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§ 102

Informationsärenden
Asa Bennerstål (M) hälsas välkommen som ny ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Berne Lorefors (KD) framfor ett varmt tack till nämnd och förvaltning för de
blommor han fått med anledning av den trafikolycka han råkat ut för
Möte om buller, Nonängen 2015-09-18
Möte med kommumevisionen 2015-09-21
Presidie- och miljöchefsmöte 2015-09-23/24
Refarm- stadsodling 2015-09-25
Kemikaliekonferensen 2015-09-30, se
https://mediacenter.solidtango.com/video/kemikaliekonferens-30-september2015-jonkoping-30-sep-16-34
Tekniskt utskott 2015-10-07
Flyktingsmottagandet i Jönköpings kommun
Månadens milj öutmaning
Miljöfika 2015-10-15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-12

§ 103

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2015-09-09-2015-09-30.
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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§ 104

Meddelanden - handlingar för kännedom
Milj ö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2015-09-09-2015-09-30.

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

Justerandes signatur

UclU

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 368-408
Avloppsärenden-DAL §§ 127-142
Livsmedelsärenden- DLI §§ 178-207
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 272-292

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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§ 106

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2015-09-09-2015-09-30.
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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§ 107

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
Mhn 2015:3330

Sammanfattning
Av 27 kap. l § miljöbalken följer att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter
om avgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för prövning och tillsyn
enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt
får prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom balkens
tillämpningsområde. Under 2013 har omfattande förändringar gjorts av förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samtidigt har det tillkommit en ny förordning, miljöprövningsförordningen (2013:251), som kompletterar
de ändringar som gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. F ör att kompensera dessa förändringar samt justera mindre avvikelser i text
har miljö- och hälsoskyddskontoret tagit fram ett förslag till taxa för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken. Justeringar av avgifter har även gjorts efter
erfarenhetsbedömning av tillsynsbehov och miljörisk Förslaget till ny taxa för
tillsyn och prövning enligt miljöbalken föreslås gälla fr.o.m. 2016-01-01.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-01 med förslag till taxa
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken antas att gälla
fr.o.m. 2016-01-01.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken antas att gälla
fr.o.m. 2016-01-01.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Äppelbladet 3, Jönköpings kommun
Mhn 2015:550
Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret har remitterat förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheten Äppelbladet 3, Jönköpings kommun, för yttrande. Planen omfattar en
yta på ca 0,25 heletar och ska medge flerbostadshus med ca 12lägenheter.
Området ligger vid Igelkottsvägen i Ljungarum strax söder om Jönköpings
centrum.
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-02
Samrådshandling med utredningar, Jönköpings kommuns webbsida
Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Detaljerad trafikbullerutredning utifrån den aktuella planförslaget, som visar
den totala trafikbullernivån för området, som underlag för hur gällande
riktvärden för buller kan innehållas.
-

-

Gällande riktvärden för buller inomhus enligt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus, 2014:13 bör innehållas, dvs 30 dB L Aeqz4h och
45 dBLAFmax•
Alla lägenheter bör ha möjlighet till vädring mot tyst sida, dvs 45 dB L Aeqz4h.
eller i alla fallljuddämpad sida, dvs 50 dBL Aeqz4h. Vädringsmöjligheten avser
minst hälften av bostadsrummen.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att foljande yttrande ska lämnas till
stadsbyggnadsnämnden:
- Gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör följas. Lägenheterna bör planeras så att
sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Ljudnivån
från trafikbuller inomhus bör vara så låg som möjligt för att främja
människors hälsa.
Beli-ÅkeNäslund (M) instämmer i yrkandet.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar utan omröstning att bifalla ordförandens
förslag, nämligen följande:
Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Äppelbladet 3, Jönköpings kommun, anför miljöoch hälsoskyddsnämnden:
• Gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör följas. Lägenhetema bör planeras så
att sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida.
Ljudnivån från trafikbuller inomhus bör vara så låg som möjligt för att
främja människors hälsa.
Reservation
S-gruppen och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf
Wennerhags (S) yrkande.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Yttrande till kommunstyrelsen med anledning av inkommen ansökan
om tillstånd att anlägga och använda en kraftledning mellan
Ruskvarna och Lyckås vindkraftspark
Mhn 2015:3166
Sammanfattning
E. ON Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att
bygga och använda en kraftledning (nätkoncession). Ansökan avser en 40 kV
markkabel mellan befintlig transformatorstation i Ruskvarna och planerad
transfmmatorstation vid planerad vindkraftspark Lyckås. Jönk:öpings kommun ska
till Energimarknadsinspektionen yttra sig över om den planerade ledningen är
förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. I
Energimarknadsinspektionens prövning bealctas bl.a. samhällsbyggnad, miljö och
människors hälsa. Genom en interruemiss har kommunstyrelsen begärt att milj öoch hälsoskyddsnämnden yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 40 kV
kraftledning mellan Ruskvarna och Lyckås vindkraftspark
Miljö- och hälsoskyddskontorets yttrande över samrådshandlingar 2015-01-29
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-0 l
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser i första hand att kabeldragningen sker
utanför potentiellt förorenade områden. Ska kabeldragningen ske inom
potentiellt fororenade områden ska miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas
senast sex veckor innan grävningsarbetet påbö1jas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan då kräva att bolaget ska genomföra markundersökningar.
- Bolaget ska vid arbete inom Vätterns vattenskyddsområde se till följande:
• Upprätta rutiner för åtgärder vid en eventuell olycka.
" Saneringsmedel ska finnas tillgängligt i maskiner.
" Förbud mot tankning av fordon och maskiner inom vattenskyddsområdet
" Förbud mot uppställning av transportbehållare innehållande
petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller övriga hälso- och miljöfarliga
ämnen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till kornmunstyrelsen med anledning av inkommen ansökan om
tillstånd att anlägga och använda en kraftledning mellan Huslevarna och
Lyckås vindkraftspark anför miljö- och hälsoskyddsnämnden följande:
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser i första hand att kabeldragningen sker
utanför potentiellt förorenade områden. Ska kabeldragningen ske inom
potentiellt förorenade områden ska miljö- och hälsoskyddsnämnden
kontaktas senast sex veckor innan grävningsarbetet påbörjas. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden kan då kräva att bolaget ska genomföra
markundersökningar.
e
E. ON Elnät AB ska vid arbete inom Vätterns vattenskyddsområde se till
följande:
• Upprätta rutiner för åtgärder vid en eventuell olycka.
• Saneringsmedel ska finnas tillgängligt i maskiner.
" Förbud mot tankning av fordon och rnaskiner inom
vattenskyddsområdet
e Förbud mot uppställning av transpmibehållare innehållande
petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller övriga hälso- och
milj öfarliga ämnen.

Beslutet expedieras till:
Kornmunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Yttrande tilllänsstyrelsens miljöprövningsdelegation angående
förlängt tillstånd för provbrytning av mineraler på fastigheten Norra
Kärr 1:2
Mhn 2015:2533
Sammanfattning
Tasman Metals AB fick tillstånd enligt miljöbalken för provbrytning av 200m
bergmaterial2013-07-22. Tillståndet gäller ti112015-12-31. Bolaget vill nu ha
förlängd tid till2017-12-31 att bryta den tillståndsgivna mängden. Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation har begä1i att miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrar sig
i ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om förlängning av tillstånd för provbrytning 2015-06-16
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-01
Miljönämndens yttrande frånjuni 2013
Tidigare tillstånd 2013-07-22
Bolagets tidigare ansökan från mars 2013
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Nämnden tillstyrker att tillstånd ges enligt ansökan.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Susanne W ismen (KD) för allianspartierna yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar att ansökan om
provbrytning ska avslås enligt följande motivering: Bolaget har haft två år på sig
att genomföra tidigare beslutet om provbrytning men ej slutfört arbetet. De har
därmed inte påvisat att de har ekonomiska förutsättningar att genomföra ett sådant
stmi och miljömässigt komplicerat projekt. I ansökan fi·ån bolaget föreligger inga
särskilda skäl att förlänga tillståndet för provbrytning.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Rolf Wennerhags
(S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nej-röst för bifall till RolfWennerhags (S) förslag.
Upprop fönättas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (FP)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
J ohan Thorman (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x

~mma
6
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit
ordförandens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande tilllänsstyrelsens miljöprövningsdelegation angående förlängt
tillstånd för provbrytning av mineraler på fastigheten Nona Kän l :2 tillstyrker
milj ö- och hälsoskyddsnämnden att tillstånd ges enligt ansökan.
Reservation
S-gruppen och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf
Wennerhags (S) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen

Justerandes signah1r

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Yttrande till kornmunstyrelsen angående förlängt tillstånd för
provbrytning av mineraler på fastigheten Norra Kärr 1:2
Mhn 2015:2930
Sammanfattning
Tasman Metals AB fick tillstånd enligt miljöbalken för provbrytning av 200m
bergmaterial2013-07-22. Tillståndet gäller ti112015-12-31. Bolaget vill nu ha
förlängd tid till 2017-12-31 att bryta den tillståndsgivna mängden. Kommunstyrelsen har begärt att milj ö- och hälsoskyddsnämnden yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om förlängning av tillstånd för provbrytning 2015-06-16
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-01
Miljönämndens yttrande frånjuni 2013
Tidigare tillstånd 2013-07-22
Bolagets tidigare ansökan från mars 2013
Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Nämnden tillstyrker att tillstånd ges enligt ansökan.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (KD) för allianspartierna yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar att ansökan om
provbrytning ska avslås enligt följande motivering: Bolaget har haft två år på sig
att genomföra tidigare beslutet om provbrytning men ej slutfört arbetet. De har
därmed inte påvisat att de har ekonomiska förutsättningar att genomföra ett sådant
stort och miljömässigt komplicerat projekt. I ansökan från bolaget föreligger inga
särskilda skäl att förlänga tillståndet för provbrytning.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Rolf Wennerhags
(S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till RolfWennerhags (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-12

Upprop fönärtas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (FP)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja
x
x
x
x

Nej

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
ordförandens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen angående förlängt tillstånd för
provbrytning av mineraler på fastigheten Nona Kän l :2 tillstyrker miljö- och
hälsoskyddsnämnden att tillstånd ges enligt ansökan.
Reservation
S-gruppen och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf
Wennerhags (S) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Yttrande till kommunstyrelsen över motion om "Vättern vår
dricksvattentäkt"
Mhn 2015:2528
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har fått motion väckt om "Vättem vår
dricksvattentäkt" från Miljöpartiet. Motionen är daterad 2015-06-02.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och hälsoskyddsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-06 med bilaga
Motion om "Vättem vårt dricksvatten"
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-30, § 135
Kommunalrådsyttrande majoritet 2013-04-24
Kommunalrådsyttrande opposition 2013-04-24
Skrivelse till regeringen 2013-06-25
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande på motionen i enlighet med
bilagd tjänsteskrivelse.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Be1i-Åke Näslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att motionen ska
förklaras besvarad.
Ordföranden Susanne Wismen (KD) instämmer i Bert-Åke Näslunds (M)
yrkande.
RolfWe1merhag (S) yrkar att första strecksatsen i motionen ska förklaras
besvarad medan andra och sista strecksatsen i motionen ska bifallas.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på Be1i-Åke Näslunds (M) förslag respektive Rolf
Wennerhags (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Be1i-Åke Näslunds (M) förslag.
Nej-röst för bifall till RolfWennerhags (S) förslag.
Justerandes signahrr

Utdragsbestyrkande
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Upprop fönärtas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (FP)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
J ohan Thorman (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa
5
6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 5 ja-röster och 6 nej-röster bifallit
Rolf Wennerhags (S) förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen över motion om "Vättern vår
dricksvattentäkt" anför milj ö- och hälsoskyddsnämnden:
Förslag till kommunfullmäktige
• Första strecksatsen i motionen förklaras besvarad. Andra och sista
strecksatsen i motionen bifalls.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
Bert-Åke Näslunds (M) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens "Riktlinjer för tvätt av
fordon"
Mhn 2015:733
Sammanfattning
Miljösamverkan f har tagit fram ett fårslag till riktlinjer för fordonstvättar. Med
anledning härav behöver miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer för tvätt av
fordon 2012-05-09 ändras.
Beslutsunderlag
Fordonstvätt, riktlinjer inom Jönköpings län
Följebrev, riktlinjer för fordonstvätt 2015-03-02
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteshivelse 2015-09-30 med bilagan
"Riktlinjer för tvätt av fordon"
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Milj ö- och hälsoskyddsnämnden fastställer revideringar i milj ö- och
hälsoskyddsnämndens "Riktlinjer för tvätt av fordon".
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Susanne W ismen (KD) för allianspartierna yrkar att ärendet ska
återremitteras till miljö- och hälsoskyddskontoret får ytterligare beredning.
Rolf Wennerhag (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Han
yrkar även bifall till förvaltningens förslag.
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden upptar först till avgörande yrkandet om
återremiss.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om återremiss enligt eget yrkande respektive Rolf
Wennerhags (S) yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, varvid
ordföranden finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att återremittera
ärendet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att återremittera ärendet.
Nej-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Upprop fönärtas och röster avges enligt följande:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöter
Be1i-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Agneta Sundgren (C)
Albe1i Söderlind (FP)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x

Summa
6
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-röster
beslutat att åtenemittera ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Ärendet åtenemitteras till milj ö- och hälsoskyddskontoret för ytterligare
beredning.
Reservation
S-gruppen och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till fö1mån för Rolf
Wennerhags (S) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Månadsrapport per september 2015
Mhn 2015:3332
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrappmi per september 2015.
Prognosen i rappmien pekar på ett underskott på ca 340 tkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-05
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrappmi per september 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Månadsrapp mi per september 2015 godkänns och läggs till handlingama.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

