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§ 48

Närvarorätt under dagens sammanträde
Under miljö- och hälsoskyddsnämndens inledande del beslutar nämnden att tillåta
studenten Sofia Spjuth, som har praktik på miljö- och hälsoskyddskontoret, att
närvara vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur
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§ 49

Miljöpris 2015
Mhn 2014:1644
Sammanfattning
lönköpings kommun 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. Till2015 års miljöpris är 13 organisationer nominerade: åtta nominerade
organisationer till det allmänna priset och fem till priset för skolor och förskolor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2015-04-15
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser 2015 års miljöpristagare.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att Miljöpris 2015 tilldelas Salong
Frelize och Naturskolan i Taberg enligt följande motiveringar.
• Salong Frelize får miljöpriset 2015 får att de driver ett engagerat
miljöarbete inom ramen för sin miljöcertifiering Grön Salong. De arbetar
brett med miljöfrågan. Från sopsmiering, via cykling till jobbet, till
minskning av kundernas och personalens kontakt med onödigt farliga
kemikalier. Salong Frelize är en seriös aktör som med sitt miljöarbete är
ett gott föredöme inom branschen.
• Naturskolan i Taberg tilldelas 2015 års miljöpris för skolor och förskolor
eftersom skolan på ett föredömligt sätt erbjuder kommunens alla elever,
6-13 år, en chans att stärka sina band till naturen. Skolans viktigaste
miljöarbete är att påverka elever och personal att aktivt göra medvetna val
som leder till en långsiktigt hållbar utveckling för vår planet. Det gör man
bland annat genom olika teman såsom ekologi, sagor och sägner, kulturhistoria och fladdermöss.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljöpris 2015 tilldelas Salong Frelize och Naturskolan i Taberg enligt
följande motiveringar.
•
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brett med miljöfrågan. Från sopsortering, via cykling till jobbet, till
minskning av kundemas och personalens kontakt med onödigt farliga
kemikalier. Salong Frelize är en seriös aktör som med sitt miljöarbete är
ett gott föredöme inom branschen.
Naturskolan i Taberg tilldelas 2015 års miljöpris för skolor och förskolor
eftersom skolan på ett föredömligt sätt erbjuder kommunens alla elever,
6-13 år, en chans att stärka sina band till naturen. Skolans viktigaste
miljöarbete är att påverka elever och personal att aktivt göra medvetna val
som leder till en långsiktigt hållbar utveckling för vår planet. Det gör man
bland annat genom olika teman såsom ekologi, sagor och sägner, kulturhistoria och fladde1möss.

Beslutet expedieras till:
Salong Frelize
Naturskolan i Taberg
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§50

Informationsärenden
Kommunalt bostadsförsäljningsprogram 2016-2020
Digital översiktsplan 2015
A vtaclrningen för milj ö- och hälsoskyddschefen Rolf Erlandsson 2015-04-1 O
Tillsättning av ny miljö- och hälsoskyddschef
Telrniskt utskott 2015-04-15 och 2015-05-05
Förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH) i Stockholm 2015-04-16/17
Information om Medborgardialog 2015-04-20
Presidiedagar i Stockholm 2015-04-21/22
Utbildning om livsmedelslagstiftningen 2015-04-23
lönköpings läns Luftvårdsförbund 2015-04-24
Miljöfika våren 2015
Fyrakommunersträff i Halmstad 2015-04-28/29
Klimatkonferensen, Elmia, 2015-05-26
Organisatoriska förutsättningar för chefskap 2015-05-07
"Förenkla helt enkelt" 2015-05-07
Inbjudan till resa i Biosfårområde Östra Vätterbranterna 2015-06-08
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§51

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2015-03-26-2015-04-22.
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

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2015-03-26-2015-04-22.
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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Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegations bes lut:
Administrativa ärenden- DAD § 004
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 100-134
Av loppsärenden- DAL §§ 048-066
Livsmedelsärenden- DLI §§ 052-071
Milj öskyddsärenden - D MI §§ 115-141

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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§54

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande föiieckningar över inkomna
anmälningsärenden 2015-03-26-2015-04-22.
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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§55

Yttrande till kommunstyrelsen över remissen "Kemikalieplan för
Jönköpings kommun 2016- 2018"
Mhn 2015:636
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av kommunstyrelsen fått möjlighet att lämna
synpunkter på remissen "Kemikalieplan för lönköpings kommun 2016-20 18".
Syftet med planen är att ge en övergripande beskrivning av hur arbetet med
miljömålet Giftfri miljö ska genomföras i kommunens verksamhet genom elva
åtgärder. Miljö- och hälsoskyddskontoret ställer sig positiv till planen i stort, men
anger några synpunkter i tjänsteskrivelse med bilaga.
Beslutsunderlag
Remissen "Kemikalieplan för lönköpings kommun 2016-2018", 2015-02-18
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, 2015-04-23
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till "Kemikalieplan
2016- 2018" i stort, men anger några synpunkter i tjänsteskrivelse med
bilaga. Särskilt framhålls att den nyinrättande tjänsten som kemikaliesamordnare ska vara helt skild från miljö- och hälsoskyddsnämndens
operativa tillsynsansvar både när det gäller finansering och årligt utredningsanslag samt arbetsuppgifter. Vidare förutsätts att resurser tillsätts även på
övriga förvaltningar för att gemensamt arbeta i kemikalierådet och genomföra
kemikalieplanen för kommunen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden
beslutar följande yttrande till kommunstyrelsen:
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till "Kemikalieplan för
lönköpings kommun 2016 - 20 18" i stmi, men anger några synpunkter i
enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga.
Särskilt framhålls att den nyinrättande tjänsten som kemikaliesamordnare
ska vara helt skild från miljö- och hälsoskyddsnämndens operativa
tillsynsansvar både när det gäller finansering och årligt utredningsanslag
samt arbetsuppgifter. Vidare förutsätts att resurser tillsätts även på övriga
förvaltningar för att gemensamt arbeta i kemikalierådet och genomföra
kemikalieplanen för kommunen.
• Sista stycket i remissens avsnitt 2.1 "Kemikalieplanens framtagande", s. 3,
bör utgå.
Justerandes signatur
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Ord som enligt SAOB inte finns i svenska språket bör undvikas i ett
officiellt och offentligt dokument. Ett sådant ord/uttryck är "kemiska
ämnen". Eftersom det är svå1i att tänka sig fysiska ämnen, som inte i
någon mening är kemiska, täcker uttrycken "kemikalier" och "kemiska
produkter" in ämnesområdet. Ordet "Kemiska ämnen" bör därför inte
användas. Normalt används i svensk skrift versaler för ord som är
sammansatta av begynnelsebokstäverna i ingående delar (t.ex. OECD,
UNICEF, UNESCO, NATO). REACH (Registration Evaluatian
Authorisation and re gistration of CHemicals) är ett sådant ord och bör
därför skrivas med versaler. Eftersom REACH är ED-parlamentets och
rådets förordning bör kemikalieplanen utgå från den. Ä ven i övrigt bör
planen ses över språkligt.

RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordförandens
yrkande.
Bmi-Åke Näslund (M) instämmer i ordförandens förslag till yttrande vad gäller
andra och tredje punkten men yrkar att första punkten ges följande lydelse.
o Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till att det imättas en
tjänst som kemikaliesamordnare och en funktion med kemikalieråd.
KemikalieSamordnarens och kemikalierådets uppgift är att säkerställa att
lönköpings kommun efterlever gällande lagstiftning och föreskrifter kring
användande och hantering av kemiska produkter. Särskilt framhålls att den
nyimättande tjänsten som kemikaliesamordnare ska vara helt skild från
miljö- och hälsoskyddsnämndens operativa tillsynsansvar både när det
gäller finansering och årligt utredningsanslag samt arbetsuppgifter. Vidare
förutsätts att resurser tillsätts även på övriga förvaltningar för att
gemensamt arbeta i kemikalierådet och genomföra kemikalieplanen för
kommunen.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Bert-Åke Näslunds
(M) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Bert-Åke Näslunds (M) förslag.

Justerandes signatur
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Upprop fönärtas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Mira Andersen (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (FP)
RolfWennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Susanna Claesson (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Robert Andersson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordforande

Ja

Nej
x
x
x
x

Avstår

x
x
x
x
x
x
x

Summa
6
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit
ordforandens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kornmunstyrelsen över remissen "Kemikalieplan för
lönköpings kornmun 2016- 2018" anför miljö- och hälsoskyddsnämnden
följande.
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till "Kemikalieplan för
lönköpings kornmun 2016- 2018" i stort, men anger några synpunkter i
enlighet med milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga.
Särskilt framhålls att den nyimättande tjänsten som kemikaliesamordnare
ska vara helt skild från miljö- och hälsoskyddsnämndens operativa
tillsynsansvar både när det gäller finansering och årligt utredningsanslag
samt arbetsuppgifter. Vidare forutsätts att resurser tillsätts även på övriga
förvaltningar för att gemensamt arbeta i kemikalierådet och genomföra
kemikalieplanen för kommunen.
• Sista stycket i remissens avsnitt 2.1 "Kemikalieplanens framtagande", s. 3,
bör utgå.
• Ord som enligt SAOB inte finns i svenska språket bör undvikas i ett
officiellt och offentligt dokument. Ett sådant ord/uttryck är "kemiska
ämnen". Eftersom det är svårt att tänka sig fysiska ämnen, som inte i
någon mening är kemiska, täcker uttrycken "kemikalier" och "kemiska
produkter" in ämnesområdet. Ordet "Kemiska ämnen" bör därför inte
användas. N ormalt används i svensk skrift versaler för ord som är
sammansatta av begynnelsebokstäverna i ingående delar (t.ex. OECD,
UNICEF, UNESCO, NATO). REACH (Registration Evaluatian
Authorisation and registration of CHemicals) är ett sådant ord och bör
därför skrivas med versaler. Eftersom REACH är ED-parlamentets och
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-07

rådets förordning bör kemikalieplanen utgå från den. Ä ven i övrigt bör
planen ses över språkligt.

Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån får Bert-Åke Näslunds (M)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-07

§56

Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
Mhn 2015:1716
Sammanfattning
A v gifter för lönköpings kommuns kostnader för offentlig kontroll av livsmedel
enligt EU:s regler inom livsmedelsområdet och inhemsk livsmedelslagstiftning
framgår av bestämmelser i kommunens taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till en reviderad taxa.
Med förslaget, som innehåller redaktionella ändringar och förtydliganden, har
"miljönämnden" ersatts med "miljö- och hälsoskyddsnämnden".
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-27 med förslag till taxa
för lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
antas att gälla fr.o.m. 2015-07-01.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
antas att gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§57

Återbesättning av tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör;
livsmedelsenheten
Mhn 2015:1795
Sammanfattning
Tjänst som miljö- och hälsoskyddinspektör på livsmedelsenheten föreslås
återbesättas sedans vakans uppkommit.
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-3 O
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 bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att tjänst som miljö- och
hälsoskyddsinspektör på livsmedelsenheten återbesätts.

Justerandes signatur
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Månadsrapport per april 2015
Mhn 2015:1717
Sammanfattning
Milj ö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrapp mi per april 2015.
Prognosen i rappalien pekar på ett nollresultat
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-27
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrappmi per april 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wisrnen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrappmi per april 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§59

Inbjudan till resa i Biosfårområde Östra Vätterbranterna
stadskontorets näringslivsavdelning har sänt en inbjudan till resa i Biosfårområde
Östra Vätterbranterna 2015-06-08 for att uppmärksamma länets värdefulla ängsoch betesmarker och deras betydelse för livsmedelsförsö1jning samt ett levande
landskap. Inbjudan riktar sig främst till politiker på lokal, regional och nationell
nivå samt de som har nyckelpositioner från offentlig förvaltning.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Från miljö- och hälsoskyddsnämnden utses följande personer att delta i resa i
Biosfårområde Östra Vätterbranterna 2015-06-08:

Justerandes signatur

•

Beli-ÅkeNäslund (M)

•

Elisabeth Fransson Malm (S)

•

Britt-Marie Gyllensvaan (MP)

•

Rune Hultkvist (FP)

•

Marcus Aronsson (SD)

Utdragsbestyrkande
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