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§ 124

Informationsärenden
Ledningen informerar
Anna Lindén på miljöenheten har sagt upp sig och arbetar sin sista dag den 30
augusti. En efterträdare till henne ska tillsättas.
Rekrytering av livsmedelsinspektör pågår. Karin Stenecke har efter intervju blivit
tillfrågad för tjänsten och en muntlig överenskommelse har gjorts.
Anställningsavtal planeras att skrivas inom kort.
Politiken informerar
Susanne Wismén har varit på konferensen ”Bullerdagarna” som SKL arrangerat.
Syftet är att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för buller.
Rune Hultkvist och Susanne Wismén har varit på säsongens sista Miljöfika.
Träffen handlade om Miljöbarometern, inriktat på området byggnation.
Branschområden såsom snickare och målare upplevde svårigheter med att nå
miljömål och saknade en livscykelkalkyl.
Presidiet har varit på fältstudie på Hovslätts ängar med Naturvårdsgruppen. Där
gjordes en genomgång av tänkta byggnationer i området. I området finns
skyddsvärd tallskog.
Susanne Wismén har delat ut miljönämndens miljöpris. En av prisutdelningarna
var i Bauerparken för Rocksjögruppen. Efteråt hölls en debatt om kanotsstadion
och vägdragning i området. Pris delades också ut till skolor i Ölmstads
utbildningsenhet.
Utbildningsdag för skyddsvärda träd kommer hållas den 4 september. Sista
anmälningsdag är 22 juni. Från nämnden kommer följande att delta: Susanne
Wismén (KD), Rolf Wennerhag (S), Bert-Åke Näslund (M), Christina Karlsson
(MP), Rune Hultkvist (FP), Magnus Ottosson (M), Elisabeth Juntti (S) och Anders
Gustavsson (S).
VIP-genomgång sker i slutet av augusti.
10 maj hölls en regional E-utvecklingsdag, där Rune Hultkvist och Susanne
Wismén deltog. Det var en heldag med seminarium och diskussionsgrupper om
hur kommunen kan arbeta med e-utveckling och gemensamma lösningar.
Rune Hultkvist har deltagit i Green Chart Sydost. Småland och Blekinge har gått
samman (landsting och kommuner) för att se över oljeberoendet i länen, med
syftet att arbeta för ett fossilfritt samhälle. Där diskuterades exempelvis elbilars
begränsade räckvidd.
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§ 125

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2012-04-26/05-30
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 126

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2012-04-26/05-29
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-06-13

§ 127

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 83-110
Enskilda avloppsärenden – Dal § 46-63
Livsmedelsärenden – Dli § 118-158
Miljöskyddsärenden – Dmi § 189-243
Administrativa ärenden – Dad § 4-6
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-06-13

§ 128

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2012-04-24/05-28
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns
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§ 129

Yttrande över Ramprogram för Södra Munksjön, Jönköpings
kommun
Mn 2012-1797
Sammanfattning
Ramprogrammet är en fördjupad översiktplan enligt plan- och bygglagen som ska
gälla parallellt med gällande översiktsplan. Den ska även fungera som
planprogram och ligga till grund för kommande detaljplaner i
omvandlingsområdet kring Södra Munksjön. Ramprogrammet var på samråd
under perioden 18 april t.o.m. 20 juni 2011. Miljökontoret har medverkat i olika
arbetsgrupper och varit särskilt delaktigt i avsnitten ”Miljö- och riskhänsyn” och
”Verksamheter med omgivningspåverkan”. Ambitionen och inriktningen i
Ramprogram för Södra Munksjön överensstämmer i stort med intentionerna i
miljöbalken och miljökvalitetsmålen. För att hantera kommande
klimatförändringar kan ytterligare utredningar av dagvatten och
översvämningsrisker behövas.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-05-31
Ramprogram för södra Munksjön – utställningshandling mars 2012
Miljökonsekvensbeskrivning mars 2012
Samrådsredogörelse 2011-08-30
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden lämnar följande synpunkter över fördjupad översiktplan
”Ramprogram för Södra Munksjön”, Jönköpings kommun:
Ett översiktligt program för dagvatten och översvämningsrisker bör utarbetas
för alla sex delområden.
Dagvattenpolicyn fastställdes 2009 och är i behov av revidering. För att klara
klimatanpassning krävs att Jönköpings kommun reviderar dagvattenpolicyn
och kompletterar med en dagvattenstrategi för klimatanpassning.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden lämnar följande synpunkter över fördjupad översiktplan
”Ramprogram för Södra Munksjön”, Jönköpings kommun:
Ett översiktligt program för dagvatten och översvämningsrisker bör utarbetas
för alla sex delområden.
Dagvattenpolicyn fastställdes 2009 och är i behov av revidering. För att klara
klimatanpassning krävs att Jönköpings kommun reviderar dagvattenpolicyn
och kompletterar med en dagvattenstrategi för klimatanpassning.
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Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, Josehpine Nellerup
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§ 130

Yttrande över förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för
åren 2013-2017
Mn 2012-1694, Tn 2012:448
Sammanfattning
Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram har tagits fem av ASPgruppen som består av tjänstemän från tekniska kontoret, socialförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret. Under rubriken ”Möjligt bostadsbyggande” redovisas
objekt som skulle kunna vara lämpliga för bostadsbyggande. Miljönämnden
lämnar synpunkter på de objekt där det föreligger risk för påverkan på människors
hälsa eller miljön. Det finns ett flertal objekt där det är tveksamt om det är
lämpligt ur ett långsiktigt miljö- och hälsoskyddsperspektiv att bebygga marken.
Det kan vara bättre att utveckla och bevara området för rekreation,
naturupplevelser och utevistelse. Vägtrafikbuller och närhet till verksamheter är
också sådant som kan medverka till att ett objekt är olämpligt för
bostadsbyggande.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-05-31
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för åren 2013-2017
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare (antagen av KF 2011-12-22)
Grönstrukturplan för Jönköping och Huskvarna (godkänd av KF 2004-05-27)
Förvaltningens förslag
– Följande synpunkter lämnas över förslag till kommunalt
bostadsförsörjningsprogram för åren 2012-2017
Invändningar och synpunkter enligt bilagan.
Ett flertal redovisade objekt har stora natur- och rekreationsvärden och bör inte
finnas med i listan över platser för möjligt bostadsbyggande.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden återremitterar ärendet på grund av tekniska problem med
nämndshandlingarna. Nämnden kunde inte lämna synpunkter eftersom de inte
erhållit alla bilagor till ärendet.

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-06-13

11

§ 131

Beslut angående bulleråtgärder utmed E 4 utomhus intill bostäder vid
Norrängen och Vättersnäs i Huskvarna
Mn 2001-2982
Sammanfattning
Vägverket förelades 2004 av miljönämnden att vidta åtgärder för att minska buller
från vägtrafik på E4 vid Norrängen och Vättersnäs i Huskvarna.
Trafikverket (f.d. Vägverket) har vid miljönämndsmötet 9 maj 2012 redovisat de
åtgärder som har utförts samt informerat om uppnådda resultat.
Miljönämnden föreslås besluta att föreläggandet är uppfyllt vad gäller Norrängen,
men att det återstår en åtgärd i form av ny toppbeläggning i Vättersnäs, innan
ärendet kan avslutas.
Beslutsunderlag
Rapport 10117422.02 WSP Akustik, Bulleråtgärder utmed E4 genom Jönköping –
Bullermätningar efter åtgärd
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-05-29
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att avsluta ärendet vad gäller vidtagna bullerdämpande
åtgärder avseende trafikbuller från E4 utomhus vid Norrängen
– Miljönämnden vill upplysningsvis informera Trafikverket att nämnden
avvaktar med ärende dnr 2000-1988, vad gäller vidtagna bullerdämpande
åtgärder avseende trafikbuller från E4 utomhus vid Vättersnäs tills annan typ
av beläggning läggs, för att ersätta den som finns idag, en så kallad enkeldrän.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att avsluta ärendet vad gäller vidtagna bullerdämpande
åtgärder avseende trafikbuller från E4 utomhus vid Norrängen
– Miljönämnden vill upplysningsvis informera Trafikverket att nämnden
avvaktar med ärende dnr 2000-1988, vad gäller vidtagna bullerdämpande
åtgärder avseende trafikbuller från E4 utomhus vid Vättersnäs tills annan typ
av beläggning läggs, för att ersätta den som finns idag, en så kallad enkeldrän.

Beslutet expedieras till:
Thomas Linden, Trafikverket, 551 91 JÖNKÖPING
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§ 132

Rapport - Piercing och tatuering 2012
Mn 2012-2187
Sammanfattning
Miljökontorets har under våren 2012 bedrivit tillsyn på piercing- och
tatueringsverksamheter i Jönköpings kommun, uppdelat på tre piercing- och
tatueringstudios och tre tatueringsstudios samt två kosmetisk
tatuering/mikropigmentering.
Beslutsunderlag
Rapport ”Piercing och tatuering 2012
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-06-01
Förvaltningens förslag
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Beslutet expedieras enligt bifogad sändlista
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§ 133

Föreläggande med försiktighetsmått med stöd av 26 kap. 9 §
miljöbalken gällande anmälan om motorsportbana inom fastigheten
Åsen 1:3 i Jönköpings kommun
Mn 2009-4490
Sammanfattning
Motoralliansen har inkommit med en anmälan om miljöfarlig verksamhet
avseende motorsportbana för streetrace inom fastigheten Åsen 1:3 i Jönköpings
kommun. En motorsportbana ska anläggas där bilar ska tävla mot varandra på tid i
heat. Banans totallängd blir ca 400 m med bromssträcka.
Bullerberäkningarna visar att riktvärdena enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
NFS 2004:16 till största delen innehålls. Ljudnivån från bilarna varierar trots allt
mycket, så i vissa bostäder finns risk för att gällande riktvärden överskrids.
Verksamheten ska inte ska störa närboende och ljudnivån vid närmsta bostad ska
inte överskrida 55 dB LAFmax.
Närboende har haft möjlighet att yttra sig över anmälan och över förslag till
beslut. Synpunkterna som framkommit är bland annat att området redan är mycket
belastat med buller från exempelvis bil- och flygtrafik. Det är för länge med
verksamhet till 18:00 på lördagar.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-06-04
Anmälan om miljöfarlig verksamhet, inkom 2010-06-28.
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:26, 1:28
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:37
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:43
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:48
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:51
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:53
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:74, 1:20
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 1:83
Yttrande från fastighetsägare på Ingelstorp 3:1
Yttrande från fastighetsägare på Hedenstorp 1:57
Yttrande från fastighetsägare på Hedenstorp 1:8
Yttrande från Motoralliansen
Beslut från Länsstyrelsen, daterat 2012-04-03
Förvaltningens förslag
– Motoralliansen, org.nr. 802444-1894, inom fastigheten Åsen 1:3 i Jönköpings
kommun föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och vidta följande
åtgärder:
Justerandes signatur
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1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
2. Detta förläggande är giltigt till och med 30 oktober år 2014.
3. Ljudnivån från bilarna som kör på banan, bör inte överskrida 55 dB L AFmax
vid närmsta bostad.
4. Bilarna som kör på banan måste ha ljuddämpare och måste vara godkända
i besiktning enligt gällande krav från Svensk Bilprovning.
5. Ljudnivån från bilarna som kör på banan ska kontrolleras av konsult med
erforderlig kunskap och som är godkänd av tillsynsmyndigheten.
Resultaten från ljudnivåmätningarna ska dokumenteras och redovisas till
tillsynsmyndigheten senast 30 oktober respektive år.
6. Ett egenkontrollprogram och rutiner måste upprättas som visar att
verksamheten efterlever förordningen (SFS 1998:901) om
verksamhetsutövaren egenkontroll. Detta ska redovisas till
tillsynsmyndigheten snarast dock 6 senast veckor innan verksamheten
startar.
7. Motorbanan får användas under följande tider:
Onsdagar
18.00-21.00
Lördagar
10.00-18.00
Tiderna gäller från 15 juni till 30 september med undantag för
midsommardagen och juli månad.
8. Högtalarförstärkning får endast användas vid tävlingar dvs. organiserade
publika arrangemang. Då får högtalarna endast användas om det är
nödvändigt av säkerhetsskäl.
9. Skydd mot bensin- och oljespill ska finnas för att motverka förorening av
olja till marken.
10. Verksamheten ska i övrigt bedrivas så att olägenhet för miljön och
människors hälsa minimeras.
11. Om verksamheten avslutas ska miljönämnden kontaktas i god tid innan
nedläggningen sker. Behov av att utföra inventering och riskklassning av
fastigheten (avseende byggnader, mark och vatten) i enlighet med
”Metodik För Inventering av Förorenade områden” (MIFO) fas 1 ska
diskuteras med miljökontoret. Om inventeringen och riskklassningen
utförs ska resultatet redovisas till miljönämnden innan avflyttning sker.
12. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt
avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och
vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara
Justerandes signatur
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utformad så att risk för påkörning förhindras. Förvaringen ska vara
oåtkomlig för obehöriga. Flytande kemikalier och farligt avfall ska
förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus 10 % av
övriga kärls volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med
nederbördsskydd.
13. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som har
tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av mindre
mängder farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
26 kap. 19, 21, 22, 26 §§, 10 kap. 2, 11 §§ och 2 kap. 2, 3, 6-7 §§ miljöbalken.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Majoritetsgruppen yrkar bifall till miljökontorets förslag med följande förändring
och tillägg:
Ändring i punkt 7:
Motorbanan får användas under följande tider:
Tisdagar eller torsdagar
18.00-21.00
Lördagar
10.00-18.00
Tiderna gäller 15 juni – 30 juni och 1 augusti – 30 september. Med hänsyn till att
verksamheten är väderberoende tillåts även körning på banan tisdagar eller
torsdagar under juli månad
Lägga till ytterligare en punkt:
Efter prövotidens slut ska en utvärdering ske och därefter tas beslut om
verksamheten får fortsätta.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om nämnden kan enas om att tillstyrka
miljökontorets förslag med ovan förändring och tillägg, och finner yrkandet
antaget.
Miljönämndens beslut
– Motoralliansen, org.nr. 802444-1894, inom fastigheten Åsen 1:3 i Jönköpings
kommun föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och vidta följande
åtgärder:
1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
2. Detta förläggande är giltigt till och med 30 oktober år 2014.
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3. Ljudnivån från bilarna som kör på banan, bör inte överskrida 55 dB L AFmax
vid närmsta bostad.
4. Bilarna som kör på banan måste ha ljuddämpare och måste vara godkända
i besiktning enligt gällande krav från Svensk Bilprovning.
5. Ljudnivån från bilarna som kör på banan ska kontrolleras av konsult med
erforderlig kunskap och som är godkänd av tillsynsmyndigheten.
Resultaten från ljudnivåmätningarna ska dokumenteras och redovisas till
tillsynsmyndigheten senast 30 oktober respektive år.
6. Ett egenkontrollprogram och rutiner måste upprättas som visar att
verksamheten efterlever förordningen (SFS 1998:901) om
verksamhetsutövaren egenkontroll. Detta ska redovisas till
tillsynsmyndigheten snarast dock 6 senast veckor innan verksamheten
startar.
7. Motorbanan får användas under följande tider:
Tisdagar eller torsdagar
18.00-21.00
Lördagar
10.00-18.00
Tiderna gäller 15 juni – 30 juni och 1 augusti – 30 september. Med hänsyn
till att verksamheten är väderberoende tillåts även körning på banan
tisdagar eller torsdagar under juli månad.
8. Högtalarförstärkning får endast användas vid tävlingar dvs. organiserade
publika arrangemang. Då får högtalarna endast användas om det är
nödvändigt av säkerhetsskäl.
9. Skydd mot bensin- och oljespill ska finnas för att motverka förorening av
olja till marken.
10. Verksamheten ska i övrigt bedrivas så att olägenhet för miljön och
människors hälsa minimeras.
11. Om verksamheten avslutas ska miljönämnden kontaktas i god tid innan
nedläggningen sker. Behov av att utföra inventering och riskklassning av
fastigheten (avseende byggnader, mark och vatten) i enlighet med
”Metodik För Inventering av Förorenade områden” (MIFO) fas 1 ska
diskuteras med miljökontoret. Om inventeringen och riskklassningen
utförs ska resultatet redovisas till miljönämnden innan avflyttning sker.
12. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt
avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och
vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara
utformad så att risk för påkörning förhindras. Förvaringen ska vara
oåtkomlig för obehöriga. Flytande kemikalier och farligt avfall ska
förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus 10 % av
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övriga kärls volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med
nederbördsskydd.
13. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som har
tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av mindre
mängder farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
14. Efter prövotidens slut ska en utvärdering ske och därefter tas beslut om
verksamheten får fortsätta.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
26 kap. 19, 21, 22, 26 §§, 10 kap. 2, 11 §§ och 2 kap. 2, 3, 6-7 §§ miljöbalken.
Protokollsanteckning
Ordförande Susanne Wismén (KD) önskar lägga en protokollsanteckning till
beslutet:
Protokollsanteckning Miljönämnden, ärende 13, 2012-06-13
”Den placering som är aktuell för streetracebanan på Axamo anser jag inte står för
hållbart byggande för framtiden. Den ligger inom redan ett bullerutsatt område,
det buller området redan är utsatt för borde rimligtvis redan vara tillräcklig utan
att man lägger på ytterligare buller. Om man ska bygga hållbart för framtiden bör
man omvärdera denna bana och lägga den på annan plats inom kommunen där
man inte har boendemiljöer som grannar. De personer som har streetracing som
intresse ska naturligtvis ha sina möjligheter att få träna och tävla inom sin sport.
De bör få möjligheter att få träna och tävla under hela året och under så många
dagar som möjligt vilket inte kommer att kunna tillgodoses med den placering
som den föreslagna streetracebanan har”.
Susanne Wismén (KD)

Beslutet expedieras till:
Beslutet expedieras enligt bifogad sändlista
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§ 134

Remiss – Program för hållbar utveckling – miljö, 2013-2020
Mn 2012-1442
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade
förbättringsarbete inom miljöområdet. Nämnden ska ta ställning till om punkter i
programmet som gäller den egna verksamheten ryms inom budgeten för 2013
eller om extra medel behöver anslås. Nämnden kan också komma med egna
förslag till nya punkter och synpunkter på arbetsprocessen.
Beslutsunderlag
Program för hållbar utveckling – miljö, 2013-2020, Remissversion A
Program för hållbar utveckling – miljö, 2013-2020, Remissversion B
Följebrev till remissversionerna daterat 2012-04-02
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-05-29
Förvaltningens förslag
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
– Punkter i programmet som rör miljönämnden ryms inom ordinarie budget.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämnden önskar göra ett tillägg till miljökontorets förslag till beslut:
Förhållningssättet bör ses över för nästkommande program för hållbar utveckling
-miljö. Miljönämnden yrkar på att det görs en översyn av arbetssätet och
uppföljning för programmet för hållbar utveckling - miljö.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
– Punkter i programmet som rör miljönämnden ryms inom ordinarie budget.
– Förhållningssättet bör ses över för nästkommande program för hållbar
utveckling -miljö. Miljönämnden yrkar på att det görs en översyn av arbetssätet
och uppföljning för programmet för hållbar utveckling - miljö.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 135

Yttrande till Länsstyrelsen (513-13039-2012) och Stadskontoret
(2012:238) över förslag till Vattenskyddsområde för Vättern
Mn 2012-1682
Sammanfattning
För att säkerställa en fortsatt god vattenkvalitet och tillgång till dricksvatten, har
de kommuner som tar ut råvatten från Vättern gemensamt arbetat fram ett förslag
till vattenskyddsområde som omfattar hela sjöns yta, samt delar av omgivande
mark och tillrinnande vattendrag. Skyddsområdet omfattar en skyddszon och i
detta område föreslås vissa skyddsbestämmelser.
Miljökontoret anser att skyddsföreskrifterna ska kompletteras.
Beslutsunderlag
Förslag till Vattenskyddsföreskrifter för Vättern
Motivering – kommentarer och information till Vattenföreskrifter för Vättern
Karta över vattenskyddsområde. Finns att hämta digitalt på
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under rubriken vattenskyddsområden.
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-06-01
Förvaltningens förslag
Miljönämnden anser:
– Att skyddsföreskrifterna ska kompletteras med tillståndskrav för
växtnäringsämnen
– Att skyddsföreskrifter ska kompletteras med tillståndskrav för ämnen som är
skadliga för yt- och grundvatten
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden anser:
– Att skyddsföreskrifterna ska kompletteras med tillståndskrav för
växtnäringsämnen
– Att skyddsföreskrifter ska kompletteras med tillståndskrav för ämnen som är
skadliga för yt- och grundvatten

Beslutet expedieras till:
Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Stadskontoret diarium
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§ 136

Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2013-2015
Mn 2012-2159
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt anvisningar för arbetet med Verksamhets- och
Investeringsplan, VIP 2013-2015, med de ekonomiska ramar som gäller för
nämnderna.
Beslutsunderlag
Miljökontorets förslag till VIP 2013-2015
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-05-31
Behovsutredning 2013-2015 för hälsoskyddsenheten och miljöenheten
Underlag för VIP 2013-2015 angående livsmedelskontroll
Verksamhetsmål 2013-2015 för miljökontoret i Jönköpings kommun
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden godkänner budgetramen för Verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2013-2015.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Oppositionsgruppen yrkar på att tillskjuta 200 000 SEK för att arbeta med agenda
21-frågor och vattenfrågor.
Majoritetsgruppen yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner det senare antaget.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst bifall till förvaltnings förslag
Nej-röst bifall oppositionsgruppens förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för förvaltningens förslag mot 4 nej-röster för
oppositionsgruppens yrkande beslutar nämnden i enlighet med förvaltningens
förslag.
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Ledamot
Göte Eek (M)
Magnus Ottosson (M)
Rune Hultkvist (FP)
Berne Lorefors (KD)
Susanne Wismén (KD)
Christina Karlsson (MP)
Rolf Wennerhag (S)
Anders Gustavsson (S)
Johan Thorman (S)
Jan Birgersson (M)
Elisabeth Juntti (S)
Summa
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Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
7

4

Miljönämndens beslut
– Miljönämnden godkänner budgetramen för Verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2013-2015.
Reservationer
Oppositionsgruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 137

Arbetsmiljöplan för miljökontoret 2012-2013
Mn 2012-2143
Sammanfattning
Miljökontoret har utifrån genomförda undersökningar och uppföljningar
formulerat en plan för arbetsmiljöarbetet att gälla resten av 2012 och 2013.
Åtgärderna riktar sig mot ljudstörningar, bristande inomhusklimat och brister i
den interna kommunikationen.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2012-05-29
Arbetsmiljöplan för miljökontoret 2012-2013
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012-02-15
Arbetsmiljörond 2012-04-10
Säkerhetsinstruktion vid inspektion 2012-02-27
Riskbedömning och handlingsplan för 2012 och 2013
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden godkänner upprättad arbetsmiljöplan för miljökontoret 20122013
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden godkänner upprättad arbetsmiljöplan för miljökontoret 20122013
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