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§ 60

Informationsärenden
Ledningen informerar
Kostverksamheten i Jönköpings kommun
Dom rörande miljötillstånd, Jönköpings flygplats
Politiken informerar
Vattenstämman 12-14 maj 2014
Klimatkonferensen 19-23 maj
Tekniska utskottet, förslag beträffande Tändsticksområdet
Besök i Lidköping angående bullrande verksamheter 4 juni
Utdelning av Miljöpriset
Presidieträff i länet i 25 september
Bullervandring
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§ 61

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2014-04-24—2014-05-21
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 62

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för
kännedom 2014-04-24—2014-05-21
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Administrativa ärenden – Dad § 006
Hälsoskyddsärenden – Dah § 124-184
Enskilda avloppsärenden – Dal § 038-046
Livsmedelsärenden – Dli § 084-119
Miljöskyddsärenden – Dmi § 220-273
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 64

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2014-04-18—2014-05-16
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns
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§ 65

Yttrande till Länsstyrelsen angående tekniska kontorets ansökan om
slutgiltiga villkor gällande Bankeryds avloppsreningsverk
Mn 2014-1939
Sammanfattning
Bankeryds avloppsreningsverk släpper renat avloppsvatten och bräddat vatten till
Lillån Bankeryd. Utredningar har visat att Bankeryds avloppsreningsverk är en
betydande orsak till att öringen inte återhämtar sig, trots att åtgärder genomförts
uppströms. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att utreda vilka åtgärder som är
möjliga för att ytterligare minska belastningen av renat avloppsvatten i Lillån.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Östergötlands remiss daterad 2014-04-28
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-21.
Förvaltningens förslag
 En flytt av utsläppspunkt till Vättern bedöms inte vara lämplig åtgärd ur ett
smittspridningsperspektiv varpå alternativa lösningar för att minska
belastningen av renat avloppsvatten till Lillån Bankeryd efterfrågas
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljönämndens beslut
 En flytt av utsläppspunkt till Vättern bedöms inte vara lämplig åtgärd ur ett
smittspridningsperspektiv varpå alternativa lösningar för att minska
belastningen av renat avloppsvatten till Lillån Bankeryd efterfrågas

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur
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§ 66

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till vägledning för
kommunal viltförvaltning
Mn 2014-2020
Sammanfattning
Miljökontoret har getts möjlighet att yttra sig över förslag till vägledning för
kommunal viltförvaltning.
Kommunen är som markägare ansvarig för att viltförvaltningen bedrivs på ett
önskvärt sätt på sin egen mark och att information och kunskap effektivt sprids
inom den egna organisationen samt ut till medborgarna. Samtidigt är kommunen
en viktig informationsbärare med ett ansvar att informera i viltförvaltnings frågor
som även berör övrigt markinnehav i kommunen.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har under vintern 2013/2014 tagit fram ett dokument som ska kunna vara en vägledning för kommunernas viltförvaltning, inte
minst för de kommuner som planerar att ta fram och fastställa en kommunal
jaktpolicy. Vägledningen är också en faktasammanställning som kan ligga till
grund för kommunernas informationsarbete gentemot medborgarna.
Beslutsunderlag
Remissversion, Vägledning för kommunal viltförvaltning daterat 2014-04-30
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20
Förvaltningens förslag
 Miljönämnden tillstyrker vägledning för kommunal viltförvaltning
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Christina Karlsson (MP) lämnar 2 yrkanden. Rune Hultkvist (FP) instämmer i
yrkande 1.
Yrkande 1
I ärendet framgår att jakt ska bedrivas med höga etiska värderingar.
Miljönämnden anser att man i förslag till policy för jakträttsupplåtelser på
kommunens mark bör rekommendera att fällor för levandefångst av den typ där
djuret hålls fast i snara eller nät ej får användas. Fångstfällor med snara eller nät
kan anses var plågsamt för djuret, och dessutom plågsamt under lång tid, då det
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kan ta upp till 24 timmar innan fällan vittjas. Miljönämnden anser ej att sådana
fällor bidrar till att jakt sker med höga etiska värderingar.
Yrkande 2
Miljönämnden anser att man i förslag till policy för jakträttsupplåtelser på
kommunens mark bör rekommendera att åteljakt ej ska tillämpas på kommunal
mark, då detta strider mot höga etiska värderingar.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer först proposition på sitt yrkande om bifall
till förvaltningens förslag och Christina Karlssons yrkande att man i förslag till
policy för jakträttsupplåtelser på kommunens mark bör rekommendera att fällor
för levandefångst av den typ där djuret hålls fast i snara eller nät ej får användas.
Fångstfällor med snara eller nät kan anses var plågsamt för djuret, och dessutom
plågsamt under lång tid, då det kan ta upp till 24 timmar innan fällan vittjas.
Miljönämnden anser ej att sådana fällor bidrar till att jakt sker med höga etiska
värderingar.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Susanne Wisméns
yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Susanne Wisméns yrkande om bifall
till förvaltningens förslag och Christina Karlssons yrkande att man i förslag till
policy för jakträttsupplåtelser på kommunens mark bör rekommendera att åteljakt
ej ska tillämpas på kommunal mark, då detta strider mot höga etiska värderingar.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Susanne Wisméns
yrkande.
Miljönämndens beslut
 Miljönämnden tillstyrker vägledning för kommunal viltförvaltning

Reservationer
Christina Karlsson (MP) och Rune Hultkvist (FP) reserverar sig till förmån för
sina yrkanden.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-04

11

§ 67

Remiss – Program för hållbar utveckling – miljö 2015-2020
Mn 2014-1590
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens övergripande
förbättringsarbete inom miljöområdet. Nämnden ska ta ställning till om punkter i
programmet som gäller den egna verksamheten ryms inom budgeten för 2015
eller om extra medel behöver anslås. Nämnden kan också komma med egna
förslag till nya punkter.
Beslutsunderlag
Program för hållbar utveckling – miljö, 2015-2020, Remissversion A
Program för hållbar utveckling – miljö, 2015-2020, Remissversion B
Följebrev till remissversionerna daterat 2014-04-03
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-22
Förvaltningens förslag
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
 Nästan alla punkter i programmet som rör miljönämnden ryms inom ordinarie
budget eller finansieras via miljömålsanslag, enligt remissförslaget.
Undantagen, se nedan.
 Punkten Pågående verksamheter – riskklassning (4) och punkten Pågående
verksamheter - undersökningar (4) föreslås finansieras via miljömålsanslag
(ca 350 000 kr/år under fem år (2015-2019) för båda åtgärderna tillsammans).
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) med instämmande av Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
PHU är kommunens viktigaste styrande dokument vad avser miljö och därför beklagar
miljönämnden att den har en sådan undanskymd roll i arbetet med denna. Vi ser gärna
att miljönämnden får komma in redan i ett tidigare skede än remissrundan, och agera
som referensgrupp genom hela arbetet med PHU.
Vi har därför fört diskussioner om samtliga åtgärder som finns föreslagna och i dessa
diskussioner har enskilda ledamöter framfört följande åsikter och problemställningar,
förslag i kursiv stil.
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2.4.5 Giftfri miljö
Åtgärder
[Ändring av punkt!]

Avslutade verksamheter – undersökningar (4)
Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 eller saneringsåtgärder ska från 2015
påbörjas i minst 2 6 förorenade områden i riskklass 1 eller riskklass 2 per år.
Ansvar för uppföljning: Miljönämnden
Kommentar: Det finns minst 185 antal föreorenade områden i kommunen. Miljönämnden
ser därför att det är viktigt att målet höjs till 6 områden per år, och att Miljökontoret
behöver 2 extra tjänster för att arbetet ska kunna fortgå i god takt. Att arbetade med
förorenade områden ligger i linje med en satsning på att få bort farliga kemikalier från
samhället, vilket torde vara en prioritet, med tanke på deras potentiella effekter på djur,
miljö och människans hälsa.

5.4.2 Konsumtion
Åtgärder
[Nya punkter!]

År 2017 ska 50% av allt kött som köps in av kommunen vara ekologiskt.
Kommentar: Kommunen har i dagsläget valt att inte specificera produktgrupp för
inhandling av mer ekologiska varor. Animalier har betydligt större påverkan på miljön än
vegetabilier. Dels så går det åt mycket stora mängder vegetabilier för att producera
animaliska produkter. Det är vegetabilier som inom konventionell köttproduktion odlas
konventionellt, många gånger med konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket påverkar
miljön negativt. Inom ekologisk köttproduktion äter ju djuren ekologiskt foder, som
odlats utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Inom konventionell köttproduktion
används också antibiotika många gånger i förebyggande syfte, vilket ökar
antibiotikaresistensen. Antibiotika används inte i förebyggande syfte i ekologisk
köttproduktion.
Man får större positiv effekt på miljön om man tar de medlen man har och satsar på att
köpa in just ekologiska animalier först, om situationen är sådan att man måste välja.
Alla kommunala skolkök ska servera en blandkosträtt och en vegetarisk rätt som
alternativ senast 2016.
Kommentar: Liknande förslag lades fram av miljönämnden även förra remissrundan. I
kommentaren i samband med TU:s hantering av ärendet våren 2014, så sa man att
vegetariskt redan finns som alternativ. Syftet med förslaget var att minska från vad som
Justerandes signatur
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idag i många fall är två blandkosträtter till en, och att vegetariskt ska vara
huvudalternativet. Både Jordbruksverket (Rapport 2013:1), Livsmedelsverket (Bra mat i
skolan, 2013), och Naturvårdsverket (Rapport 6456) konstaterar att vi, av olika
anledningar däribland miljöpåverkan, borde minska vår köttkonsumtion. Att ha
vegetariskt som det naturliga alternativet, är ett sätt att visa att man inte behöver ha kött
till varje måltid. Om det finns två blandkosträtter och en vegetarisk rätt, är chansen
överhängande att konsumenterna väljer mellan de två blandkosträtterna, och egentligen
aldrig ser det vegetariska som alternativ. Miljönämnden anser att man, genom att bara ha
ett blandkostval, framhäver det vegetariska alternativet mer, vilket ökar chansen att fler
väljer detta, och det finns större möjligheter att vi kan minska miljöpåverkan genom
aktiva kostval. Observera att ingen tvingas att äta vegetariskt enligt förslaget, utan det är i
så fall ett aktivt val man får göra.

2.4.6 Vatten och våtmarker
[Nya punkter!]

En utredning om föroreningskällor till vatten och våtmarker inom Tabergdalens område
ska göras senast 2016.
Kommentar: Stadskontoret kommenterar i förslaget till kommunfullmäktige 2013, då
miljönämnden hade liknande synpunkt, att identifiering av föroreningskällor sker
kontinuerligt i Miljökontorets arbete, och att man ansåg förslaget vara för allmänt.
Miljönämnden har nu specificerat ett område, som man skulle kunna börja med.

Dunkehallaån
Miljönämnden ser positivt på punkten om Dunkehallaån, men vill skicka med att åtgärden
förutsätter att dammarna uppströms först säkras för 100-års regn, vilket eventuellt bör
skrivas in.

3.4.2 Infrastruktur för trafik
Infartsparkering bör ändras till:

Infartsparkeringar
Jönköpings kommun ska senast 2020 ha anlagt infartsparkeringar med anslutande
kommunikationer för att fånga upp arbetsresande från samtliga större infarter.
Kommentar: Vi anser att föreslagna mål om att en infartsparkering ska vara färdigställd
2018 är för lågt. Jönköping har stora problem med luftföroreningar, och
infartsparkeringar kan bli en del i att minska dessa. WHO har konstaterat ett samband
mellan förhöjda partikelhalter och hosta, användning av astmamediciner och inläggning
på sjukhus pga luftvägssjukdomar. En minskning av biltrafiken minskar också
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bullerstörningarna.
Kommunen ligger också över EU:s riktvärden för partikelhalter på vissa platser i
Jönköpings centrum. Åtgärdar man inte detta, riskerar man böter.
Pga detta anser miljönämnden att satsningar på infartsparkeringar är en hög prioritet, som
man borde arbeta snabbare med.

Åtgärder
[Ny punkt!]

En utredning över möjligheterna att göra hela eller delar av Jönköpings centrum bilfritt
ska göras senast 2016.

4.4.1 Energi
[Nya punkter!]

Utvärdera i varje enskilt fall möjligheterna att utnyttja förekomsten av geotermiska
naturtillgångar för uppvärmning resp. kylbehov (finns t ex i Visingsö formationen i form
av akvifer).
Solceller/solfångare på alla kommunala nybyggnationer.
Kommentar: I kommentaren i samband med förra årets behandling av PHU, då
miljönämnden lade samma förslag, skrev man att detta kan inkluderas i Miljöprogram för
byggnader. Då Miljöprogram för byggnader inte är antaget, vill miljönämnden fortsatt
peka på dessa områden. Vi anser också fortfarande att dessa punkter skulle kunna ingå i
PHU, likt nuvarande förslag om t.ex fjärrkyla. Punkterna är viktiga i arbetet med att
minska vår klimatpåverkan, och är båda mycket rena alternativ.

I miljönämndens remissvar daterat 2013-06-05 lämnade vi följande synpunkt;
3.3.3 VA och dagvatten
[Ny punkt!]
Latrintömning för turistbussar och båtar
Jönköpings kommun ska anlägga latrintömning för båtar och turistbussar i Jönköping
senast 2014 för att skydda våra marker, vattendrag och Vättern som dricksvattentäkt.
Svaret blev att ”kommunen ansvarar för Jönköpings och Visingsös hamnar där det finns
fungerande latrintömning. I Gränna är det på gång och i Huskvarna förs vissa
diskussioner men inga beslut är fattade. Domsand har ej kontaktats. Betr.
turistbussar/husbilar etc. finns redan en motion till kf om detta (Ks/2013:489). Frågan
håller på att utredas inom ramen för den.”
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Miljönämnden vill följa upp detta, och undrar om Domsand har kontaktats, och hur det
går med utredningen beträffande turistbusar och husbilar, då detta är en viktig fråga när
det gäller säkerheten för vårt dricksvatten.
Bert-Åke Näslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag utan tillägget.

Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer proposition på sitt yrkande och Bert-Åke
Näslunds yrkande och finner att miljönämnden beslutar i enlighet Susanne
Wisméns yrkande.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
 Nästan alla punkter i programmet som rör miljönämnden ryms inom ordinarie
budget eller finansieras via miljömålsanslag, enligt remissförslaget.
Undantagen, se nedan.
 Punkten Pågående verksamheter – riskklassning (4) och punkten Pågående
verksamheter - undersökningar (4) föreslås finansieras via miljömålsanslag
(ca 350 000 kr/år under fem år (2015-2019) för båda åtgärderna tillsammans).
 PHU är kommunens viktigaste styrande dokument vad avser miljö och därför
beklagar miljönämnden att den har en sådan undanskymd roll i arbetet med
denna. Vi ser gärna att miljönämnden får komma in redan i ett tidigare skede
än remissrundan, och agera som referensgrupp genom hela arbetet med PHU.
Vi har därför fört diskussioner om samtliga åtgärder som finns föreslagna och
i dessa diskussioner har enskilda ledamöter framfört följande åsikter och
problemställningar, förslag i kursiv stil.

2.4.5 Giftfri miljö
Åtgärder
[Ändring av punkt!]

Avslutade verksamheter – undersökningar (4)
Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 eller saneringsåtgärder ska från 2015
påbörjas i minst 2 6 förorenade områden i riskklass 1 eller riskklass 2 per år.
Ansvar för uppföljning: Miljönämnden
Kommentar: Det finns minst 185 antal föreorenade områden i kommunen. Miljönämnden
ser därför att det är viktigt att målet höjs till 6 områden per år, och att Miljökontoret
behöver 2 extra tjänster för att arbetet ska kunna fortgå i god takt. Att arbetade med
förorenade områden ligger i linje med en satsning på att få bort farliga kemikalier från
samhället, vilket torde vara en prioritet, med tanke på deras potentiella effekter på djur,
miljö och människans hälsa.
Justerandes signatur
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5.4.2 Konsumtion
Åtgärder
[Nya punkter!]

År 2017 ska 50% av allt kött som köps in av kommunen vara ekologiskt.
Kommentar: Kommunen har i dagsläget valt att inte specificera produktgrupp för
inhandling av mer ekologiska varor. Animalier har betydligt större påverkan på miljön än
vegetabilier. Dels så går det åt mycket stora mängder vegetabilier för att producera
animaliska produkter. Det är vegetabilier som inom konventionell köttproduktion odlas
konventionellt, många gånger med konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket påverkar
miljön negativt. Inom ekologisk köttproduktion äter ju djuren ekologiskt foder, som
odlats utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Inom konventionell köttproduktion
används också antibiotika många gånger i förebyggande syfte, vilket ökar
antibiotikaresistensen. Antibiotika används inte i förebyggande syfte i ekologisk
köttproduktion.
Man får större positiv effekt på miljön om man tar de medlen man har och satsar på att
köpa in just ekologiska animalier först, om situationen är sådan att man måste välja.
Alla kommunala skolkök ska servera en blandkosträtt och en vegetarisk rätt som
alternativ senast 2016.
Kommentar: Liknande förslag lades fram av miljönämnden även förra remissrundan. I
kommentaren i samband med TU:s hantering av ärendet våren 2014, så sa man att
vegetariskt redan finns som alternativ. Syftet med förslaget var att minska från vad som
idag i många fall är två blandkosträtter till en, och att vegetariskt ska vara
huvudalternativet. Både Jordbruksverket (Rapport 2013:1), Livsmedelsverket (Bra mat i
skolan, 2013), och Naturvårdsverket (Rapport 6456) konstaterar att vi, av olika
anledningar däribland miljöpåverkan, borde minska vår köttkonsumtion. Att ha
vegetariskt som det naturliga alternativet, är ett sätt att visa att man inte behöver ha kött
till varje måltid. Om det finns två blandkosträtter och en vegetarisk rätt, är chansen
överhängande att konsumenterna väljer mellan de två blandkosträtterna, och egentligen
aldrig ser det vegetariska som alternativ. Miljönämnden anser att man, genom att bara ha
ett blandkostval, framhäver det vegetariska alternativet mer, vilket ökar chansen att fler
väljer detta, och det finns större möjligheter att vi kan minska miljöpåverkan genom
aktiva kostval. Observera att ingen tvingas att äta vegetariskt enligt förslaget, utan det är i
så fall ett aktivt val man får göra.

2.4.6 Vatten och våtmarker
[Nya punkter!]
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En utredning om föroreningskällor till vatten och våtmarker inom Tabergdalens område
ska göras senast 2016.
Kommentar: Stadskontoret kommenterar i förslaget till kommunfullmäktige 2013, då
miljönämnden hade liknande synpunkt, att identifiering av föroreningskällor sker
kontinuerligt i Miljökontorets arbete, och att man ansåg förslaget vara för allmänt.
Miljönämnden har nu specificerat ett område, som man skulle kunna börja med.

Dunkehallaån
Miljönämnden ser positivt på punkten om Dunkehallaån, men vill skicka med att åtgärden
förutsätter att dammarna uppströms först säkras för 100-års regn, vilket eventuellt bör
skrivas in.

3.4.2 Infrastruktur för trafik
Infartsparkering bör ändras till:

Infartsparkeringar
Jönköpings kommun ska senast senast 2020 ha anlagt infartsparkeringar med anslutande
kommunikationer för att fånga upp arbetsresande från samtliga större infarter.
Kommentar: Vi anser att föreslagna mål om att en infartsparkering ska vara färdigställd
2018 är för lågt. Jönköping har stora problem med luftföroreningar, och
infartsparkeringar kan bli en del i att minska dessa. WHO har konstaterat ett samband
mellan förhöjda partikelhalter och hosta, användning av astmamediciner och inläggning
på sjukhus pga luftvägssjukdomar. En minskning av biltrafiken minskar också
bullerstörningarna.
Kommunen ligger också över EU:s riktvärden för partikelhalter på vissa platser i
Jönköpings centrum. Åtgärdar man inte detta, riskerar man böter.
Pga detta anser miljönämnden att satsningar på infartsparkeringar är en hög prioritet, som
man borde arbeta snabbare med.

Åtgärder
[Ny punkt!]

En utredning över möjligheterna att göra hela eller delar av Jönköpings centrum bilfritt
ska göras senast 2016.

4.4.1 Energi
[Nya punkter!]
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Utvärdera i varje enskilt fall möjligheterna att utnyttja förekomsten av geotermiska
naturtillgångar för uppvärmning resp. kylbehov (finns t ex i Visingsö formationen i form
av akvifer).
Solceller/solfångare på alla kommunala nybyggnationer.
Kommentar: I kommentaren i samband med förra årets behandling av PHU, då
miljönämnden lade samma förslag, skrev man att detta kan inkluderas i Miljöprogram för
byggnader. Då Miljöprogram för byggnader inte är antaget, vill miljönämnden fortsatt
peka på dessa områden. Vi anser också fortfarande att dessa punkter skulle kunna ingå i
PHU, likt nuvarande förslag om t.ex fjärrkyla. Punkterna är viktiga i arbetet med att
minska vår klimatpåverkan, och är båda mycket rena alternativ.

I miljönämndens remissvar daterat 2013-06-05 lämnade vi följande synpunkt;
3.3.3 VA och dagvatten
[Ny punkt!]
Latrintömning för turistbussar och båtar
Jönköpings kommun ska anlägga latrintömning för båtar och turistbussar i Jönköping
senast 2014 för att skydda våra marker, vattendrag och Vättern som dricksvattentäkt.
Svaret blev att ”kommunen ansvarar för Jönköpings och Visingsös hamnar där det finns
fungerande latrintömning. I Gränna är det på gång och i Huskvarna förs vissa
diskussioner men inga beslut är fattade. Domsand har ej kontaktats. Betr.
turistbussar/husbilar etc. finns redan en motion till kf om detta (Ks/2013:489). Frågan
håller på att utredas inom ramen för den.”
Miljönämnden vill följa upp detta, och undrar om Domsand har kontaktats, och hur det
går med utredningen beträffande turistbusar och husbilar, då detta är en viktig fråga när
det gäller säkerheten för vårt dricksvatten.

Reservationer
Ledamöterna från M-gruppen reserverar sig till förmån för Bert-Åke Näslunds
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 68

Yttrande till Kommunstyrelsen över ansökan från Tabergs Bilskrot AB
om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen inom fastigheten
Flahult 3:236 i Jönköpings kommun
Mn 2014-1998
Sammanfattning
Tabergs Bilskrot AB ansöker om auktorisation enligt bilskrotningsförord-ningen
(SFS 2007:186) för verksamhet inom fastigheten Flahult 3:236 i Jönköpings
kommun. Länsstyrelsen har översänt ansökan till Jönköpings kommun för
yttrande.
Tabergs Bilskrot AB ska ta över verksamheten efter Centrum Bilskrot AB.
Verksamheten ska bedrivas på samma sätt som tidigare. Skrotbilar ska tas emot,
saneras, demonteras och pressas. Verksamheten är anmäld, beslut med
föreläggande om försiktighetsmått kommer att fattas inom kort. Senaste
inspektionen av verksamheten genomfördes 2014-05-16. Verksamheten uppfyllde kraven i bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens remiss daterad 2014-05-07
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20
Förvaltningens förslag
 Följande synpunkter lämnas över ansökan från Tabergs Bilskrot AB om
auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186):
Auktorisation under fem år kan medges.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
 Följande synpunkter lämnas över ansökan från Tabergs Bilskrot AB om
auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186):
Auktorisation under fem år kan medges.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 69

Yttrande till Kommunstyrelsen över ansökan från Jönköpings
Bildemontering AB om fortsatt auktorisation enligt
bilskrotningsförordningen inom fastigheten Riddersberg 1:15 i
Jönköpings kommun
Mn 2014-2106
Sammanfattning
Jönköpings Bildemontering AB ansöker om auktorisation enligt
bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) för verksamhet inom fastigheten
Riddersberg 1:15 i Jönköpings kommun. Länsstyrelsen har översänt ansökan till
Jönköpings kommun för yttrande.
Jönköpings Bildemontering AB mottar skrotbilar som saneras, demonteras och
pressas. Verksamheten är anmäld och beslut med föreläggande om
försiktighetsmått finns sedan 2009-01-07. Senaste inspektion av verksamheten
genomfördes 2014-05-19. Verksamheten uppfyllde med god marginal kraven i
bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens remiss daterad 2014-05-15
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20
Förvaltningens förslag
 Följande synpunkter lämnas över ansökan från Jönköpings Bildemontering AB
om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186):
Förnyad auktorisation under fem år kan medges.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas över ansökan från Jönköpings Bildemontering AB
om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186):
Förnyad auktorisation under fem år kan medges
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 70

Yttrande över slutrapport om översyn av den politiska organisationen
inför mandatperioden 2014-2018
Mn 2014-1795
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt Parlamentariska kommittèns slutrapport om
översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2014-2018.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-21
Parlamentariska kommittèns slutrapport 2014-04-07
Förslag till miljönämnden
 Miljönämnden tillstyrker parlamentariska kommittèns förslag i slutrapport om
översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2014-2018.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Avseende punkt 1 i Parlamentariska kommitténs förslag:
Susanne Wismén för KD-gruppen med instämmande från S-gruppen och
Christina Karlsson (MP) lämnar följande yrkande.
Kommundelsråden har lokal förankring och kan vara en viktig remissinstans inför
kommunala beslut som konkret berör en viss kommundel. Kommundelsråden har
i vissa kommundelar fungerat mindre bra och bra i andra. Kd-gruppen föreslår
därför att kommundelsråden utvecklas för att fungera bättre. En sammanslagning
av lokal utvecklingsgrupp och kommundelsråd i de olika kommundelarna kan
vara en väg till bättre fungerande lokalt ansvarstagande med politiskt
engagemang.
Kd-gruppen föreslår miljönämnden att avstyrka parlamentariska kommitténs
förslag att avskaffa kommundelsråden och föreslår istället att kommunstyrelsen
utreder hur kommundelsrådens roll och funktion kan utvecklas.
Bert-Åke Näslund för M-gruppen med instämmande av Rune Hultkvist (FP)
yrkar bifall till Parlamentariska kommitténs förslag.
Avseende punkt 2-5 samt 8-21 i Parlamentariska kommitténs förslag:
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till Parlamentariska kommitténs
förslag. Rolf Wennerhag för S-gruppen yrkar att de förslag som S-gruppen i
Parlamentariska kommittén inlämnat i ärendet tillstyrkes.
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Avseende punkt 6-7 i Parlamentariska kommitténs förslag:
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till Parlamentariska kommitténs
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer först proposition på KD-gruppens yrkande
avseende punkt 1 i Parlamentariska kommitténs förslag och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet detta yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Susanne Wisméns yrkande avseende
punkt 2-5 samt 8-21 i Parlamentriska kommitténs förslag och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med Susanne Wisméns yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Susanne Wisméns yrkande avseende
punkt 6-7 i Parlamentriska kommitténs förslag och finner att miljönämnden
beslutar i enlighet med Susanne Wisméns yrkande.
Miljönämndens beslut
 Miljönämnden tillstyrker Parlamentariska kommittèns förslag i slutrapport om
översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2014-2018
bortsett från punkt 1 gällande upphörande av kommundelråden.
Miljönämnden avstyrker parlamentariska kommitténs förslag att avskaffa
kommundelsråden och föreslår istället att kommunstyrelsen utreder hur
kommundelsrådens roll och funktion kan utvecklas.

Reservationer
Bert-Åke Näslund (M) och Rune Hultkvist (FP) reserverar sig till förmån för eget
yrkande beträffande punkt 1 i Parlamentariska kommitténs förslag.
S-gruppen reserverar sig till förmån för Rolf Wennerhags yrkande beträffande
punkt 2-5 samt 8-21 i Parlamentariska kommitténs förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 71

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till reviderat barn-och
ungdomspolitiskt handlingsprogram
Mn 2014-2240
Sammanfattning
Förslag till reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram har för
yttrande sänts till bl. a. de kommunala nämnderna.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-23
Förslag till reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014-05-22
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden tillstyrker förslag till reviderat barn-och ungdomspolitiskt
handlingsprogram.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden tillstyrker förslag till reviderat barn-och ungdomspolitiskt
handlingsprogram.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 72

Månadsrapport per maj 2014
Mn 2014-2097
Sammanfattning
Miljökontoret har upprättat månadsprognos per maj 2014. Prognosen pekar på ett resultat
2014 på minus 0,5 mkr.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-26
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden godkänner månadsrapport per maj 2014.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden godkänner månadsrapport per maj 2014.
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§ 73

Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2015-2017
Mn 2014-1719
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt anvisningar för arbetet med verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2015-2017, med de ekonomiska ramar som gäller för
nämnderna. Miljökontoret har upprättat förslag till VIP.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-23
Miljökontorets förslag till VIP 2015-2017
Strategi för tillsyn över förorenade områden 2014-03-20
Protokoll från länsstyrelsens kommunbesök 8 oktober 2013
Verksamhetsmål 2015-2017 för miljökontoret i Jönköpings kommun
MBL-protokoll 2014-05-22
Reviderade ekonomiska ramar för 2015-2017, Kf § 2014-04-24, § 94
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-08, Reviderade ekonomiska ramar för
2015-2017 med anvisningar för arbetet med verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2015-2017.
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden godkänner förslag till verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2015-2017.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
ändringar:
 Miljönämnden yrkar 2 tjänster för att hålla takt med förorenade områden efter
Länsstyrelsens inventering av förorenade områden (MIFO fas 1).
Länsstyrelsen har påpekat från sitt kommunbesök att miljönämnden bör äska
mer medel för förorenade områden då det har identifierats en resursbrist med 5
personer. 2 personer har tidigare anställts för enskilda avlopp, nu behövs det
krafttag inom förorenade områden. Denna satsning går i linje med 2-års
projektet Giftfri miljö och för att inte försena stadsutvecklingen kring
Munksjön.
 50.000 kr till agenda 21, för utveckling av den s.k gröna tråden från förskola
till gymnasie och allmänhet samt föreningslivet.
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 50.000 kr till påskyndande av arbetet med provtagningar och åtgärdsplaner för
Landsjön, Lilla Nätaren samt Barnarpasjön med flera vattendrag.
 Samt ändring i budget för 2015 till 15084 tkr och ändring i plan för 2016-17
till 14484 tkr.
Miljönämndens beslut
 Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2015-2017 med följande ändringar.
 Miljönämnden yrkar 2 tjänster för att hålla takt med förorenade områden efter
Länsstyrelsens inventering av förorenade områden (MIFO fas 1).
Länsstyrelsen har påpekat från sitt kommunbesök att miljönämnden bör äska
mer medel för förorenade områden då det har identifierats en resursbrist med 5
personer. 2 personer har tidigare anställts för enskilda avlopp, nu behövs det
krafttag inom förorenade områden. Denna satsning går i linje med 2-års
projektet Giftfri miljö och för att inte försena stadsutvecklingen kring
Munksjön.
 50.000 kr till agenda 21, för utveckling av den s.k gröna tråden från förskola
till gymnasie och allmänhet samt föreningslivet.
 50.000 kr till påskyndande av arbetet med provtagningar och åtgärdsplaner för
Landsjön, Lilla Nätaren samt Barnarpasjön med flera vattendrag.
 Samt ändring i budget för 2015 till 15084 tkr och ändring i plan för 2016-17
till 14484 tkr.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Ordföranden Susanne Wismén tackade nämnden för den gångna terminens arbete
och tillönskade en skön sommar.
2:e vice ordförande Rolf Wennerhag tackade i sin tur ordföranden för det gångna
arbetet och tillönskade skön sommar.
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