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§ 48

Miljöpris 2016
Mhn 2016:273
Sammanfattning
Jönköpings kornmun delar årligen ut miljöpris till den organisation eller enskild
person som har gjort insatser som bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande
eller ekologiskt hållbar utveckling. Miljöpriset är uppdelat i två klasser; ett pris
med allmän inriktning på 25 000 kr och ett pris för skolor och fårskolor på 15 000
kr. Till2016 års miljöpris är 23 organisationer nominerade. Fjorton nominerade
organisationer till det allmänna priset och nio till priset för skolor och förskolor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-05 med bilaga
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Milj ö- och hälsoskyddsnämnden utser 2016 års milj öpristagare.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att Miljöpris 2016 tilldelas Uppgrenna
Naturhus och Upptech enligt följande motiveringar.
• Uppgrenna Naturhus och dess g1undare Bodil Arrtonsson får miljöpriset
2016 får att hon visar på att det är möjligt att bygga och driva ett så kallat
Naturhus innehållande verksamheter av olika slag. Naturhuset är en
byggnad med till exempellokalt kretslopp för avloppsvatten, elbehovet
täcks till viss del av solceller, byggmaterial är till viss del fårnyelsebart
och materialåtgången får ytskikt har minimerats, vilket ger en byggnad
med litet fotavtryck och som ger tillbaka i form av frukt och grönsaker. En
dröm för många, men för Bodil är det verklighet.
• Upptech tilldelas 2016 års miljöpris får skolor och förskolor
eftersom science centret på ett föredömligt sätt, genom
experiment, tydliggör ekologisk hållbar utveckling får besökare i
alla åldrar. Experimenten ger besökarna förståelse för
konsekvenser av olika handlingar. Särskilt uppmärksammas Anita
Anderssons kreativitet då det gäller att ta fram nya experiment.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljöpris 2016 tilldelas Uppgrenna Naturhus och Upptech enligt följande
motiveringar.
Justerandes signatur
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Uppgrenna Naturhus och dess grundare Bodil Antonsson får miljöpriset
2016 för att hon visar på att det är möjligt att bygga och driva ett så kallat
Naturhus innehållande verksamheter av olika slag. Naturhuset är en
byggnad med till exempellokalt kretslopp för avloppsvatten, elbehovet
täcks till viss del av solceller, byggmaterial är till viss del förnyelsebart
och materialåtgången för ytskikt har minimerats, vilket ger en byggnad
med litet fotavtryck och som ger tillbaka i fmm av frukt och grönsaker. En
dröm för många, men för Bodil är det verklighet.
Upptech tilldelas 2016 års miljöpris för skolor och förskolor
eftersom science centret på ett föredömligt sätt, genom
experiment, tydliggör ekologisk hållbar utveckling för besökare i
alla åldrar. Experimenten ger besökarna förståelse för
konsekvenser av olika handlingar. Särskilt uppmärksammas Anita
Anderssons kreativitet då det gäller att ta fram nya experiment.

Denna paragraf förklaras ornedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Uppgrenna Naturhus
Upptech
Kornmunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 49

Informationsärenden
Matförgiftningsutbrott i Ruskvarna
Vindkraft
Förvaltningschefen informerar
Sveriges Ekokommuner, konferens 2016-04-12-2016-04-14
Tekniskt utskott, 2016-04-13
Presidiedagar, 2016-04-19-2016-04-20
N aturforum, 2016-04-21
FAH, årskonferens 2016-04-27-2016-04-28

Justerandes signatur
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§50

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2016-03-24-2016-04-20.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§51

Meddelanden - handlingar för kännedom
Milj ö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-03-24-2016-04-20.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§52

Anmälan om delegationsbeslut
Milj ö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följ ande förteckningar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden-DAR §§ 77-106
Avloppsärenden-DAL §§ 55-83
Livsmedelsärenden- DLI §§ 69-109
Miljöskyddsärenden-DMI §§ 128-174
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§53

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-03-24-2016-04-20.
Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§54

Projekt "Redlighet meny 2016"
Mhn 2016:1654
Sammanfattning
Under 2016 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen i lönköpings
kommun i projektform. Ett av projekten som genomfördes var "Redlighet meny
2016" där menyerna i 22 restauranger kontrollerades avseende redlighet. Projektet
redovisas i en rapport.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med bilaga
Rapport "Redlighet meny 20 16"
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§55

Yttrande till kommunstyrelsen över motion om att minska
användningen av fyrverkerier i kommunen
Mhn 2016:393
Sammanfattning
I en motion föreslås att lönköpings kommun bör minska användandet av
fyrverkerier i kommunen och avstå från det traditionella fyrverkeriet på nyårsdagen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inbjudits att yttra sig över motionen.
Beslutsunderlag
Motion, "Ersätt fyrverkerier", 2016-01-18
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-21
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-21lämnas till
kommunstyrelsen som svar över motion om att minska användningen av
fyrverkerier i kommunen.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (Iill) yrkar att följande yttrande beslutas: Miljöoch hälsoskyddsnämnden anser att motionen ska avslås. Nämnden hänvisar till
vad som framgår av miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-21
under rubriken "Bedömning".

RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar att följande yttrande
beslutas: Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att motionen ska förklaras
besvarad. Nämnden hänvisar till vad som fi·amgår av miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-21 under rubriken "Bedömning", förstaåttonde stycket samt första meningen i nionde stycket (andra meningen i nionde
stycket, "Enligt miljö- och hälsoskyddskontoret saknas tillräcldiga skäl att ....... ",
och tionde stycket utgår).
Marcus Aronsson (SD) instämmer i RolfWennerhags (S) yrkande.
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Rolf Wennerhags
(S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till RolfWennerhags (S) förslag.
Upprop fönärtas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Carl-GustafDybeck (M)
Albert Söderlind (L)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thonnan (S)
Elisabeth Kangas (S)
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 alltså med 5 ja-röster och 6 nej-röster
beslutat att bifalla Rolf Wennerhags (S) förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen över motion om att minska användningen
av fyrverkerier i kommunen anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att
motionen ska förklaras besvarad. Nämnden hänvisar till vad som framgår av
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-21 under rubriken
"Bedömning", första- åttonde stycket samt första meningen i nionde stycket
(andra meningen 'i nionde stycket, "Enligt miljö- och hälsoskyddskontoret
saknas tillräckliga skäl att. ...... ", och tionde stycket utgår).
Reservation
Ledamöterna för KD, M och L reserverar sig mot beslutet till förmån för
ordförandens förslag.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§56

Yttrande till kommunstyrelsen över Vattnets miljömålåtgärdsprogram 2017 - 2021 för Jönköpings län
Mhn 2016:742
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom en inte1memiss översänt länsstyrelsens remiss av
Vattnets miljömål för synpunkter. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat
ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Remiss, Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2017-2021
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-25 med bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga
överlämnas som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-25 med bilaga
lämnas till kommunstyrelsen som yttrande över Vattnets miljömålåtgärdsprogram 2017-2021 för Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§57

Månadsrapport per april2016
Mhn 2016:1812
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per
april2016. Prognosen i rappmten pekar på ett överskott med ca 1,5 mkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-26
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrappalt per april 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport per april2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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