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§ 24

Informationsärenden

-

Presentation av nyanställda; Annette Rosén, Milica Rovcanin, Christina
Wigertz, Malin Landin samt praktikanterna Åsa Krantz och Therese Almqvist.
Information om dammarna Magnussadammen och Masmästaredammen,
Måns Samuelsson
Solarietillsyn – ett projekt inom Miljösamverkan Jönköping, Jenny Karlsson
och Josephine Nordström.
Uppföljning tidigare ärenden, Anna-Lena Wullf.

Rapporter
- Ordförandebeslut Norra Kärr 2019-02-11 DMI 2018-1188
- Miljöfika 190228, 190306
- Samhällsbyggnadsutskott (f.d. Tekniskt utskott) 2019-02-13
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Kommande
- Utbildning livsmedelslagstiftningen och miljöbalken 190311, 190319
- Träff för friluftspolitiska ambassadörer 2019-03-22
- Konferens för friluftspolitiska ambassadörer, för främst ordinarie valda
Anders Gustafsson (S) och Susanne Wismén (KD), 2019-08-29--30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på
fastigheten Backen 1:141 i Jönköpings kommun
Mhn 2019:259 Stbn 2016:149

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har skickat en remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden som gäller en detaljplan i samrådsskedet för fastigheten Backen 1:141,
belägen i Bankeryds norra del. I dagsläget är fastigheten bebyggd med industrilokaler, men detaljplanen ska möjliggöra att de ersätts med bostäder. De tänkta
bostäderna ingår i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se Detaljplaner under arbete.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över förslaget
till detaljplan för fastigheten Backen 1:141 m.fl. i Jönköpings kommun:
Trafikbullernivån längst med Kortebovägen för befintlig bostadsbebyggelse
bör övervakas för att klargöra eventuella behov av åtgärder mot trafikbuller.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över förslaget
till detaljplan för fastigheten Backen 1:141 m.fl. i Jönköpings kommun:
Trafikbullernivån längst med Kortebovägen för befintlig bostadsbebyggelse
bör övervakas för att klargöra eventuella behov av åtgärder mot trafikbuller.

Beslut expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
Djupadalskolan på del av fastigheten Kortebo 2:113 m.fl. i
Jönköpings kommun
Mhn 2019:258 Stbn 2016:11

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av förskola, grundskola, högstadium och särskola för 1000-1100 skolelever med tillhörande idrottshall.
Inom området ryms både skyddsvärd skogsmark och öppen gräsmark som
tidigare utgjort åkermark samt ett mindre område brukningsvärd jordbruksmark.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se Detaljplaner under arbete.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över förslaget
till detaljplan för fastigheten Kortebo 2:113 m.fl. i Jönköpings kommun:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga invändningar mot förslaget till
detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl. i Jönköpings kommun
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte några invändningar mot
förslaget till detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl. i Jönköpings kommun.

Beslut expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder och
verksamheter på fastigheterna Attarp 2:425 och Attarp 2:93 i
Jönköpings kommun
Mhn 2019: 474 Stbn 2016:166

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och verksamheter i
centrala Bankeryd för att skapa en tydligare och mer attraktiv centrumplats.
Det befintliga torget kommer i och med planen att behöva omformas med förlust av en del grönytor till fördel för bostäder. Området är inte direkt utpekat i
Översiktsplan 2016 men överensstämmer med de viljeriktningar och riktlinjer
som finns i den. Fastigheterna Attarp 2:425 och Attarp 2:93 är utpekade som
lämpliga för bostadsbyggnation i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se Detaljplaner under arbete.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över förslaget
till detaljplan för fastigheterna Attarp 2:425 och Attarp 2.93, i Jönköpings
kommun:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att invända mot förslaget till
detaljplan för Attarp 2:425 och Attarp 2:93.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte några invändningar mot förslaget
till detaljplan för fastigheterna Attarp 2:425 och Attarp 2:93 i Jönköpings
kommun.
Beslut expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Projekt – Provtagningsprojekt på sushiris 2018

Mhn 2019:182

Sammanfattning
Under 2018 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings
kommun i projektform. Ett av projekten som genomfördes var ett provtagningsprojekt på sushirestauranger där hantering av sushiris kontrollerades. Resultatet
visade på att sushirestauranger i kommunen generellt har fungerande rutiner
kring hantering av sushiris.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Rapport ”Provtagningsprojekt på sushiris 2018”
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten och lägger den
till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Föreläggande om att utreda buller från hundrastgårdar inom fastigheten
Ödestugu-Falla 1:4 i Jönköpings kommun.

Mhn 2016:1422

Sammanfattning
Fastighetsägare till Ödestugu- Falla 2:5,
och Ödestugu-Falla 2:14,
har inkommit med klagomål gällande störande hundskall från
hundrastgårdar inom fastigheten Ödestugu-Falla 1:4.
De klagande störs av hundskall främst dag och kvällstid.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört inspektioner och indikerande
bullermätningar inomhus och utomhus som visar att bullerstörningarna från
hundrastgårdarna kan anses utgöra olägenhet för människors hälsa. För att kunna
bedöma vilka åtgärder som skulle kunna förbättra situationen behöver
genomföra ytterligare utredningar.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-28 med
förslag till beslut.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

– Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger
vid
vite för vardera punkten av 20 000 kr att senast 10 veckor efter delgivning av detta
beslut att:

1.

inkomma med utredning som visar vilka ljudnivåer från hundskall som
boende på fastigheterna Ödestugu-Falla 2:5 och Ödestugu-Falla 2:14 utsätts
för från hundar inom fastigheten Ödestugu-Falla 1:4. Naturvårdsverkets
vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus ska
ligga till grund för bedömningen.

2.

inkomma med en åtgärdsplan om utredningen visar att hundskallen överskrider riktvärdena hos boende på fastigheterna Ödestugu-Falla 2:5 och
Ödestugu-Falla 2:14. Här avses riktvärden i Naturvårdsverkets vägledning
om industri- och annat verksamhetsbuller samt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus. Åtgärdsplanen ska
vara skriftlig och tidsatt samt innehålla förslag på hur ljudnivåerna ska kunna
sänkas så att de inte bidrar till olägenhet för människors hälsa.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 2 – 4 § miljöbalken och
3 § lagen om viten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen. Marcus Aronsson
(SD) instämmer i ordförandens yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger
vid vite för vardera punkten av 20 000 kr att senast 10 veckor efter delgivning
av detta beslut att:
1. inkomma med utredning som visar vilka ljudnivåer från hundskall som
boende på fastigheterna Ödestugu-Falla 2:5 och Ödestugu-Falla 2:14 utsätts
för från hundar inom fastigheten Ödestugu-Falla 1:4. Naturvårdsverkets
vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus ska
ligga till grund för bedömningen.
2. inkomma med en åtgärdsplan om utredningen visar att hundskallen överskrider riktvärdena hos boende på fastigheterna Ödestugu-Falla 2:5 och
Ödestugu-Falla 2:14. Här avses riktvärden i Naturvårdsverkets vägledning
om industri- och annat verksamhetsbuller samt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus. Åtgärdsplanen ska
vara skriftlig och tidsatt samt innehålla förslag på hur ljudnivåerna ska kunna
sänkas så att de inte bidrar till olägenhet för människors hälsa.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 2 – 4 § miljöbalken och
3 § lagen om viten.

Beslut expedieras till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Klagomål på störande ljud inom fastigheten Harven 3 i Jönköpings
kommun

Mhn 2013:4664

Sammanfattning
Den 2 september 2015 överklagades miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
att lämna klagomål på störande ljud utan åtgärder till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har därefter återförvisat ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för en ny prövning med tillhörande ljudmätning. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har genomfört en ljudmätning och inte funnit skäl att
vidta ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2019-02-27
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Klagomål på störande ljud från musikspelande i restaurang Murphy’s
föranleder inga ytterligare åtgärder.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner att klagomål på störande ljud från
musikspelande i restaurang Murphy’s föranleder inga ytterligare åtgärder.
Beslut expedieras till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Månadsrapport februari 2019

Mhn 2019:903

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport per
februari 2019.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-27
Månadsrapport februari 2019, bilaga

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Månadsrapport februari 2019 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Månadsrapport februari 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mhn 2019:282

Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden antogs
av nämnden genom beslut 2017-02-09 § 148. Förvaltningens ledningsgrupp fick
i uppdrag att utreda vad en ändring av delegationsordningen skulle innebära för
verksamheten om nedsättning eller eftergift av avgift beslutas av chef istället för
handläggare (Mhn 2019-02-07 § 18). Ledningsgruppen har utrett frågan och
upprättat förslag till ändrad delegationsordning.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-27
Förslag till delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Förslag till delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund instämmer för KD-gruppen och M-gruppen. Marcus Aronsson
(SD) instämmer i ordförandens yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Förslaget till delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Anmälan om delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut:
Administrativa ärenden DAD 001-003
Hälsoskyddsärenden – DAH § 028-079
Enskilda avloppsärenden – DAL § 010-019
Livsmedelsärenden – DLI § 011-032
Miljöskyddsärenden – DMI § 036-110
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2019-01-24 – 2019-02-20.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Nominering till Sveriges Miljökommuner
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har att nominera ledamöter till styrelsen för
Sveriges Miljökommuner.
Från S, C, L, MP föreslås Rune Hultkvist (C).
Från KD-gruppen och M-gruppen föreslås Susanne Wismén (KD)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-07
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden nominerar Rune Hultkvist (C) och Susanne
Wismén (KD) till styrelsen för Sveriges Miljökommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

