontaktperson ändras till Therese Mattisson.
3.4.2 Vatten-, avlopp- och dagvattensystem
Dagvattenpolicy- år fc:ir antagande ändras från 2016 till 20 l 7 på grund av
viss brist i bemanning för arbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar att miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska, utöver föreslagna punkter i tjänsteskrivelsen, lämna
följande synpunkter på remissen:
A v snitt 2.4.3 Giftfri miljö
Behovsutredningen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde 2016-2019 visar på ett ökat behov av personalresurser inom
arbetsområdet förorenade områden. Enligt utredningen har arbetsområdet
en resursbrist på drygt en tjänst. Snarare än en minskad budgetram bör
alltså nämnden tilldelas mer resurser för att mål 4a och 4b om förorenade
områden ska uppfyllas.
Avsnitt 2.4.4 Vatten och våtmarker
Tidigare har programmet för hållbar utveckling innehållit följande mål
angående gifter i fisk. "Halterna av kvicksilver, PCB och dioxiner i fisk i
södra Vättern ska 2015 understiga angivna gränsvärden för konsumtion
och saluhållning". Ett mål med samma innebörd fast ny tidpunkt bör
tillföras det nya programmet. Dä1till bör förslag på åtgärder för att uppnå
målet tas fram.
Avsnitt 5 .4.1 Produktion
Enligt remissversionen ska miljö- och hälsoskyddsnämnden, i samarbete
med andra, kartlägga Jönköpings kommuns kvantitativa och kvalitativa
bidrag till förekomsten av mikroplast i Vättern. Därefter ska möjliga åtgärder för att minska kommunens bidrag till mikroplaster bedömas. För
det första bör inte bara åtgärder utan även mål om minskad förekomst av
mikroplaster i Vättern tas fram. För det andra kan det ifrågasättas om mål
och åtgärder om förekomsten av mikroplaster i Vättern verkligen har sin
mest naturliga plats i avsnittet om Produktion eftersom källorna till mikroplaster kan vara annat än vad som kan falla därinom, t.ex. däckslitage. Det
bör övervägas att i stället ha mål och åtgärder därom i avsnittet Vatten och
våtmarker. För det tredje bör motsvarande kaiiläggning samt därpå
följande utformning av mål och åtgärder ske vad gäller läkemedelsrester
och hormonstörande ämnen i Vättern.
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) får allianspartierna motsätter sig Rolf
Wennerhag(S) för S-gruppen och MP-gruppens kompletterande yrkande.
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Ordfåranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Omröstning
Ordfåranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive RolfWennerhags
(S) fårslag och finner det förstnämnda fårslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst får bifall till ordfårandens förslag.
Nej-röst får bifall till RolfWennerhags (S) förslag.
Upprop fårrättas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albett Söderlind (L)
RolfWennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa
5
6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 nej-röster mot 5 ja-röster bifallit Rolf
Wennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som tillägg till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen svar ska följande text
medfölja
Avsnitt 2.4.3 Giftfri miljö
Behovsutredningen får miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde 2016-2019 visar på ett ökat behov av personalresurser inom
arbetsområdet förorenade områden. Enligt utredningen har arbetsområdet
en resursbrist på drygt en tjänst. Snarare än en minskad budgetram bör
alltså nämnden tilldelas mer resurser får att mål 4a och 4b om fårorenade
områden ska uppfyllas.

Justerandes signatur
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Avsnitt 2.4.4 Vatten och våtmarker
Tidigare har programmet får hållbar utveckling innehållit följande mål
angående gifter i fisk. "Halterna av kvicksilver, PCB och dioxiner i fisk i
södra Vättern ska 2015 understiga angivna gränsvärden for konsumtion
och saluhållning". Ett mål med samma innebörd fast ny tidpunkt bör
tillforas det nya programmet. Därtill bör forslag på åtgärder for att uppnå
målet tas fram.
Avsnitt 5.4.1 Produktion
Enligt remissversionen ska miljö- och hälsoskyddsnämnden, i samarbete
med andra, kartlägga lönköpings kommuns kvantitativa och kvalitativa
bidrag till förekomsten av mikroplast i Vättern. Därefter ska möjliga åtgärder for att minska kommunens bidrag till mikroplaster bedömas. För
det forsta bör inte bara åtgärder utan även mål om minskad förekomst av
mikroplaster i Vättern tas fi·am. För det andra kan det ifrågasättas om mål
och åtgärder om förekomsten av mikroplaster i Vättern verkligen har sin
mest naturliga plats i avsnittet om Produktion eftersom källorna till mikroplaster kan vara annat än vad som kan falla därinom, t.ex. däckslitage. Det
bör övervägas att i stället ha mål och åtgärder därom i avsnittet Vatten och
våtmarker. För det tredje bör motsvarande kartläggning samt därpå
följande utformning av mål och åtgärder ske vad gäller läkemedelsrester
och hormonstörande ämnen i Vättern.

Reservation
Ledamöterna får M, C, L, KD reserverar sig mot beslutet till fårmån för
ordfårandens förslag.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Miljöstrateg Annelie Wiklund
Eva Göransson

Justerandes signahrr
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§ 68

Synpunkter till Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen i ärende
gällande ansökan om nytt miljötillstånd, nu fråga om redovisning av
uppskjutna frågor från Jönköping Airport AB Iör verksamhet vid flygplats på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun, mål nr M
3624-12.
Mhn 2012: 4247
Sammanfattning
Till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomsto len, har Jönköping Airpmt AB
inkommit med en prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor angående
uppskjutna frågor rörande trafikvarvet för allmänflyget, användningen av
naturgrus for halkbekämpning, användning av blyad flygbensin samt tak över
bränsledepån vid lönköpings flygplats, fastigheten Sandseryd 2: 16, J önköpings
kommun.
Bolaget yrkar att inget slutligt villkor fastställs i fråga om blyad flygbensin
(U3). I fråga om naturgrus för balkbekämpning yrkas i första hand fortsatt
prövotid under ett år och i andra hand att bolaget ska sträva efter att använda
naturgrus vid balkbekämpning (U2). Trafikvarvet föreslås normalt läggas väster
om bana 01/19 (asfalterade landningsbanan) och att normal höjd i trafikvarvet
ej bör understiga 700 fot med undantag väster om bana 01/19 under tiden
september till mars när 500 fot ej bör understigas (U1 ).
Synpunkter med anledning av prövotidsredovisningen ska ges in skriftligen till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö, eller via
ep ost mmd.vaxjo@dom.se senast den 17 juni 2016.

Beslutsunderlag
Redovisning av uppskjutna frågor från Jönköping Airpott AB daterad 2016-04-29.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-16.

Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar mark-och miljödomstolen följande
synpunkter med anledning av prövotidsredovisningen från Jönköping Airpott
AB:
Att tillstyrka Jönköping Airports förslag avseende punkten U1.
Att tillstyrka Jönköping Airpmts förslag avseende punkten U2, att prövotiden förlängs med ett år från dagen för denna dom.
Att Jönköping Airpmt bör tillhandahålla blyfri flygbensin (punkten U3).
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fårslag med
tillägget vid tredje att satsen "Att Jönköping Airport bör tillhandahålla blyfri
flygbensin när så efterfrågas"
Justerandes signatur
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Rolf Wennerhag(S) för S-gruppen och MP-gruppen tillstyrker förvaltningens
förslag men motsätter sig ordförandes kompletterande tillägg vid tredje att satsen
"Att Jönköping Airpott bör tillhandahålla blyfri flygbensin när så efterfrågas"
med motiveringen att blyad flygbensin är bland de mest förorenade avfallen.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Rolf Wennerhags
(S) förslag och finner det förstnämnda förslaget med tillägg antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag med tillägget "när så efterfrågas"
Nej-röst för bifall till RolfWennerhags (S) förslag utan tillägg.
Upprop förrättas och röster avges enligt följande:
Ledamöter
Bett-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
RolfWennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x

Summa
6
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit
Susanne Wismens förslag med tillägget "när så efterfrågas"
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar mark-och miljödomstolen följande
synpunkter med anledning av prövotidsredovisningen från Jönköping Airport AB:
Att tillstyrka Jönköping Airpotts förslag avseende punkten U1.
Att tillstyrka Jönköping Airports förslag avseende punkten U2, att prövaprövotiden förlängs med ett år från dagen för denna dom.
Att Jönköping Airpmt bör tillhandahålla blyfi·i flygbensin när så efterfrågas
(punkten U3).
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Reservation
Ledamöterna får S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån får Rolf
Wennerhags förslag.

Beslutet expedieras till:
Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Justerandes sit,rnatm·
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§ 69

Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhetsområde 2016-2019
Mhn 2016: 2201
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har enligt författningskrav tagit fram en behovsutredning som utöver miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning
omfattar ledning, administration och kommunal uppdragsverksamhet som tilldelats nämnden. Miljösamverkan f har tagit fram modellen för använd behovsutredning. Syftet med länsgemensam behovsutredning är att kunnajämföra
nyckeltal mellan kommunerna och ta fram underlag för tillsynsplanering och
prioriteringar. Behovsutredningen redovisar de personalresurser (tjänster) som
krävs for ledning, administration samt handläggande arbetsuppgifter inom miljöoch hälsoskyddskontorets arbetsområde. Ett ökat behov av personalresurser
finns inom administration, hälsoskydd, små avlopp och förorenade områden.
Beslutsunderlag
Rapport "Behovsutredning Jönköpings kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-2019"
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Behovsutredning får miUö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
under perioden 2016-2019 fastställs.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar att behovsutredningen godkänns och
läggs till handlingarna. Med instämmande från RolfWennerhag (S).

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde under
perioden 2016-2019 godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 70
Månadsrapport per maj 2016
Mhn 2016: 2243

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrappmt per maj
2016. Prognosen i rapporten pekar på ett överskott med ca 1,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-20
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrappott per maj 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (Iill) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrappott per maj 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 71

Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2017-2019
Mhn 2016: 2241

Sammanfattning
stadskontoret har översänt anvisningar för arbetet med verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2017-2019, med de ekonomiska ramar som gäller för
nämnderna.
I VIP-arbetet har nämnderna i uppdrag att ta fi:am två alternativa förslag till
budget. I det första alternativet tilldelas vmje nämnd 97,5 procent av nuvarande
budgetram. I det andra alternativet ska förslaget baseras på att nämnden erhåller
99 procent av nuvarande budgetram. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till VIP.
Beslutsunderlag
Reviderade ekonomiska ramar för 2017-2019, Kf2016-04-27, § 108.
Ekonomiska ramar för miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2017- 2019,
alternativ l och 2.
stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-31; Anvisningar for arbetet med
Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2017-2019.
Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2016 med verksamhetsmål
2016- 2018.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-25 med forslag till
verksamhets- och investeringsplan, VIP 2017 - 2019.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddskontoret forordar att verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2017-2019, for miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utgå från ekonomisk
ram alternativ 2 (99 % ).
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens forslag.
RolfWennerhag(S) för S-gruppen och MP-gruppen avstyrker de två alternativen
på l % respektive 2,5 % besparing.
Som motivering anförs: RolfWennerhag(S) för s-gruppen och MP-gruppen
avstyrker de två alternativen på l % respektive 2,5 % besparing med hänvisning
till Behovsutredningen som redovisats vid dagens sammanträde den 2 juni 2016.
Vi ser däremot att det behövs mer resurser och detta får beaktas i höstens
budgetarbete.
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Ordfåranden konstaterar att det föreligger två fårslag till beslut.

Omröstning
Ordfåranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive RolfWennerhags
(S) fårslag och finner det forstnämnda fårslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst får bifall till ordfårandens fårslag.
Nej-röst för bifall till Rolf Wennerhags (S) fårslag.
Upprop fårrättas och röster avges enligt fåUande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
RolfWennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa
6
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit
Susanne Wismens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2017-2019, enligt ekonomisk ram l (97,5 %) och 2 (99 %) godkänns.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fårordnaalternativ 2 (99 %).

Reservation
Ledamöterna får S och MP reserverar sig mot beslutet till fårmån får Rolf
Wennerhags fårslag.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§72

Avslutning
Ordfårande påminde nämnden om att det är heldag får nämnden den 18 augusti.
Dagen kommer att innehålla ett studiebesök fårutom det ordinarie augustisammanträdet.
Ordfåranden framfår vidare ett varmt tack för gott samarbete till miljö- och
hälsoskyddsnämndens ledamöter och ersättare. Hon önskar samtliga en behaglig
sommar.
Andre vice ordfårande RolfWennerhag (S) tackar ordfåranden får ett gott arbete
och önskar henne en skön och avkopplande sommar.
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