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§ 60

Informationsärenden
Miljö- och hälsoskyddschef under 2015
Förslag till översiktsplan 2015
Miljöfika
Månadens miljömålstävling
Utdelning av miljöpris 2015-05-20
Seminarium ang. Götalandsbanan 2015-05-22
Klimatkonferens i Jönköping 2015-05-26
Tekniskt utskott 2015-06-03
Fältmöte Naturvårdsrådet 2015-06-03
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§ 61

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2015-04-23-2015-05-20.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-

Justerandes signatur

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 62

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2015-04-23-2015-05-20.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 63

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fö1ieckningar över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 135-197
Avloppsärenden-DAL §§ 067-078
Livsmedelsärenden

DLI §§ 072-084

Milj öskyddsärenden - DMI §§ 142-1 71

Förvaltningens förslag till miljö- och bälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 64

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande föiieckningar över inkomna
anmälningsärenden 2015-04-23-2015-05-20.

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

Justerandes signatur
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§ 65

Avskrivning av ärendet rörande klagomål om störande ljud från
vindkraftspark Tuggarp, inom fastigheterna Tuggarp 2:3 och 2:6 i
Jönköpings kommun
Mhn2014:1713

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret samt Länsstyrelsen i lönköpings län har mottagit
klagomål och synpunkter gällande Vindkraftspark Tuggarp och Vindkraftspark
Brahehus. Miljö- och hälsoskyddskontoret är tillsynsmyndighet för
Vindkraftspark Tuggarp, medan länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för
Vindkraftspark Brahehus. Miljö- och hälsoskyddskontoret handlägger klagomålen
från fastighetsägarna till Hultsjö l :9 och Bollkälla l :6. Övriga klagomål kol111l1er
att handläggas av länsstyrelsen. Detta beroende på vilken vindkraftspark som
ligger närmast de klagandes bostad.
A v klagomålen framkornmer bl. a. synpunkter på de akustiska ljudmätningar och
beräkningar som Jönköping Energi AB har låtit genomföra på sina vindkraftverk.
De klagande har också haft synpunkter på hur lönköpings kol111l1un arbetar med
maskindirektivet och säkerhetskrav för vindkraftverk.
Jönköping Energi AB har tillmilj ö- och hälsoskyddsnämnden redovisat att deras
vindkraftverk inte orsakar högre ljudnivåer än vad deras föreläggande med
försiktighetsmått medger. Det innebär att trots att de klagande är störda av ljudet
från vindkraftverken kan miljö- och hälsoskyddsnämnden inte ställa krav på att
bolaget ska vidta ytterligare bullerreducerande åtgärder på sina vindkraftverk.

Beslutsunderlag
Diariekort 2014-1713
Diariekort 2014-1623
Föreläggande om försiktighetsåtgärder med anledning av anmälan om uppförande
av fyra vindkraftverk inom fastigheterna Tuggarp 2:3 och 2:6
Milj öanmälan och Idagan 2014-04-14
Bernötande från Jönköping Energi angående miljöanmälan och klagan
2014-06-16
Miljöanmälan och klagan 2014-08-20
Bemötande från Jönköping Energi angående miljöanmälan och Idagan
2014-10-07
Synpunkter från Patrik Erixon 2015-02-23
Miljö- och hälsoskyddskontorets bemötande av synpunkter 2015-02-27
Bemötande från klagande angående avskrivning av ärendet 2015-05-18
slutrapport Energimyndigheten projekt 32437-1, Ljud från vindkraftverk, modellvalidering-mätning
Justerandes signatur
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Ljudutredning Tuggarp och kumulativa ljudeffekten från Vindkraftsparker
Tuggarp och Brahehus, 2014 och 2015
Teknisk beskrivning över mode-inställningar för Vindkraftspark Tuggarp
Näringsdepartementets regeringsbeslut 16, 2011
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-22

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Milj ö- och hälsoskyddsnämnden avskriver ärendet utan krav på att ytterligare
åtgärder ska vidtas. Jönköping Energi AB har till miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisat att deras vindkraftverk inte orsakar högre ljudnivåer än vad
deras föreläggande med försiktighetsmått medger. Det innebär att trots att de
klagande är störda av ljudet från vindkraftverken kan milj ö- och hälsoskyddsnämnden inte ställa krav på att bolaget ska vidta ytterligare bulleneducerande
åtgärder på sina vindkraftverk.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordförandens
yrkande.
Protokollsanteckning
Bert-Åke Näslund (M) lägger följande protokollsanteckning från M-gruppen: "Vi
anser att lönköpings Energi uppmanas att regelbundet kontrollera bullernivån från
Tuggmpsverken med tanke på de höga beräknade bullervärdena".
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avskriver ärendet utan krav på att ytterligare
åtgärder ska vidtas. Jönköping Energi AB har till miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisat att deras vindkraftverk inte orsakar högre ljudnivåer än vad
deras föreläggande med försiktighetsmått medger. Det innebär att trots att de
klagande är störda av ljudet från vindkraftverken kan milj ö- och hälsoskyddsnämnden inte ställa krav på att bolaget ska vidta ytterligare bulleneducerande
åtgärder på sina vindkraftverk.

Beslutet expedieras till:
Tore Fransson, Hultsjö, 563 91 GRÄNNA; OlofOlausson och Barbro
Adlercreutz, Asa 6, 563 92 GRÄNNA; Thomas Olausson, Sveagatan 21B,
573 31 TRANÅS; Länsstyrelsen i lönköpings län; Jönköping Energi AB

Justerandes signatur
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§ 66

Yttrande till kommunstyrelsen avseende motion om att ompröva
placering av sortergård
Mhn 2015:844

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ärende avseende motion om att ompröva
placeringen av den nya sortergården för yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-15
Yttrande över förslag till planprogram, daterad 2010-11-03
Yttrande över förslag till detaljplan, daterad 2012-04-04
Yttrande gällande bygglov, daterad 2014-10-29
Tillståndsansökan, daterad 2014-12-10
Begäran om komplettering av tillståndsansökan, daterad 2015-03-09
Förvaltningens fö1·slag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att motion "Ompröva placering av
sortergård" ska avslås med hänvisning till vad som framkommer i miljö- och
hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
På grund av jäv deltar inte RolfWennerhag (S) vid behandlingen av ärendet. I
hans ställe tjänstgör Elisabeth Kangas (S).

Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Johan Thorman (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillstyrka motionen. Som motivering anförs följande. (S) och
(MP) instämmer i motionens syfte om en annan och bättre miljöanpassad
placering än den tidigare föreslagna. Kommunfullmäktige bör ge berörd nämnd
i uppdrag att ta fram förslag på annan placering som bättre stämmer överens
medhänsyn till befolkningsutvecklingen centraltoch västeruti kommunen.
En placering av en sortergård i västra delarna av kommunen skapar en bättre
miljömässig nytta då transporterna minimeras från det allt större
befolkningsunderlag som ska beröras. En ytterligare fördel är att undvika att
ytterligare belasta den redan hårt trafikerade E4:an.

Justerandes signatur
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Ordföranden Susanne Wismen (KD) för allianspartierna motsätter sig Johan
Thormans (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive Johan Thormans (S)
förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
J a-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Johan Thormans (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Bert-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Carl-Gustaf Dybeck (M)
Rune Hultkvist (FP)
Elisabeth Kangas (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Robeli Andersson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordförande

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
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 anser milj ö- och hälsoskyddsnämnden att
motionen "Ompröva placering av smiergård" ska avslås med hänvisning till
vad som framkommer i miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse
2015-05-15.
Reservation
S-gruppen och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan
Thormans (S) yrkande.

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur
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§ 67

Yttrande till tekniska nämnden över förslag till Kommunalt
bostadsförsörjningsprogram för åren 2016-2020
Mhn 2015:1649

Sammanfattning
Befolkningsölmingen i lönköpings kommun är fmisatt hög och antalet outhyrda
lägenheter är i princip obefintligt. Prioriteringen av olika projekt för perioden görs
utifrån riktlinjerna i kommunpro grammet, översiktsplanen, utbyggnadsstrategin,
Ålborgåtagandena samt program för hållbar utveckling. Flertalet av de nyare
projekten återfinns i utbyggnadsstrategin som är en fördjupad översiktsplan med
fokus på en hållbar samhällsutveckling. Den har som huvudimiktning att den stora
expansionen ska ske inom den centrala tätorten i första hand genom förtätning och
omvandling inom stadens gränser och där det finns bra kollektivtrafik. Men även
de mindre tätmierna behöver ett tillskott på bostäder och där bör också
eftersträvas en högre exploateringsgrad än vad som har varit vanligt under de
senaste decennierna. Arbetsgmppen för samhällsplanering (ASP-gmppen) har
upprättat förslag till Kommunalt bostadsförsäljningsprogram för åren 2016 2020. Telmiska nämnden har gett miljö- och hälsoskyddsnämndens tillfälle att
yttra sig över förslaget.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2015-05-22
Förslag till Kommunalt bostadsförsäljningsprogram för åren 2016-2020
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Följande synpunkter lämnas över förslag till Kommunalt bostadsförsäljningsprogram för åren 2016-2020
• För att främja en socialt hållbar bostadsförsäljning är det viktigt att bygga
blandad bostadsbebyggelse som även täcker socialtjänstens behov.
• För att främja en hållbar stadsutveckling är det viktigt att avsätta
tillräckligt mycket mark för förskolor med utegård samt annan service.
• För att främja människors hälsa och arbeta för klimatanpassning är det
särskilt viktigt att bevara gröna ytor och gröna kilar i befintlig bebyggelse.
• Synpunkter på objekt som salmar detaljplan lämnas i bilaga.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg och ändringar.

Justerandes signatur
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Generella synpunkter
e
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser vikten av att det byggs många
bostäder i lönköpings kommun.
e
Nänmden är positiv till att man bygger högre hus (fler våningar) för att
tillgodose bostadsförsö1jningen.
e
Nänmden anser att man måste se till att infi:astrukturen finns tillsammans
med detaljplanen såsom busstrafik, vägar, affårer, skolor och annan
infrastruktur som krävs för att ett område ska bli ett attraktivt område att
bo i.
e
I tidigare upplaga av kommunalt bostadsförsäljningsprogram har det
fmmits med ett område Åsenområdet mellan Nona vägen, Asastigen och
Sjövägen. Området ska enligt nämnden tas med också i det kommunala
bostadsförsäljningsprogrammet för 2016-2020.
• Nämnden anser att det vore bra med en tabell som tydliggör antalet
lägenheter för äldreomsorg, sociala lägenheter, flyktingbostäder etc.
Särskilda synpunkter
e
Siclan 7 .... "Men även de mindre tätortema behöver ett tillskott på
bostäder och där bör" .... Byt ut "bör" till "ska". Nämnden anser att det är
viktigt att poängtera att de mindre tätortema också ska ha möjlighet att
utvecklas och inte enbart centrala Jönköping.
• På sidan 20 under stycket för äldreomsorg: det bör förklaras vad
trygghetsboende är.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordförandens
yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till tekniska nämnden över förslag till Kommunalt bostadsförsäljningsprogram för åren 2016-2020 lämnar miljö- och hälsoskyddsnämnden följande synpunkter.
Generella synpunkter
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser vikten av att det byggs många
bostäder i lönköpings kommun.
• Nämnden är positiv till att man bygger högre hus (fler våningar) för att
tillgodose bostadsförsö1jningen.
e Nämnden anser att man måste se till att infrastrukturen finns tillsammans
med detaljplanen såsom busstrafik, vägar, affårer, skolor och annan
infrastruktur som krävs för att ett område ska bli ett attraktivt område att
bo i.
• I tidigare upplaga av kommtmalt bostadsförsörjningsprogram har det
funnits med ett område Åsenområdet mellan Nona vägen, Asastigen och

Justerandes signatur
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Sjövägen. Området ska enligt nämnden tas med också i det kommunala
bostadsförsäljningsprogrammet för 2016-2020.
Nämnden anser att det vore bra med en tabell som tydliggör antalet
lägenheter för äldreomsorg, sociala lägenheter, flyktingbostäder etc.
För att främja en socialt hållbar bostadsförsörjning är det viktigt att bygga
blandad bostadsbebyggelse som även täcker socialtjänstens behov.
För att främja en hållbar stadsutveckling är det viktigt att avsätta
tillräckligt mycket mark för förskolor med utegård samt annan service.
För att främja människors hälsa och arbeta för ldimatanpassning är det
särskilt viktigt att bevara gröna ytor och gröna kilar i befintlig bebyggelse.

Särskilda synpunkter
• Siclan 7 .... "Men även de mindre tätorterna behöver ett tillskott på
bostäder och där bör" .... Byt ut "bör" till "ska". Nämnden anser att det är
viktigt att poängtera att de mindre tätmierna också ska ha möjlighet att
utvecklas och inte enbmi centrala Jönköping.
• På sidan 20 under stycket för äldreomsorg: det bör förklaras vad
trygghetsboende är.
• Synpunkter på objekt som saknar detaljplan lämnas i bilaga till miljö- och
hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22.
Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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§ 68

Rapportering: Tillsynsprojekt skolor
Mhn 2015:1873
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har deltagit i Folkhälsomyndighetens nationella
projekt om tillsyn i skolor med tyngdpunkt på städning och ventilation och
egenkontrolllaing detta. Generellt så fungerar städning och ventilation bra på
skolorna i kommunen. Det salmas dock dokumenterad egenkontroll med rutiner
riskbedömningar, uppföljningar och åtgärdsplan. Med anledning av projektet har
milj ö- och hälsoskyddskontoret upprättat en rapport.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2015-05-22.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 69

Remiss: Program för hållbar utveclding- Miljö, 2016- 2025
Mhn 2015:1615
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling- Miljö utgör kornmunens övergripande
förbättringsarbete inom miljöområdet I yttrande till kornmunstyrelsen ska miljöoch hälsoskyddsnämnden ta ställning till om punkter i programmet som gäller den
egna verksamheten ryms inom budgeten för 2016 eller om extra medel behöver
anslås. Nämnden kan också komrna med förslag till nya punkter.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar från stadskontoret (fyra stycken)
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-13
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
• Nästan alla punkter i programmet som rör miljö- och hälsoskyddsnämnden
ryms inom ordinarie budget eller finansieras via miljömålsanslag enligt
remissförslaget Undantag, se nedan.
• 2.4.3 Giftfri miljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer söka medel
ur miljömålsanslaget, 350 tia, för att fullfölja påbörjat projekt med
inventeringar och initiering av åtgärder som rör förorenade områden vid
pågående verksamheter.
• 2.4.4 Vatten och våtmarker Mål. 7a Övergödning. Målet bör inte tas bort
då vi ständigt arbetar med frågan och det skulle vara missvisande att ta
bort den. I texten bör 2015 ändras till 2021 enligt vattenförvaltningens
kommande förvaltningsplan och åtgärdsprogram (2016- 2021).
• Åtgärder, Barnarpasjön. Ny åtgärd: sedimentbärgning i form av
densitetsorterande lågflödesmuddring ska utföras i sj ön 2016 - 2018 för att
få bukt med den interna näringsbelastningen i sjön. Finansiering: EDbidrag kommer att sökas 2015 via Tillväxtverkets strukturfondprogram. 50
%finansiering kan erhållas denna väg, övriga 50% (750 tkr) kommer
sökas från miljömålsanslaget
• Radonmålet 3.4.1 15B kommer endast att uppnås när det gäller
bostadsrätter och hyresrätter, kommunen ställer inte krav på
egnahemsägare att mäta och åtgärda radon.
• 3.4.2 Dagvattenpolicy-antas under 2015. Föreslås flyttas fram till2016.
Arbetet pågår men det är svårt att arbeta förvaltningsövergripande med
dagvattenpolicyn då det finns flera vakanser på andra berörda
förvaltningar.

Justerandes signatur
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg.
Generella synpunkter
• Miljö- och hälsoskyddsnänmden anser att man bör se över helheten på
programmet.
• Nämnden anser att man använder grafer på svenska och inte på engelska.
• Nämnden anser att det bör vara miljö- och hälsoskyddsnämnden som har
helheten på programmet.
• Milj ö- och hälsoskyddsnämnden bör vara de som har hand om
prioriteringen av miljömålspengarna.
• Nämnden undrar var alla de andra programmen kommer in i programmet
för hållbar utveckling. Var är den s.k. röda tråden?
• Det behövs en bättre överensstämmelse mellan Program för hållbar
utveckling och vad folk kan se händer i kommunen. Antingen måste
planerarna bättre följa programmets intentioner, eller också får man skriva
om delar av programmet så att det beskriver vad som verkligen sker.
Särskild synpunkt
• 2.4.5 Giftfi'i miljö- Dunkehallaravinen. Riskklassa de områden som idag
inte är riskklassade enligt länsstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas fram för de
områden som kräver åtgärder. Länsstyrelsen har klassat ett område som
"Mycket stor risk". För övrigt behöver dammama säkras för att klara minst
+ l Oårs regn. (Vad hade hänt om nederbörden fallit över Dunkellallaravinen i stället för över A6 häromåret?)
Referenser:
http ://extwebbgis.lansstyrelsen.se/j onkoping/webbkarta/index.aspx?bookm
ark=165
..t

({! LST Potentiellt förorenade omr~den

*
*

l - Nycket stor risk
2- stor risk

1:1: 3 - r~~ttlig risk

*

4 - Liten risk

'if Ej riskklassad
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RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordförandens
yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till kommunstyrelsen över remissen Program för hållbar utveckling
Miljö, 2016-2025, lämnar miljö- och hälsoskyddsnämnden följande synpunkter.
Generella synpunkter
t11
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att man bör se över helheten på
programmet.
t11
Nämnden anser att man använder grafer på svenska och inte på engelska.
t11
Nämnden anser att det bör vara miljö- och hälsoskyddsnänmden som har
helheten på programmet.
• Miljö- och hälsoskyddsnänmden bör vara de som har hand om
prioriteringen av miljömålspengarna.
• Nämnden undrar var alla de andra programmen kommer in i programmet
för hållbar utveclding. Var är den s.k. röda tråden?
• Det behövs en bättre överensstämmelse mellan Program för hållbar
utveckling och vad folk kan se händer i kommunen. Antingen måste
planerarna bättre följa programmets intentioner, eller också får man skriva
om delar av programmet så att det beskriver vad som verkligen sker.
Särskilda synpunkter
o
Nästan alla punkter i programmet som rör miljö- och hälsoskyddsnänmden
ryms inom ordinarie budget eller finansieras via miljömålsanslag enligt
remissförslaget Undantag, se nedan.
• 2.4.3 Giftfri miljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer söka medel
ur miljömålsanslaget, 350 tkr, för att fullfölja påbö1jat projekt med
inventeringar och initiering av åtgärder som rör förorenade områden vid
pågående verksamheter.
• 2.4.4 Vatten och våtmarker Mål. 7a Övergödning. Målet bör inte tas bort
då vi ständigt arbetar med frågan och det skulle vara missvisande att ta
bort den. I texten bör 2015 ändras till 2021 enligt vattenförvaltningens
kommande förvaltningsplan och åtgärdsprogram (20 16 - 2021 ).
• Åtgärder, Bamarpasjön. Ny åtgärd: sedimentbärgning i fmm av
densitetsorterande lågflödesmuddring ska utföras i sjön 2016-2018 for att
få bukt med den interna näringsbelastningen i sjön. Finansiering: EDbidrag kommer att sökas 2015 via Tillväxtverkets strukturfondprogram. 50
%finansiering kan erhållas denna väg, övriga 50% (750 tkr) kommer
sökas från miljömålsanslaget
• Radonmålet 3.4.1 15B kommer endast att uppnås när det gäller
bostadsrätter och hyresrätter, kommunen ställer inte krav på
egnahemsägare att mäta och åtgärda radon.
Justerandes signatur
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3.4.2 Dagvattenpolicy-antas under 2015. Föreslås flyttas fram till2016.
Arbetet pågår men det är svårt att arbeta förvaltningsövergripande med
dagvattenpolicyn då det finns flera vakanser på andra berörda
förvaltningar.
2.4.5 Giftfri miljö- Dunkehallaravinen. Riskklassa de områden som idag
inte är riskklassade enligt länsstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas fram för de
områden som kräver åtgärder. Länsstyrelsen har klassat ett område som
"Mycket stor risk". För övrigt behöver dammarna säkras för att klara minst
+ 10 års regn. (Vad hade hänt om nederbörden fallit över Dunkehallaravinen i stället för över A6 häromåret?)
Referenser:
http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/jonkoping/webbkarta/index.aspx?bookm
ark=165
~

l{] LST Potentiellt förorenade omr~den

*
*

1 - Nycket stor risk

2 - stor risk

1:1: 3 - N~ttlig risk

*

4 - liten risk

*

Ej riskklassad

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Miljöstrateg Annelie Wildund
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§ 70

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till förtydligande av
uppdrag och arbetsformer för kommundelsråden
Mhn 2015:1007

Sammanfattning
Vid behandlingen av parlamentariska kommittens slutrapport om översyn av den
politiska organisationen inför mandatperioden 2014-2018 beslutade kommunfullmäktige 2014-06-18, § 147, att kommundelsråden i lönköpings kommun
behålls tills vidare. Med beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
förslag till förtydligande av uppdrag och arbetsformer för kommundelsråden. Till
följd av uppdraget har stadskontoret lagt fram ett förslag som remitterats till bl.a.
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Remiss: Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till fö1iydligande av
uppdrag och arbetsformer för kommundelsrådenjämte stadskontorets bilaga till
tjänsteskrivelse 2015-03-03
Miljönämndens beslut 2014-06-04, § 70
Miljö-.och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till förtydligande av uppdrag och
arbetsformer för kommundelsråden lämnas enligt synpunkter som framgår av
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens Iårslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till fö1iydligande av uppdrag och
arbetsformer för kommundelsråden lämnas enligt synpunl<ter som framgår av
miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 71

Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2016-2018
Mhn 2015:2009
Sammanfattning
stadskontoret har översänt anvisningar för arbetet med verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2016 - 2018, med de ekonomiska ramar som gäller för
nämnderna. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till VIP.
Beslutsunderlag ·
Reviderade ekonomiska ramar för 2016-2018, Kf2015-04-29, § 117
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-30, Anvisningar för arbetet med
Verksamhets- och InvesteringsPlan, VIP 2016 - 2018
stadskontorets skrivelse 2015-05-07, Ekonomiskt läge inför VIP-arbetet 2015
Verksamhetsplan för milj ö- och hälsoskyddskontoret 2015 med verksamhetsmål
2015-2018
MBL-protokoll2015-05-19
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25 med förslag till
verksamhets- och investeringsplan, VIP 2016-2018
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Förslag till verksamhets- och investeringsplan, VIP 2016-2018, godkänns.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg.
• Jönköping befinner sig i en stark utvecklingsfas med en ständigt växande
befolkning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser tillgången på mark för
exploatering som en högst prioriterad fråga för kommunens utveckling vad
gäller boende, näringsliv och infrastruktur. Sedan flera år har länsstyrelsen
bedrivit ett inventeringsarbete där förorenade områden i kommunen har
kartlagts och riskklassificerats (s.k. MIFO-inventeringar). Flera av de
förorenade områdena ligger inom tätorter och är centrala för lönköpings
vidare stads- och landsbygdsutveckling. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har till följd av detta fått ett stort antal tillsynsobjekt där risken för
föroreningar bedöms vara stora eller mycket stora. Sådana tillsynsobjekt
finns bl.a. inom omvandlingsområdet vid Munksjön och kring de tänkbara
placeringarna för Götalandsbanan och Europakorridoren. Nämnden är
medveten om det stora och komplicerade arbete som krävs för att hantera
och åtgärda dessa förorenade områden och är övertygad om att det
framleds kommer att vara svårt för nämnd och kontor att möta dessa
utmaningar inom ramen för nuvarande organisation. Nämnden vill därför
Justerandes signatur
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påtala ett kommande behov av resursförstärkning för arbetet med
förorenade områden.
~~~

Miljö- och hälsoskyddsnämnden står inför svåra beslut och avväganden
när beslut ska fattas i prövningen av miljöärenden i samband med bl.a.
gruvbrytning i Norra Kärr. Av nämndens ledamöter som ska ta ställning i
miljöbalksprövningen har endast hälften tidigare kunskaper och
erfarenheter i ärendet. Vattenfrågor och gruvnäring är en komplicerad
fråga som kräver kunskap för att fatta ett välavvägt svar till
prövningsmyndigheten. Därför behövs en fördjupad utbildning för
nämndens ledamöter men också en syn på plats för att få en överblick hur
denna näring kommer att gestalta sig och påverka landskap och miljö.
Därför vill nämnden att 200 000 kr tillförs budgeten och reserveras för att
täcka dessa kostnader.

Rolf Wennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordförandens
yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Milj ö- och hälsoskyddskontorets förslag till verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2016-2018, godkänns.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillägger vidare:
• Jönköping befinner sig i en stark utvecklingsfas med en ständigt växande
befolkning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser tillgången på mark för
exploatering som en högst prioriterad fråga för kommunens utveckling vad
gäller boende, näringsliv och infrastruktur. Sedan flera år har länsstyrelsen
bedrivit ett inventeringsarbete där förorenade områden i kommunen har
kartlagts och riskklassificerats (s.k. MIFO-inventeringar). Flera av de
förorenade områdena ligger inom tätorter och är centrala för Jönk:öpings
vidare stads- och landsbygdsutveclding. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har till följd av detta fått ett stoliantal tillsynsobjekt där risken för
föroreningar bedöms vara stora eller mycket stora. Sådana tillsynsobjekt
finns bl.a. inom omvandlingsmmådet vid Munksjön och kring de tänkbara
placeringarna för Götalandsbanan och Europakorridoren. Nämnden är
medveten om det stora och komplicerade arbete som krävs för att hantera
och åtgärda dessa förorenade områden och är öveliygad om att det framleds
kommer att vara svårt för nämnd och kontor att möta dessa utmaningar
inom ramen för nuvarande organisation. Nämnden vill därför påtala ett
kommande behov av resursförstärkning för arbetet med förorenade
områden.
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden står inför svåra beslut och avväganden när
beslut ska fattas i prövningen av miljöärenden i samband med bl.a.
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gruvbrytning i Norra Kärr. Av nämndens ledamöter som ska ta ställning i
miljöbalksprövningen har endast hälften tidigare kunskaper och erfarenheter
i ärendet. Vattenfrågor och gruvnäring är en komplicerad fråga som kräver
kunskap för att fatta ett välavvägt svar till prövningsmyndigheten. Därför
behövs en fördjupad utbildning för nämndens ledamöter men också en syn
på plats för att få en överblick hur denna näring kormner att gestalta sig och
påverka landskap och miljö. Därför vill nämnden att 200 000 kr tillförs
budgeten och reserveras för att täcka dessa kostnader.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§72

Månadsrapport per maj 2015
Mhn 2015:2010

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrappoli per maj 2015.
Prognosen i rapporten pekar på ett nollresultat

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per maj 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport per maj 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 73

Återbesättning av tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör;
livsmedelsenheten
Mhn 2015:2113

Sammanfattning
Tjänst som miljö- och hälsoskyddinspektör på livsmedelsenheten föreslås
återbesättas sedans valGins uppkommit.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att tjänst som miljö- och
hälsoskyddsinspektör på livsmedelsenheten återbesätts.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
·• :- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att tjänst som miljö- och
hälsoskyddsinspektör på livsmedelsenheten återbesätts.

Justerandes signatur
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§ 74

Avslutning
Ordföranden Susanne Wismen (KD) framför ett stort tack till Malena Tovesson
för hetmes insatser under sin tid som tf miljö- och hälsoskyddschef.
Ordföranden framför vidare ett varmt tack för gott samarbete till miljö- och
hälsoskyddsnämndens ledamöter och ersättare. Hon önskar samtliga en behaglig
sommar.
Andre vice ordförande Rolf Wennerhag (S) tackar ordföranden för ett gott arbete
och önskar henne en skön och avkopplande sommar.
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