JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

1

Plats och tid

Digitalt alt. Miljö- och hälsoskyddskontoret kl. 13:00 – 16.35

Beslutande

Mats Larsson Weidman (MP) ordförande
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Tjänstepersoner: Martin Johansson, Peter
Elofsson, Kerstin Sollander § 87.
Måns Samuelsson § 87-89. Magnus Nilsson §
90.
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
Anders Hansson, administativ chef
David Melle, enhetschef miljöskydd
Jenny Bjerenius, enhetschef hälsoskydd
Monica Kollberg, enhetschef livsmedel
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare
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Mats Larsson Weidman (MP)

Örjan Dahlberg (KD)
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Fastställande av dagordning
§ 87

Informationsärenden

§ 88

Yttrande till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen gällande Jönköpings kommun tekniska kontorets ansökan om tillstånd enligt 11
kap miljöbalken, för uppförande av broar och spänger inom Rocksjöns naturreservat inom fastigheterna Gamla Flygfältet 1:1 och Kålgården 1:1

§ 89

Yttrande till Kommunstyrelsen gällande Jönköpings kommun tekniska kontorets ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken, för uppförande av broar och spänger inom Rocksjöns naturreservat inom
fastigheterna Gamla Flygfältet 1:1 och Kålgården 1:1

§ 90

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ändringar i
föreskrifter om miljörapport.
Omedelbar justering.

§ 91

Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen

§ 92

Månadsrapport august 2021 med delårsbokslut

§ 93

Sammanträdestider miljö- och hälsoskyddsnämnden för år
2022

§ 94

Deltagande vid Nationell samling 2021 ” För delaktighet
och jämlikhet” 2021-12-01--02

§ 95

Anmälan om delgationsbeslut

Justerandes sign
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

§ 87
Informationsärenden
Presentation av nyanställda, Martin Johansson hälsoskyddsenheten och
Peter Elofsson miljöskyddsenheten.
Information om Idogheten, Kerstin Sollander.
Information om Barnarpasjön, Måns Samuelsson.
Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Rapporter
Samhällsbyggnadsutskottet, 2021-08-31 Mats Larsson Weidman, Ida Kors.
Naturvårdsrådets rundvandring i Vattenledningsparken 2021-09-01,
Rolf Wennerhag
Miljöprisutdelningen, 2021-09-03 Mats Larsson Weidman, Rolf Wennerhag.

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

Kommande
Presideträff med miljösamverkan, 2021-09-24
Sveriges Miljökommuner Göteborg, 2021-10-06--07.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidie möter revisorer, 2021-10-14
Nationell samling för delaktighet och jämlikhet 2021, 2021-12-01--02

Justerandes signatur
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§ 88
Yttrande till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen gällande
Jönköpings kommun Tekniska kontorets ansökan om tillstånd enligt
11 kap miljöbalken, för uppförande av broar och spänger inom
Rocksjöns naturreservat inom fastigheterna Gamla Flygfältet 1:1
och Kålgården 1:1.
Mhn 2021: 3539, Mhn 2021:3540 Mål nr M 3463-21

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

Sammanfattning
Tekniska kontorets Gata Park, Jönköpings kommun ansöker om tillstånd enl.
11 kap miljöbalken för att renovera befintliga broar och spänger inom Rocksjöns naturreservat. Befintliga broar är belägna vid vattendraget Rocksjöån och
Simsholmskanalen som avrinner till Munksjön från Rocksjön. Åtgärder ska genomföras inom fastigheterna Gamla Flytfältet 1:1 och Kålgården 1:1. Arbetet
med renovering av spänger sker i etapper och har redan påbörjats. Planerad
verksamhet äger rum inom Rocksjöns naturreservat och omfattas av förskrifter.
Enheten Naturskydd tillsyn länsstyrelsen, har under 2021 fattat beslut om att
vattenverksamhet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Av den anledningen så har sökande endast framtagit en liten miljökonsekvensbeskrivning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått förfrågan om yttrande gällande tillståndsansökan
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25
Bro över Simsholmskanalen 12K2001
Översikt
Gamla Flygfältet 1.1
Bilaga 1.1 Broritning Rocksjöån 14K2001
Bilaga 1.2 Broritning Simsholmskanalen
Bilaga 1.2 Ritning spång, 1060-011
Bilaga E3 Utdrag ur Översvämningsstudie
Bro över Rocksjöån 141K2001
DP, eii556, Örnfjädern
Delegationsbeslut Rocksjön
Detaljritning spänger 1060-011
DP eii550, Eldhärden
DP, eii531, Strömsberg
Fullmakt Rocksjön
Kungörelse M 3463-21
PM 21-0671
Översikt plan spänger 1060-007
Remiss miljömål M 3463-21_
Bilaga 2 Följebrev (e-post)
Bilaga 3 Inkomna yttranden
Bilaga 4 Beslut om miljöpåverkan

Justerandes signatur
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Bilaga B Översiktskarta
Bilaga D Reservatbeslut och – föreskrifter 2010-08-26
Bilaga E4 Skötselplan för Rocksjöns naturreservat
Bilaga E6 Förslag skyddsåtgärder kontroll grumling
Huvudinlaga
Jönköping Gamla Flygfältet 1_1
Jönköping Kålgården 1_1
Samrådsredogörelse 2021-04-19 rev 2021-06-18
Samårdsunderlag Gångbroar vid Rocksjön 2021-02-19
Teknisk beskrivning & Miljökonsekvensbeskrivning
Kungörelse M 3463-21_2

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö-och hälsoskyddsnämnden bedömer att tillståndsansökan är väl
genomarbetad och beskriver planerad vattenverksamhet på detaljerad
nivå. Miljökonsekvensbeskrivning behandlar relevanta miljöaspekter av
planerad verksamhet och vilka skyddsåtgärder som vidtas för att förhindra miljöstörningar och andra olägenheter under entreprenadskedet.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter avseende tillståndsansökan omnämnda nedan.
 Från handlingar i tillståndsansökan framkommer att planerad entreprenadverksamhet ska genomföras under tidsperioden 1 oktober till 31
mars. Det bör beaktas att det förmodligen kan råda höga flöden och isbildning under angiven arbetsperiod. Höga flöden och isbildning kan
försvåra genomförandet av främst brobyten och de materialtransporter
som brobyte är förknippat med. I ansökan anges två alternativ för transport av byggmaterial för brobyte. 1. Landvägen via stockmattor.2 frakt
via flotte/mindre pråm. Genomförande av alternativ 2 kan förmodligen
bli mer komplicerat om det råder höga flöden och/ellerisbildning. Respektive alternativs genomförandegrad vid olika väderförhållanden bör
beaktas vid prövning av ärendet.
 Sökande bör ha länsar och absorbent lättillgänglig under entreprenadskedet för att förhindra spridning av eventuellt utsläpp från arbetsmaskiner.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö-och hälsoskyddsnämnden bedömer att tillståndsansökan är väl
genomarbetad och beskriver planerad vattenverksamhet på detaljerad
nivå. Miljökonsekvensbeskrivning behandlar relevanta miljöaspekter av
planerad verksamhet och vilka skyddsåtgärder som vidtas för att förhindra miljöstörningar och andra olägenheter under entreprenadskedet.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter avseende tillståndsansökan omnämnda nedan.
 Från handlingar i tillståndsansökan framkommer att planerad entreprenadverksamhet ska genomföras under tidsperioden 1 oktober till 31
mars. Det bör beaktas att det förmodligen kan råda höga flöden och isbildning under angiven arbetsperiod. Höga flöden och isbildning kan
försvåra genomförandet av främst brobyten och de materialtransporter
som brobyte är förknippat med. I ansökan anges två alternativ för transport av byggmaterial för brobyte. 1. Landvägen via stockmattor.2 frakt
via flotte/mindre pråm. Genomförande av alternativ 2 kan förmodligen
bli mer komplicerat om det råder höga flöden och/ellerisbildning. Respektive alternativs genomförandegrad vid olika väderförhållanden bör
beaktas vid prövning av ärendet.
 Sökande bör ha länsar och absorbent lättillgänglig under entreprenadskedet för att förhindra spridning av eventuellt utsläpp från arbetsmaskiner.

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt. mmd.vaxjo@dom.se
Görgen Olofsson, gorgen.olofsson@jonkoping.se
Lena-Karin Krona. lena-karin.krona@wsp.com
Pontus Eriksson. pontus.eriksson@jonkoping.s
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§ 89
Yttrande till Kommunstyrelsen gällande Jönköpings kommun
tekniska kontorets ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken,
för uppförande av broar och spänger inom Rocksjöns naturreservat
inom fastigheterna Gamla Flygfältet 1:1 och Kålgården 1:1
Mhn 2021: 3612, Mhn 2021:3613 Ks/2021:400 265

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

Sammanfattning
Tekniska kontorets Gata Park, Jönköpings kommun ansöker om tillstånd enl.
11 kap miljöbalken för att renovera befintliga broar och spänger inom Rocksjöns naturreservat. Befintliga broar är belägna vid vattendraget Rocksjöån och
Simsholmskanalen som avrinner till Munksjön från Rocksjön. Åtgärder ska genomföras inom fastigheterna Gamla Flytfältet 1:1 och Kålgården 1:1. Arbetet
med renovering av spänger sker i etapper och har redan påbörjats. Planerad
verksamhet äger rum inom Rocksjöns naturreservat och omfattas av förskrifter.
Enheten Naturskydd tillsyn länsstyrelsen, har under 2021 fattat beslut om att
vattenverksamhet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Av den anledningen så har sökande endast framtagit en liten miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunstyrelsen har fått förfrågan om yttrande gällande tillståndsansökan
från Mark- och miljödomstolen. Kommunstyrelsen har skickat ansökan på remiss till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-03
Bro över Simsholmskanalen 12K2001
Översikt
Gamla Flygfältet 1.1
Bilaga 1.1 Broritning Rocksjöån 14K2001
Bilaga 1.2 Broritning Simsholmskanalen
Bilaga 1.2 Ritning spång, 1060-011
Bilaga E3 Utdrag ur Översvämningsstudie
Bro över Rocksjöån 141K2001
DP, eii556, Örnfjädern
Delegationsbeslut Rocksjön
Detaljritning spänger 1060-011
DP eii550, Eldhärden
DP, eii531, Strömsberg
Fullmakt Rocksjön
Kungörelse M 3463-21
PM 21-0671
Översikt plan spänger 1060-007
Remiss miljömål M 3463-21_
Bilaga 2 Följebrev (e-post)
Bilaga 3 Inkomna yttranden
Bilaga 4 Beslut om miljöpåverkan Bilaga B Översiktskarta
Bilaga D Reservatbeslut och – föreskrifter 2010-08-26
Justerandes signatur
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Bilaga E4 Skötselplan för Rocksjöns naturreservat
Bilaga E6 Förslag skyddsåtgärder kontroll grumling
Huvudinlaga
Jönköping Gamla Flygfältet 1_1
Jönköping Kålgården 1_1
Samrådsredogörelse 2021-04-19 rev 2021-06-18
Samårdsunderlag Gångbroar vid Rocksjön 2021-02-19
Teknisk beskrivning & Miljökonsekvensbeskrivning
Kungörelse M 3463-21_2

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö-och hälsoskyddsnämnden bedömer att tillståndsansökan är väl
genomarbetad och beskriver planerad vattenverksamhet på detaljerad
nivå. Miljökonsekvensbeskrivning behandlar relevanta miljöaspekter av
planerad verksamhet och vilka skyddsåtgärder som vidtas för att förhindra miljöstörningar och andra olägenheter under entreprenadskedet.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter avseende tillståndsansökan omnämnda nedan.
 Från handlingar i tillståndsansökan framkommer att planerad entreprenadverksamhet ska genomföras under tidsperioden 1 oktober till 31
mars. Det bör beaktas att det förmodligen kan råda höga flöden och isbildning under angiven arbetsperiod. Höga flöden och isbildning kan
försvåra genomförandet av främst brobyten och de materialtransporter
som brobyte är förknippat med. I ansökan anges två alternativ för transport av byggmaterial för brobyte. 1. Landvägen via stockmattor.2 frakt
via flotte/mindre pråm. Genomförande av alternativ 2 kan förmodligen
bli mer komplicerat om det råder höga flöden och/ellerisbildning. Respektive alternativs genomförandegrad vid olika väderförhållanden bör
beaktas vid prövning av ärendet.
 Sökande bör ha länsar och absorbent lättillgänglig under entreprenadskedet för att förhindra spridning av eventuellt utsläpp från arbetsmaskiner.

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.

Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö-och hälsoskyddsnämnden bedömer att tillståndsansökan är väl
genomarbetad och beskriver planerad vattenverksamhet på detaljerad
nivå. Miljökonsekvensbeskrivning behandlar relevanta miljöaspekter av
planerad verksamhet och vilka skyddsåtgärder som vidtas för att förhindra miljöstörningar och andra olägenheter under entreprenadskedet.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter avseende tillståndsansökan omnämnda nedan.
 Från handlingar i tillståndsansökan framkommer att planerad entreprenadverksamhet ska genomföras under tidsperioden 1 oktober till 31
mars. Det bör beaktas att det förmodligen kan råda höga flöden och isbildning under angiven arbetsperiod. Höga flöden och isbildning kan
försvåra genomförandet av främst brobyten och de materialtransporter
som brobyte är förknippat med. I ansökan anges två alternativ för transport av byggmaterial för brobyte. 1. Landvägen via stockmattor.2 frakt
via flotte/mindre pråm. Genomförande av alternativ 2 kan förmodligen
bli mer komplicerat om det råder höga flöden och/ellerisbildning. Respektive alternativs genomförandegrad vid olika väderförhållanden bör
beaktas vid prövning av ärendet.
 Sökande bör ha länsar och absorbent lättillgänglig under entreprenadskedet för att förhindra spridning av eventuellt utsläpp från arbetsmaskiner

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Görgen Olofsson, gorgen.olofsson@jonkoping.se
Lena-Karin Krona. lena-karin.krona@wsp.com
Pontus Eriksson. pontus.eriksson@jonkoping.s

Justerandes signatur
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§ 90
Yttrande över Kommunstyrelsen över förslag till ändringar i föreskrifter om miljörapport
Mhn 2021:3112
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett nämnden tillfälle att yttra sig över förslag till ändringar av Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:8) om miljörapport. Förslaget innebär utökat rapporteringskrav för verksamheter med torvtäkt och verksamheter som hanterar avfall.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontoret tjänsteskrivelse med bilaga 2021-09-03
Remiss 2021-07-01
Konsekvensutredning för ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:8)
om miljörapport
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur
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§ 91
Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen
Mhn 2021:3007
Sammanfattning
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora
skillnaden är att dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts
med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Med anledning av det
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur en övergång till det nya
systemet med efterhandsdebitering ska ske, med beaktande av såväl nämndens
som berörda livsmedelsföretagares intressen.
Tre olika alternativ har identifierats: 1) Övergång till efterhandsdebitering 2022
utan utjämning av kontrollbalansen 2) Successiv övergång till efterhandsdebitering 2022 och 2023 3) Övergång till efterhandsdebitering 2022 med utjämning av kontrollbalans 2021
Vid en sammanvägd bedömning föreslår förvaltningen att nämnden i linje med
alternativ 3 ska införa efterhandsdebitering från och med 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2021-07-08
Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter.
Tjänsteutlåtande Miljöförvaltningen Stockholms stad; Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen, daterad 2021-04-12.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att införa efterhandsdebitering
avseende livsmedelskontroll från och med 1 januari 2022 med utjämning av kontrollbalans 2021.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.

Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att införa efterhandsdebitering
avseende livsmedelskontroll från och med 1 januari 2022 med utjämning av kontrollbalans 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

§ 92
Månadsrapport för augusti 2021 med delårsbokslut
Mhn 2020:4477
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat månadsrapport för augusti 2021.
Rapporten utgör även en delårsrapport för perioden januari-augusti.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterat 2021-09-06.
Månadsrapport augusti 2021, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Månadsrapport augusti 2021 godkänns och läggs till handlingarna

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Signature reference: 9b05b8ef-40ba-45c1-b0ed-67f638a180d3

 Månadsrapport augusti 2021 godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

§ 93
Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2022
Mhn 2021:3640
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för
miljö- och hälsoskyddsnämnden under år 2022
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden under år 2022
fastställs till följande datum med start kl. 13.00:
• torsdag 2022-01-20
• torsdag 2022-02-17
• torsdag 2022-03-24
• torsdag 2022-04-21
• torsdag 2022-05-19
• torsdag 2022-06-16
• torsdag 2022-08-25
• torsdag 2022-09-22 Studiebesök fm, nämnd em
• torsdag 2022-10-20
• torsdag 2022-11-17
• torsdag 2022-12-15
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2022
fastställs till följande datum med start kl. 13.00:
• torsdag 2022-01-20
• torsdag 2022-02-17
• torsdag 2022-03-24
• torsdag 2022-04-21
• torsdag 2022-05-19
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

• torsdag 2022-06-16
• torsdag 2022-08-25
• torsdag 2022-09-22 Studiebesök fm, nämnd em
• torsdag 2022-10-20
• torsdag 2022-11-17
• torsdag 2022-12-15
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Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Länsstyrelsen i Jönköpings lä

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

§ 94
Deltagande vid Nationell samling 2021 digitalt, ”För delaktighet
och jämlikhet” 2021-12-01—02
Sammanfattning
Nationell Samling inbjuder till digtal konferens 1-2 december 2021
under temat ”För delaktighet och jämlikhet”.
Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för
andra året i rad bjuda in till en nationell samling. I år sker samlingen digitalt den 1 – 2 december.
”Under dessa två dagar kommer vi fördjupa oss i hur funktionshinderspolitiken kan implementeras och stärkas i kommunalt och regionalt arbete. Ledande experter kommer att göra nedslag i flertalet
verksamhetsspecifika områden för att ta oss närmare full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.”
Beslutsunderlag
Inbjudan från länsstyrelsen
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att följande ledamöter ska
delta med arvode på Nationell samling 1-2 december 2021:
 Anders Gustafsson (S)
 Hugo Hubertius Mench (M)
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Beslutet expedieras till:
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-16

§ 95
Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckning över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden DAH §§ 355-374
Avloppsärenden DAL §§ 085-089
Livsmedelsärenden – DLI §§ 309-341
Miljöskyddsärenden – DMI §§ 511-565
På begäran av Örjan Dahlberg (KD) fanns delegationsbeslut DLI § 338 tillgängligt vid sammanträdet. Enhetschef Monica Kollberg redogjorde för ärendet.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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