JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-03-09

Sessionssalen, Junepmten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30- 15.50

Plats och tid
Beslutande

Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordfårande
Leif Carlsson (M)
Susanne Wismen (KD), ordförande
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
RolfWennerhag (S), 2:e vice ordfårande
Elisabeth Kangas (S), ersättare för Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Roger Andersson (S), ersättare får Susanna Claesson (S)
Malin Käll (MP), ersättare får Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Björn Svensson (SD), ersättare får Marcus Aronsson (SD), till kl. 13.40
Marcus Aronsson (SD) från kl. 13.40

Övriga närvarande

Carl-GustafDybeck (M)
Asa Bennerstål Vikman (M)
Berne Lorefors (KD)
Rune Hultkvist (L)
EmmaÖz(S)
Björn Svensson från kl. 13.40

Gösta Emilsson, tf. miljö- och hälsoskyddschef
Anders Hansson, administrativ chef, sekr.
Gudrun Bremle, projektledare Giftfri miljö,§ 26
Eva Göransson, Agenda 21-samordnare, § 26
Andreas Bengtsson, Claes Magnusson, Magnus
Nilsson och Erik Engwall, inspektörer, § 26

Utses att justera

RolfWennerhag (S)

Justeringens plats och tid

Junepmten, Västra torgatan 16, Jönk~ 2016-03-16, kl. 13.00

Underskrifter

Paragrafer 26-34

sekreterare

Ordförande

Justerande

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2016-03-09

Datum för anslags uppsättande 2016-03-17

Datum får anslags nedtagande

2016-04-08

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Underskrift
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
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§ 26

Informationsärenden
Presentation av nya medarbetare
Projekt Giftfri miljö
NorraKän·
Luftmätningar
Miljöfika 2016-02-25
Ordförandeträff, Miljösamverkan f, 2016-02-26
Plan- och bokslutsdialoger
Fyrakommunersträff i Växjö 2016-03-10-2016-03-11
Inbjudan till Framtidskonferens och årsmöte 2016 med
Sveriges ekokommuner, 2016-04-12-2016-04-14 i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2016-01-28-2016-02-24.

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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2016-03-09

§ 28

Meddelanden - handlingar lör kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-01-28 - 2016-02-24.
Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signahrr

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegations beslut:
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 29-56
Avloppsärenden-DAL §§ 16-38
Livsmedelsärenden- DLI §§ 22-45
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 49-86

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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2016-03-09

§ 30

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-01-28-2016-02-24.

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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§ 31

Uppföljning 2015 och handlingsplan för jämställdhet 2016
Mhn2015:3969
Sammanfattning
Kommunens övergripande jämställdhetsplan följs upp genom att förvaltningarna svarar
på förutbestämda frågor. Miljö- och hälsoskyddskontorets svar redovisas i Uppföljning
2015 och handlingsplan för jämställdhet 2016. Ärendet behandlades vid miljö- och
hälsoskyddsnämndens sammanträde 2016-02-11. Nämnden beslöt då att återförvisa
ärendet till miljö- och hälsoskyddskontoret för ytterligare beredning (MhN 2016-02-11,
§ 21).
Beslutsunderlag
Uppföljning 2015 och handlingsplan för j äroställdhet 2016
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-25
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-02-11, § 21
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljönämnden föreslås anta Uppföljning 2015 och handlingsplan för
j äroställdhet 2016 och lägga den till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att Uppföljning 2015 och handlingsplan för jämställdhet 2016 antas.
RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Uppföljning 2015 och handlingsplan för jämställdhet 2016 antas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Månsarp 1:186, Jönköpings kommun
Mhn 2016:153
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheten Månsarp l: 186, Jönköpings kommun, för yttrande. Planen ska medge
villor, radhus och flerbostadshus.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänst~skrivelse 2016-02-29
Samrådshandling med utredningar, Jönköpings kommuns webbplats
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Ingen eriman över planförslaget
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsan teckning
Malin Käll (MP) lägger följande protokollsanteckning: "Det aktuella området
innebär byggnation på j ordbruksmark Detta är en ändlig naturresurs som är
strategiskt viktig för kommande generationer. Marken går heller inte att återställa.
Kommunen bör i framtiden bättre planera markexploateringen så att jordbruksmark skyddas från byggnation."
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Månsarp l: 186, Jönköpings kommun, har miljöoch hälsoskyddsnämnden inget att erima.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Månadsrapport per januari- februari 2016
Mhn 2016:746

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrapport per januari februari 2016. Prognosen i rapporten pekar på ett överskott med ca 0,3 mkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per januari - februari 2016 godkänns och läggs till
handlingama.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport per januari- februari 2016 godkänns och läggs till
handlingama.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Återbesättning av tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör
Mhn 2016:792
Sammanfattning
Milj ö- och hälsoskyddskontoret föreslår att tjänst som milj ö- och hälsoskyddsinspektör återbesätts på livsmedelsenheten sedan vakans uppkommit.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att tjänst som miljö- och
hälsoskyddsinspektör på livsmedelsenheten återbesätts.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar följande.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att tjänst som miljö- och
hälsoskyddsinspektör återbesätts.
RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att tjänst som miljö- och
hälsoskyddsinspektör återbesätts.

Beslutet expedieras till:
Milj ö- och hälsoskyddschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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