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Anders Hansson, administrativ chef, sekr.
Jenny Kanerva Ericsson, inspektör,§ 120
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§ 115

Informationsärenden
FAH Höstkonferens i Luleå 2015-1 0-14/15, se dokumentation
http ://www. fah.se/index l.asp ?pageid=2 7&inact=
Revidering av funktionshinde1program 2015-10-23
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015-10-29
Tekniskt utskott 2015-11-04
Förenkla- helt enkelt 2015-11-05
Bullerkartläggning vid förskolor 2015-11-1 O
Miljödiplomering
Månadens miljöutmaning; utdelning av diplom till Rune Hultkvist (FP)
Rekrytering av ny miljö- och hälsoskyddschef
Föreläsning om Ostlänken 2015-11-20
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§ 116

Meddelanden

avslutade ärenden

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fölieckning över avslutade
ärenden 2015-10-01 2015-10-28.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 117

Meddelanden -handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fölteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2015-10-01-2015-10-28.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingama.
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§ 118

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegations beslut:
Hälsoskyddsärenden-DAR §§ 409-453
Avloppsärenden-DAL §§ 143-177
Livsmedelsärenden- DLI §§ 208-252
Miljöskyddsärenden-DMI §§ 293-317

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 119

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkonma
anmälningsärenden 2015-10-01-2015-10-28.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 120

Yttrande till kommunstyrelsen över begäran om fartbegränsning i
Munksjön
Mhn2015:3104
Sammanfattning
lönköpings Roddsällskap "Roddarnas" har inkommit till Länsstyrelsen i
lönköpings län med en begäran om fartbegränsning i Munksjön, lönköpings
kommun, enligt följande punkter:
l. Motordrivna fartyg får inte framföras med högre hastigheter än 5 lmop inom
f6reslagen säkerhetszon.
2. Dispens till punkt l kan endast ges skriftligt från lönköpings Länsstyrelse.
Kommunstyrelsen har
ärendet.

miljö- och hälsoskyddnämnden tillfålle att yttra sig i

Beslutsunderlag
Remiss: Begäran om farthegräsning i Munksjön, lönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-11
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande på remiss av begäran om
fartbegränsning i Munksjön, lönköpings kommun, i enlighet med miljö- och
hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till f6rvaltningens f6rslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till kommunstyrelsen över remiss om begäran om
fartbegränsning i Munksjön, lönköpings kommun, lämnar miljö- och
hälsoskyddsnämnden svar i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets
1j änsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 121

Rapport om projektet "Revision av förskolor och skolor 2015"
Mhn 2015:3659

Sammanfattning
Under 2015 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen i lönköpings
kommun i projektform. Ett av projekten som genomfordes var "Revision av
förskolor och skolor" där 92 verksamheter kontrollerades. Miljö- och
hälsoskyddskontoret har upprättat en rapport över revisionen.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2015-10-29
Rapport "Revision av förskolor och skolor 2015"
Förvaltningens f'orslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Rapporten "Revision av förskolor och skolor 2015'' godkänns och läggs till
handlingama.
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§ 122

Månadsrapport per oktober 2015
Mhn 2015:3646
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrapport per oktober 2015.
Prognosen i rapporten pekar på ett nollresultat
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-03
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per oktober 2015 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 oktober 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 123

Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016
Mhn 2015:3719

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat forslag till sammanträdestider för
milj ö- och hälsoskyddsnämnden under 20 16.
Beslutsunderlag
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016
Sammanträdestider for tekniskt utskott 20 16
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-09
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2016 fastställs
till följande datum med start kl. 13.30:
1111

•
•
•
•
1111

•
•
•
•
•

Torsdag 2016-01-14
Torsdag 2016-02-11
Torsdag 2016-03-10
Onsdag 2016-04-06
Onsdag 2016-05-04
Torsdag 2016-06-02
Torsdag 2016-08-18
Torsdag 2016-09-15
Torsdag 2016-10-13
Torsdag 2016-11-10
Torsdag 2016-12-08

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till forvaltningens forslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2016 fastställs
till följande datum med start kl. 13.30:
•
e

•
•
•
s

Torsdag 2016-01-14
Torsdag 2016-02-11
Torsdag 2016-03-10
Onsdag 2016-04-06
Onsdag 2016-05-04
Torsdag 2016-06-02
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e
e
e
Ii)

•

Torsdag 2016-08-18
Torsdag 2016-09-15
Torsdag 2016-10-13
Torsdag 2016-11-10
Torsdag 2016-12-08

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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§ 124

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Tjädern 19, Jönköpings kommun
Mhn 2015:3460

Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret har remitterat förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheten Tjädern 19, Jönköpings kommun, för yttrande. Planen ska medge ett
flerbostadshus med ca 16 studentlägenheter. Huset ska vara i tre våningar varav
en ligger i suterräng. Området ligger i korsningen Björnebergsvägen och
Kmiebovägen i Jönköpings västra del.
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-09
Trafikbullerutredning, 11537-15092300 av Soundcon, 2015-09-24
Ljudboken- Kunskapsportalen, www.ljudlandskap.acoustics.nu.
Miljöteknisk markundersökning, 1215-143 av Structur, 2015-10-12, reviderad
2015-11-02
Samrådshandling med utredningar, Jönköpings kommuns webbsida
Förvaltningens rorslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
• En mer utförlig miljöteknisk markundersökning med riskbedömning
utifrån människors hälsa och miljön, med avseende på potentiella
markföroreningar behövs göras för hela planområdet innan planen
fastställs.
• Vid marksanering ska anmälan med efterbehandlingsplan länmas in i god
tid (senast 6 veckor) till miljö- och hälsoskyddsnämnden, innan
markarbeten påbö1jas.
• Byggnader inom fastigheten ska uppföras radonskyddande.
• En bullerskyddad uteplats bör imättas i direkt anslutning till bostaden där
gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader innehålls.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över forslag till detaljplan for
bostäder inom fastigheten Tjädeml9, Jönköpings kommun, anför miljö- och
hälsoskyddsnämnden:
• En mer utförlig miljötelmisk markundersökning med riskbedömning
utifrån människors hälsa och miljön, med avseende på potentiella
markföroreningar behövs göras för hela planområdet innan planen
fastställs.
• Vid marksanering ska anmälan med efterbehandlingsplan lämnas in i god
tid (senast 6 veckor) till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan
markarbeten påbö1jas.
" Byggnader inom fastigheten ska uppforas radonskyddande .
., En bullerskyddad uteplats bör inrättas i direkt anslutning till bostaden där
gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader innehålls.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden
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