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§ 125

Informationsärenden
Presentation av ny medarbetare
Kontroll av julbord på restauranger
Samarbetsavtal med Retoy
Luftvårdsförbundet 2015-11-13
Föreläsning om Ostlänken 2015-11-20
Tekniskt utskott 2015-12-02
Förenkla- helt enkelt 2015-12-03
Miljöfika 2015-12-09
Nytt intranät för Jönköpings kommun
Ändrad sammanträdesdag för miljö- och hälsoskyddsnärnnden:
sammanträdesdagen 2015-03-10 flyttas till2015-03-09
Nyanställningar på miljö- och hälsoskyddskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2015-10-29-2015-11-30.

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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§ 127

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2015-10-29-2015-11-30.

Förvaltningens forslag 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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§ 128

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegations beslut:
Administrativa ärenden- DAD § 014
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 455-493
Avloppsärenden-DAL §§ 179-195
Livsmedelsärenden- DLI §§ 253-295
Miljöskyddsärenden-DMI §§ 318-348

Förvaltningens lörslag 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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§ 129

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2015-10-29-2015-11-30.

Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingama.
Miljö- och hälsoslcyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingama.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Vingpennan 1, etapp 2, Jönköpings kommun
Mhn 2015:3898

Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret har remitterat förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheten Vingpennan l, Jönköpings kommun, för yttrande. Planen omfattar
utbyggnaden av etapp 2 av hela området Vingpennan. Den ska medge ca 126
bostäder som flerbostadshus och stadsradhus. Hela området ligger vid gamla
Kungsängsskolan och gränsar till Bondbergets natuneservat och
Kungsängsvägen.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-30
Trafikbullerutredning 10678-13121900 av Soundcon, 2013-12-20
Dagvattenutredning, Vingpennan, SWECO, 2011-12-06
Ljudboken- Kunskapsportalen, www.ljudlandskap.acoustics.nu
Samrådshandling med utredningar, Jönköpings kommuns webbsida

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
•

•
•

En bullerskyddad uteplats bör imättas i direkt anslutning tilllägenheterna
där gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader innehålls.
Utfonnning av reningsanläggning för dagvatten ska ske i samarbete med
Milj ö- och hälsoskyddskontoret
Anmälan om utformningen av reningen av dagvattnet enl. 9 kap. § 6
miljöbalken ska göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan
arbetet påbörjas.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Vingpennan l, etapp 2, Jönköpings kommun, anför
milj ö- och hälsoskyddsnämnden:
.. En bullerskyddad uteplats bör inrättas i direkt anslutning tilllägenheterna
där gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader innehålls.
..
..

Utformning av reningsanläggning för dagvatten ska ske i samarbete med
miljö- och hälsoskyddskontoret
Anmälan om utformningen av reningen av dagvattnet enligt 9 kap. 6 §
milj öbalken ska göras till milj ö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan
arbetet påbörjas.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Yttrande till kommunstyrelsen över medborgarförslag om en
badbrygga i nordöstra Munksjön
Mhn 2015:3122
Sammanfattning
I ett till Jönköpings kornmun inlämnat medborgarförslag föreslås att en badbrygga
ska anläggas i nordöstra Munksjön mellan Atollen och bron. Kornmunstyrelsen
har remitterat medborgarförslaget till miljö- och hälsoskyddsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om en badbrygga i nordöstra Munksjön 2015-08-15
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2015-11-23
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-23 lämnas till
kornmunstyrelsen som svar över medborgarförslag om en badbrygga i
Munksjön.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-23 lämnas till
kornmunstyrelsen som svar över medborgarförslag om en badbrygga i
Munksjön.

Beslutet expedieras till:
Kornmunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer Iör tvätt av
fordon
Mhn 2015:733
Sammanfattning
Miljösamverkan f har översänt förslag till riktlinjer för fordonstvättar. Meningen
är att alla kommuner i länet ska ha samma riktlinjer. 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 tjänsteskrivelse med bilaga, november 2015
Förvaltningens f'örslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer revideringar i "Miljö- och
hälsoskyddsnämndens riktlinjer för tvätt av fordon".

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer revideringar i "Miljö- och
hälsoskyddsnämndens riktlinjer för tvätt av fordon".

Justerandes signatur
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§ 133

Indexjustering av taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av
livsmedel; höjning av tirnavgift
Mhn 2015:3945
Sammanfattning
Av 4 §Taxa för lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel följer att
miljö- och hälsoskyddsnämnden får får vmje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats som motsvarat· de tolv senaste
månademas förändring i arbetskostnadsindex för tj ärrsternärr inom privat sektor
(AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året före avgiftsåret Miljö- och
hälsoskyddskontoret föreslår att timtaxan för 2016 ska höjas från nuvarande l 149
kr till l 180 kr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-26
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för lönköpings
kommuns offentliga kontroll av livsmedel efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från l 149 kr till l 180 kr. Höjningen ska 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
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för lönköpings
kommuns offentliga kontroll av livsmedel efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från l 149 kr till l 180 kr. Höjningen ska gälla fr.o.m.
2016-01-01.

Justerandes signatur
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§ 134

Indexjustering av taxa for miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt miljöbalken; höjning av tirnavgift och fasta avgifter
Mhn 2015:3946

Sammanfattning
Av 5 §Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt
miljöbalken följer att miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift och antagna fasta
avgifter med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor
(AKI, totalindex) räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret Miljö- och
hälsoskyddskontoret föreslår att timtaxan för 2016 ska höjas från nuvarande
911 kr till 936 kr. Fasta avgifter enligt taxan föreslås höjas med 2, 7 %.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-26

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs fi·ån 911 kr till936 kr. Fasta avgifter enligt taxan
höjs med 2,7 %. Höjningarna ska 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
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 911 kr till936 kr. Fasta avgifter enligt taxan
höjs med 2,7 %. Höjningarna ska gälla fr.o.m. 2016-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Indexjustering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över
solarieverksamhet inom Jönköpings kommun; höjning av tirnavgift
Mhn 2015:3948
Sammanfattning
Av 5 § Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över soladeverksamhet
inom Jönköpings kommun följer att miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månademas forändring i arbetskostnadsindex
för -tjänstemän inoin privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram till den l mars
året före avgiftsåret Milj ö- och hälsoskyddskontoret föreslår att timtaxan för 2016
ska höjas fi·ån nuvarande 911 kr till 936 kr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-26
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyn över solmieverksamhet inom Jönköpings
kommun efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höj s från 911 kr till 93 6
kr. Höjningen ska gälla fr.o.m. 2016-01-01.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens forslag.
RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet inom Jönköpings
kommun efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 911 kr till936
kr. Höjningen ska gälla fr.o.m. 2016-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Månadsrapport per november 2015
Mhn 2015:3971

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrappmi per november 2015.
Prognosen i rapporten pekar på ett nollresultat
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-26
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrappmi per november 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrlmnde
Ordföranden Susanne W ismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport per november 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 137

Föreläggande att åtgärda märkning på produkt
Mhn 2015:1768
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att Medica Clinical Nord Sverige AB
föreläggs att åtgärda märkning på produkt, avseende produktnamnet "Aptiless".
Produktnamnet kan anses vara ett allmänt, ospecifikt påstående och ska då enligt
kontoret åtfölj as av ett godkänt hälsopåstående med samma innebörd som sj älva
produktnamnet Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade beslut i ärendet
2015-09-17, § 97. Efter överklagande upphävde länsstyrelsen 2015-11-17
nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-02 med förslag till
beslut
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut antas.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut antas.

Justerandes signatur
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§ 138

Avslutning
Med önskan om God Jul och Gott Nytt År framför ordföranden Susanne Wismen
(KD) ett varmt tack till miljö- och hälsoskyddsnämnden för ett gott arbete under
det gångna året. Andre vice ordföranden RolfWennerhag (S) önskar från
nämndens sida ordföranden en skön och trevlig jul- och nyårshelg.

Justerandes signatur
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