JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-14

Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.40–13.00

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M) 1: e vice ordf.
Carl-Gustaf Dybeck (M)
Susanne Wismén (KD), ordförande
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
Rolf Wennerhag (S) 2:e vice ordförande
Johan Thorman ersättare för Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S) ersättare för Susanna Claesson(S)
Frida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Sven-Enar Johansson (M)
Jan Birgersson (M)
Rune Hultkvist (L)
Roger Andersson (S)
Björn Svensson (SD)

Annica Magnusson § 212
Anders Hansson, administrativ chef
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
David Melle, enhetschef miljöskyddsenheten
Monica Ryttman, enhetschef hälsoskyddsenheten
Johanna Hänninen, livsmedelsenheten
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Paragraf 212

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping: 2017-09-14 omedelbar justering

Sekreterare

Ann-Mari Gudmundsson
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Frida Edman (MP)

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2017-09-14

Datum för anslags uppsättande

2017-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Ann-Mari Gudmundsson
Utdragsbestyrkande

2017-10-06
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§ 212

Remiss – Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande
”Vem har ansvaret” (SOU 2017:42)
Mhn 2017: 2692
Sammanfattning
Jönköpings kommun har tagit emot remissen Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande (SOU 2017:42). Kommunstyrelsen har i sin tur
remitterat till bland andra miljö- och hälsoskyddsnämnden. Huvuduppdraget
för utredningen var att klarlägga ansvarsfrågor, utifrån ett juridiskt ansvar, för
stat, kommun, landsting och andra. Utredningen har sedan avgränsats till
bebyggelse och byggnader i detaljplanerat område och risken för översvämning,
ras, skred och erosion. Dagvattenhantering ägnas särskild uppmärksamhet.
Utredningens slutsats är att det i praktiken är svårt för fastighetsägare att
utkräva ett ansvar av kommunen och att kommunen saknar juridiskt ansvar att
klimatanpassa befintlig bebyggelse. Statens ansvar är begränsat, så mycket av
ansvaret faller på fastighetsägaren. Denna ansvarsfördelning bedöms som orimlig.
Däremot bedöms det inte möjligt att ändra den övergripande ansvarsfördelningen
nu, utan utredningen lämnar istället förslag som syftar till att påbörja arbetet med
att minska riskerna och underlätta klimatanpassningen. De innebär sammantaget
ett något utökat ansvar för kommunen, men det ska ske med statligt stöd.
Avseende dagvatten kommer utredningen fram till att kommunen både har ett
ansvar i samhällsplanering och enligt vattentjänstlagen. Utredningen bedömer att
dagvattenhanteringen behöver förändras, och ska hanteras tidigt och övergripande
i planeringsprocessen. Det är en kommunal angelägenhet, men krav kan behöva
ställas på fastighetsägare. Frågan om markåtkomst är central.
Miljö- och hälsoskyddskontorets sammanfattande bedömning är att det behöver
främst genomföras åtgärder utifrån lokala detaljerade analyser, snarare än mer
utredningar i stor skala. För att komma vidare behövs ekonomiska medel att testa
och utvärdera nya lösningar samt att genomföra åtgärder, dels i planeringsskeden
men framför allt i byggskeden i ny och befintlig stadsbebyggelse. Klimatanpassningen behöver gå från utredande till utförande.
Beslutsunderlag
Betänkande av Klimatanpassningsutredningen, SOU 2017:42
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-09-01
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande över betänkande av
klimatanpassningsutredningen i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-09-14
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande över betänkande av
klimatanpassningsutredningen i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Annica Magnusson
Erica Storckenfeldt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

