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§ 35

Informationsärenden
Presentation av ny miljö- och hälsoskyddschef
Program för hållbar utveckling (PHU)
Nytt stadsmiljöprogram
Enskilda avlopp
Fyrakommunersträff i Växjö, 2016-03-1 O- 2016-03-11
Plan- och bokslutsdialoger
Miljöfika, 2016-03-10 och 2016-03-16
Tekniskt utskott, 2016-03-16
Funktionshinderpolitiskt program, 2016-03 -l 7
Årsstämmodag, kommunbolagen, 2016-03-18
Bus Rapid Transit (BRT), 2016-03-23
Information om fastighetsproj ekt, 2016-04-0 l
Friluftsråd och friluftsambassadörer
Avtackning av tf. milj ö- och hälsoskyddschef

Justerandes signatur
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§ 36

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2016-02-25-2016-03-23.
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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§ 37

Meddelanden - handlingar för kännedom
Milj ö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fötieckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-02-25-2016-03-23.

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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§ 38

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Administrativa ärenden- DAD § 5
Hälsoskyddsärenden-DAR §§ 57-76
Avloppsärenden-DAL §§ 39-54
Livsmedelsärenden- DLI §§ 46-67
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 87-127
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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§ 39

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-02-25-2016-03-23.
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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§ 40

Yttrande till stadsbyggnadskontoret över iörslag till Digital
översiktsplan
Mhn 2016:912
Sammanfattning
Digital översiktsplan 2015 redovisar kommunens långsiktiga plan för mark- och
vattenanvändning. Planen ska styra kommunens utveckling under de kommande
årtiondena och den inkluderar bland annat var och hur vi ska bygga nytt, vilken
utveckling vi vill se när det gäller trafikplanering, natur- och kulturvärden och
reheationsområden, samt hur vi ska säkerställa en hälsosam miljö och en positiv
utveckling för kommunen. Digital översiktsplan 2015 har varit ute på samråd
under tiden den 23 april- 30 juni 2015. Förslaget har därefter bearbetats till följd
av de synpunkter som inkom under samrådstiden, planförslaget ställs nu ut för
granskning igen enligt plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Förslag till Digital översiktplan
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteshivelse 2016-03-24 med bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över Digital
översiktsplan:
- Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter och kommentarer i bilagan till
tj änsteshivelsen.
- Jönköpings kommun behöver arbeta aktivt med åtgärder inom ramen för
klimatavtalet som träffades i Paris i december 2015.
Översiktsplanen behöver kompletteras med föreslagen "Strategi för
inventeringar och miljötekniska undersökningar (bilagan sidan 5).
- Vid utformning av ny bebyggelse inklusive nya vägar bör det lokala miljömålet
om trafikökning vara en naturlig del i avvägningar av olika åtgärder för att inte
biltrafiken ska öka i takt med befolkningstillväxten.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden
beslutar följande yttrande:
- Översiktsplanen behöver kompletteras med föreslagen "Strategi för
inventeringar och miljötekniska undersökningar Gfr bilagan sidan 5 till miljöoch hälsoskyddskontorets tjänsteshivelse 2016-03-24).
- Jönköpings kommun behöver arbeta aktivt med åtgärder inom ramen för
klimatavtalet som träffades i Paris i december 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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- Jönköpings kommun bör ta fram ett lokalt miljömål om att biltrafiken ska
minska. Miljömålet ska vara vägledande vid ny bebyggelse inklusive nya
vägar.
- I övrigt hänvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden till vad som framgår av
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-24 med bilaga.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Protokollsanteckning
Britt-Marie Gyllensvaan (MP) och Malin Käll (MP) lägger följande protokollsanteckning. "Av utställningsversionen av den digitala översiktsplanen är det
uppenbmi att utbyggnad av den tätortsnära zonen ofta sker på bekostnad av
jordbruksmarkens värde för livsmedelsproduktion. Jordbruksmark är en ändlig
natunesurs som är strategiskt viktig för kommande generationer. Om det inte är
möjligt att bygga ut befintliga tätorter utan att ta jordbruksmark i anspråk bör
möjligheten att skapa nya områden utanför dessa övervägas. Om det finns
områden med utrymme för ett stöne antal bostäder eller verksamheter går det att
skapa de kollektivtrafikstråk som krävs för att tillgodose områdets behov."
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till Digital översiktsplan
anför miljö- och hälsoskyddsnämnden:
• Översiktsplanen behöver kompletteras med föreslagen "Strategi för
inventeringar och miljötekniska undersökningar Gfr bilagan sidan 5 till
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-24).
•

Jönköpings kommun behöver arbeta aktivt med åtgärder inom rmnen för
klimatavtalet som träffades i Paris i december 2015.

•

Jönköpings kommun bör ta fram ett lokalt miljömål om att biltrafiken ska
minska. Miljömålet ska vara vägledande vid ny bebyggelse inklusive nya
vägar.

•

I övrigt hänvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden till vad som framgår av
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-24 med bilaga.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur
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§ 41

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till
stadsmiljöprogram för Jönköpings kommun
Mhn 2016:901
Sammanfattning
Jönköpings kommun kommer under 2016 att presentera ett nytt stadsmiljöprogram. Eftersom det är många olika parter som bidrar till en levande och
attraktiv stad och kommun har det tagits fram ett förslag till program som
tillsammans med fördjupningar i olika ämnen bildar en helhet. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter på programförslaget
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar, stadsmiljöprogram feb 2016 med fem fördjupningar
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-23
Förvaltningens lörslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden meddelar miljö- och
hälsoskyddsnämnden följande synpunkter:
• Stadsmiljöprogram, sid 37- byt allt under rubriken
LIVSMEDELSLAGEN till följande:
"LIVSMEDELSLAGSTIFTNING
Vidförsäljning av livsmedel måste en anmälan göras till miljö- och
hälsoskyddskontoret. Verksamheten registreras eller godkdnns beroende
på risken och storleken på hanteringen. Anmälan ska göras innan
verksamheten startas.
Det är alltid livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att livsmedlen är
säkra och att livsmedelslagen följs."

Justerandes signatur

•

Stadens uteserveringar, sid 13 under punkt 2 PLANERA FÖR DIN
ANSÖKAN- byt ut: "Tillstånd för matservering ingår dock nmmalt i
godkännandet får restaurangen/lokalen och behöver inte sökas på nytt får
uteserveringen. Om någon ny form av hantering av mat t. ex. grillning
önskas på uteserveringen, måste en ansökan om godkännande göras till
miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid" till:
"Någon ny registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret behövs endast
vid ändring av hanteringen av livsmedel t. ex. tillagning av rått kött.
Anmälan ska göras i god tid. "

•

Stadens evenemang, sista sidan -lägg till under RÅD OCH
RIKTLINJER:
"Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om ditt evenemang kan komma
att medföra bullerstörningar för närboende eller om livsmedel ska
hanteras. "

Utdragsbestyrkande
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Stadens skyltar, sid 18- byt allt under rubriken FÖRSÄLJNING AV
LIVSMED EL till följande:
"FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL
Vidförsäljning av livsmedel måste verksamheten vara registrerad hos ett
miljö- och hälsoskyddskontor. Anmälan ska göras innan verksamheten
startas.
Tänk på att hålla en god hygien och att kunderna måste kunna få
information om innehåll, förvaring etc. Det är alltid livsmedelsföretagaren
som är ansvarigför att livsmedlen är säkra och att livsmedelslagen följs."

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg: Första stycket under rubriken Geografisk omfattning, förslag till
stadsmiljöprogram sid 4, bör ges lydelsen "Stadsmiljöprogrammet omfattar alla
områden i kommunen som är allmän platsmark Det kan handla om gator, torg,
parker, sjöar, åar, övriga vattendrag samt övriga platser i stadsmiljön. "
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till stadsmiljöprogram
for lönköpings kommun framfor miljö- och hälsoskyddsnämnden följande
synpunkter.
• Stadsmiljöprogram, sid 4, rubriken GEOGRAFISK OMFATTNING:
Första stycket bör ges följande lydelse:
"Stadsmiljöprogrammet omfattar alla områden i kommunen som är
allmän platsmark Det kan handla om gator, torg, parker, sjöar, åar,
övriga vattendrag samt övriga platser i stadsmiljön. "

Justerandes signatur
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•

Stadsmiljöprogram, sid 37- byt allt under rubriken
LIVSMEDELSLAGEN till följande:
"LIVSMEDELSLAGSTIFTNING
Vidförsäljning av livsmedel måste en anmälan göras till miljö- och
hälsoskyddskontoret. Verksamheten registreras eller godkänns beroende
på risken och storleken på hanteringen. Anmälan ska göras innan
verksamheten startas.
Det är alltid livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att livsmedlen är
säkra och att livsmedelslagen följs."

•

Stadens uteserveringar, sid 13 under punkt 2 PLANERA FÖR DIN
ANSÖKAN- byt ut: "Tillstånd för matservering ingår dock nmmalt i
godkännandet för restaurangen/lokalen och behöver inte sökas på nytt för
uteserveringen. Om någon ny form av hantering av mat t. ex. grillning
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önskas på uteserveringen, måste en ansökan om godkännande göras till
miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid" till:
"Någon ny registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret behövs endast
vid ändring av hanteringen av livsmedel t. ex. tillagning av rått kött.
Anmälan ska göras i god tid. "
•

Stadens evenemang, sista sidan - lägg till under RÅD OCH
RIKTLINJER:
"Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om ditt evenemang kan komma
att medföra bullerstörningar för närboende eller om livsmedel ska
hanteras. "

•

Stadens skyltar sid 18- byt allt under rubriken FÖRSÄLJNING AV
LIVSMEDEL till följande:
"FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL
Vidförsäljning av livsmedel måste verksamheten vara registrerad hos ett
miljö- och hälsoskyddskontor. Anmälan ska göras innan verksamheten
startas.
Tänk på att hålla en god hygien och att kunderna måste kunna få
iriformation om innehåll, förvaring etc. Det är alltid livsmedelsföretagaren
som är ansvarigför att livsmedlen är säkra och att livsmedelslagen följs."

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 42

Yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet
"Kropps behandlingar- Åtgärder lör ett stärkt konsumentskydd"
(SOU 2015:100)
Mhn 2016:757
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt betänkandet "Kroppsbehandlingar- Åtgärder för
ett stärkt konsumentskydd" (SOU 2015: l 00) för yttrande. Kroppsbehandlingar
med syfte att fårändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en
betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad,
vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att
genomgå en säker behandling. Uppdraget för utredningen bakom betänkandet är
att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges
en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.
Beslutsunderlag
Kroppsbehandlingar-Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015: l 00)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-24
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Som yttrande till kommunstyrelsen meddelar miljö- och hälsoskyddsnämnden
att betänkandet tillstyrks.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden
vad som föreslås i betänkandet "Kroppsbehandlingar -Åtgärder för ett stärkt
konsumentskydd" (SOU 2015:100).

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheterna Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl.,
Jönköpings kommun
Mhn 2015:3060
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheterna Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl., Jönköpings kommun, för
yttrande. Planområdet ligger söder om Munksjön och omfattar en yta på ca 39 ha
och ska medge flerbostadshus, centrumverksamhet, parlanark och två
undervisningslokaler.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-30 med bilaga
Samrådshandling med utredningar, Jönköpings kommuns webbplats
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Utför konsekvensutredning hur luftföroreningshalten på Barnarpsgatan
mellan Torparandeilen och Munksjörondellen påverkas av utbyggnaden av
Munksjöstaden, Skeppsbron och ny arena vid Jordbrorondellen.
• Vidta åtgärder som säkerställer att miljökvalitetsnormen får luft inte
överskrids.
• Vidta åtgärder som säkerställer att gällande riktvärde får trafikbuller
efterlevs.
• Utför fördjupad beräkning av den totala bulleremissionen från alla
verksamheterna som riskerar påverka boendemilj ön i området.
• Vidta åtgärder som säkerställer att gällande riktvärde för industribuller
efterlevs.
• Vidta åtgärder enligt scenario 2 i rapporten "Spridningsberäkningar för
lukt och partiklar (PM10) för delområdet Skeppsbron, söder om Munksjön,
Jönköping" daterad 2016-02-11.
• Nivån på sanering av förorenad mark ska möjliggöra för människor att
leva i området och omgivande mark utan att särskilda skyddsåtgärder
inrättas.
• Sanering av förorenad mark ska vara utförd innan byggnation påbörjas.
• Kvalitativ grönyta inom planområdet ska uppgå till minst l Om2 per
person.
• Vidta åtgärder som säkerställer att trafikbullernivån på skolgårdarna inte
överskrider 55 dBA eq.
e
Utför en barnkonsekvensanalys som redovisar hur barnkonventionen
beaktas i planen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Åtgärdsförslag i en mer detaljerad dagvattenutredning for kvartersmark
ska beaktas.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Protokollsanteckning
Britt-Marie Gyllensvaan (MP) och Malin Käll (MP) lägger följande protokollsanteckning: "MP deltar inte i beslutet eftersom det fortfarande inte är klarlagt var
ett stationsläge för höghastighetsjärnväg ska var beläget. Därmed är det orimligt
att i nuläget ta ställning till en detaljplan som har detta stationsläge definierat."
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över forslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheterna Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl., Jönköpings
kommun, anför miljö- och hälsoskyddsnämnden:
• Utför konsekvensutredning hur luftföroreningshalten på Barnarpsgatan
mellan Torparandelien och Munksjörondellen påverkas av utbyggnaden av
Munksjöstaden, Skeppsbron och ny arena vid Jordbrorondellen.

Justerandes signatur

•

Vidta åtgärder som säkerställer att miljökvalitetsnormen för luft inte
överslaids.

•

Vidta åtgärder som säkerställer att gällande riktvärde för trafikbuller
efterlevs.

•

Utför fördjupad beräkning av den totala bulleremissionen från alla
verksamheterna som riskerar påverka boendemilj ön i området.

•

Vidta åtgärder som säkerställer att gällande riktvärde for industribuller
efterlevs.

•

Vidta åtgärder enligt scenario 2 i rapporten "Spridningsberäkningar för
lukt och pmiiklar (PM 10) för delområdet Skeppsbron, söder om Munksjön,
Jönköping" daterad 2016-02-11.

•

Nivån på sanering av förorenad mark ska möjliggöra för människor att
leva i området och omgivande mark utan att särskilda skyddsåtgärder
inrättas.

•

Sanering av förorenad mark ska vara utförd innan byggnation påbörjas.

•

Kvalitativ grönyta inom planområdet ska uppgå till minst l Om2 per
person.

•

Vidta åtgärder som säkerställer att trafikbullernivån på skolgårdarna inte
överslaider 55 dBA eq.

Utdragsbestyrkande
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•

Utför en barnkonsekvensanalys som redovisar hur barnkonventionen
beaktas i planen.

•

Åtgärdsförslag i en mer detaljerad dagvattenutredning för kvartersmark
ska beaktas.

•

I övrigt hänvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden till vad som framgår av
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-30 med bilaga.

Det antecknas att Britt-Marie Gyllensvaan (MP) inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Yttrande till Livsmedelsverket angående ändring av Livsmedelsverkets
föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
Mhn 2016:897
Sammanfattning
Livsmedelsverket har översänt en remiss om ändring av verkets föreskrifter om
offentlig kontroll av livsmedel för yttrande. Förslaget handlar om att förtydliga
krav som finns enligt EU:s förordningar.
Beslutsunderlag
Remiss 2016-03-01, Remiss- förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
PM 2016-03-02 Remiss, Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll, Dnr
2016/00753
PM 2016-03-01, Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2005:21) om offentlig kontroll
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om
offentlig kontroll av livsmedel
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-22
Förvaltningens lorslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att remissförslaget med dnr
2016/007 53 är bra, och har inget ytterligare att tillägga.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till Livsmedelsverket angående ändring av Livsmedelsverkets
föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel har miljö- och hälsoskyddsnämnden inget att erinra.

Beslutet expedieras till:
Livsmedelsverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken
Mhn 2016:287

Sammanfattning
Länsstyrelsen i lönköpings län har genom beslut 2008-12-11 och
2010-03-23 överlåtit viss tillsyn enligt miljöbalken till miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår
nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att begära övertagande av
ytterligare tillsyn enligt miljöbalken. Begäran ska gälla sortergården som byggs på
Råslätt och återvinningsanläggningen på Klämmestorp.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut 2008-12-11
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut 2010-03-23
Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun
Delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-09 med bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- lönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i lönköpings län om
öve1iagande av tillsyn enligt 9 och lO kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (20 13:251)
för nedanstående verksamheter:

-

•

Sortergård (mellanlager av avfall/farligt avfall), Ljungarum 2:3

•

Klämmestorps återvinningsanläggning (storkompost/mellanlager),
Klämmestorp l :27

lönköpings kommun föreslår att övertagandet ska gälla fr.o.m.
2017-01-01 men att Länsstyrelsen i lönköpings län handlägger miljörapport
avseende år 2016.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- lönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i lönköpings län om
övertagande av tillsyn enligt 9 och lO kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (20 13 :251)
för nedanstående verksamheter:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•

Sortergård (mellanlager av avfall/farligt avfall), Ljungarum 2:3

•

Klämmestorps återvinningsanläggning (storkompost/mellanlager),
Klämmestorp l :27

lönköpings kommun föreslår att övertagandet ska gälla fr.o.m.
2017-01-01 men att Länsstyrelsen i lönköpings län handlägger miljörapport
avseende år 2016.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Månadsrapport per mars 2016
Mhn 2016:1277
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrapport per mars 2016.
Prognosen i rapporten pekar på ett överskott med ca 0,4 mkr.
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-23
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per mars 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport per mars 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2016-04-06

21

§ 47

Friluftsambassadörer
Sammanfattning
Som ett led i att uppfylla Jönköpings kommuns program för friluftsfrågor har
kommunen tillsatt ett friluftsråd. För att rådet ska ha möjlighet att komma till
handling i frågor som berör friluftslivet ska en politisk ambassadörsgrupp bildas.
Ambassadörerna utses inom kommunens nämnder och ska bära frågor om
friluftsliv i respektive nämnd. Med anledning av detta har miljö- och hälsoskyddsnämnden att utse friluftsambassadörer.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Till friluftsambassadörer från milj ö- och hälsoskyddsnämnden utses Susanne
Wismen (KD), med Björn Svensson (SD) som ersättare, samt Anders
Gustafsson (S), med Elisabeth Kangas (S) som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

