SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-09

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

l

Plats och tid

Sessionssalen, Junepmien, Västra stargatan 16, Jönköping, kl. 13.30-18.00

Beslutande

Beti-ÅkeNäslund (M) l :e vice ordf
Göte Eek (M), närv t o m kl15.10, §§ 38-39
Leif Carlsson (M)
Beme Lorefors (KD)
Susanne Wismen (KD) ordförande
Christina Karlsson (MP)
Anders Gustavsson (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Albeti Söderlind (FP), ersätter Rune Hultkvist (FP), §§ 38-43, närv t o m kl17.45
Ann-Sofie Ore:fjäll (S), ersätter RolfWennerhag (S)
Anders Edgren (S), ersätter Johan Thorman (S)
Jan Birgersson (M), ersätter Göte Eek §§ 40-47
Carl-GustafDybeck (M), ersätter Rune Hultkvist §§ 44-47

Övriga närvarande

David Östet·berg (M)
Nils-Erik Emme (KD), närv t o m kl17.30
Carl-Johan stillström (C), närv t o m kll7.30
David Jersenius (MP)
Elisabeth Juntti (S)
RolfErlandsson, miljöchef, Staffan Welander, vik administrativ chef, Thomas
Raden, upphandlingsenheten § 39, Annika Elm upphandlingsenheten, § 39,
Magnus Nilsson, miljöinspektör § 39, Allllette Rosen, miljöinspektör § 39, Richard
Larsson EOLUS Vind AB, § 39, Susanne Lundin EOLUS Vind AB § 39, Katarina
Holmstedt, livsmedelsinspektör § 39, Karin Berg, livsmedelsinspektör § 39, AnnaLena Wullf, miljöinspektör § 44

Utses att justera

Jönköping, 2014-04-11, kl.07.30

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer 38-47

Anders Gustavsson (S)

sekreterare

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljönämnden

Datum för sammanträdet

2014-04-09

Datum for anslags uppsättande 2014-04-14
Förvaringsplats for protokollet
Underskrift

Datum för anslags nedtagande

2014-05-05
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§ 38

Fastställande av dagordning
Ärende angående återbesättning av tjänst som miljöinspektör tillfördes
dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Infmmationsärenden

Ledningen informerar
Samordnad varudistribution och beställarorganisation
Vindkraft Sötterfållan
Gruva Norra Kärr (studiebesök Zinkgruvan, dom provbrytning, dialoggrupp)
Matförgiftning

Politiken informerar
Miljöfika 24 april om biodling i stan
Social upphandling
Presskonferens om livsmedelskontroller på webben
Länsstyrelsen vattenfrågor
Vattenstämman i Jönköping 13-14 maj
Analysseminarium om jämställdhet 9 maj

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2014-02-27--2014-03-26

Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2014-02-27--2014-03-26

Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegations beslut:
Hälsoskyddsärenden- D ah § 096-106
Enskilda avloppsärenden-Dal § O16-027
Livsmedelsärenden- Dli § 027-67
Miljöskyddsärenden - Dmi § 099-153

Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.

Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2014-02-19--2014-03-27

Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

strategi för tillsyn över förorenade områden
Mn 2014-0667

Sammanfattning
Miljökontoret har tagit fram en strategi för tillsyn över förorenade områden i
kommunen. Anledningen till detta är länsstyrelsens genomförda inventering och
identifiering av potentiellt förorenade områden i kommunen, vilket innebär ökat
antal tillsynsobjekt för kommunen. I strategin beskrivs tillsynsinsatser som
omfattar både händelsestyrd och egeninitierad tillsyn samt prioriteringar. För att
uppnå det nationella miljömålet Giftji·i miljö, som även inlduderar förorenade
områden, prioriteras tillsynsobjekt i rislddass l och 2 samt inlmmna
saneringsanmälningar.
Utifi·ån tillkommande tillsynsobjekt har miljönämndens "Behovsutredning 20132015 förhälsoskydds-och miljöenheten" justerats. Det innebär att tillsynsbehovet
inom förorenade områden för 2015 är 2 200 timmar jämfört med tidigare
beräkning l 8 5O timmar.

Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-03-27
Rappmien Strategi för tillsyn över förorenade områden 2014-03-20
Protokoll från kommunbesök i Jönlcöping den 25 oktober 2013, länsstyrelsen
2014-02-07
Förvaltningens förslag
Upprättad strategi med förslag på prioriteringar och fördelning av arbetet inom
miljökontoret antas.
En tillsvidareanställning inrättas för att uppnå målet en Giftfri miljö.
MILJÖNÄMNDENs BEHANDLING

Yrkanden
Susanne Wismen yrkar bifall till förslaget att upprättad strategi antas men med
tillägget att redaktionella ändringar görs samt att stycket om att
tillsvidareanställning inrättas ersätts med att miljökontoret arbetar in frågan om
behov av extra resurs för arbete med förorenade områden i kommande
verksamhets- och investeringsplan (VIP).
Miljönämndens beslut
Upprättad strategi med förslag på prioriteringar och fördelning av arbetet inom
miljökontoret antas med redaktionella ändringar.
Miljökontoret arbetar in frågan om behov av extra resurs för arbete med
förorenade områden i kommande verksamhets- och investeringsplan (VIP).
Justerandes signatur

l

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Anhållan om att få utnyttja resultatfond för inköp av utrustning för
muddring av Barnarpasjön
Mn 2014-1330
Sammanfattning
lönköpings kommun deltar genom miljönämnden sedan 2013 i ett projekt för
återställande av Barnarpasjön. Sjön är förorenad genom övergödning och är
sommartid drabbad av kraftig algblomning med påverkan på fiskbestånd och är
inte längre badbar. För att gå vidare med muddring i stöne skala med
målsättningen att förbättra sjöns vattenkvalitet och med sikte att även återställa
sjön till badbar, behöver utrustning införskaffas till en beräknad utgift om 1,5
mkr. Kommunens finansiering föreslås ske genom användande av den
resultatfond som byggts upp genom tidigare års överskott inom miljönämnden.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2014-03-26
Projektbeskrivning 2013-11-19

Förvaltningens förslag
Miljönämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få använda 1,5 mkr ur
resultatfonden för inköp av utrustning för muddring av Barnarpasjön.

MILJÖNÄMNDENs BEHANDLING

Yrkanden
Susanne Wismen för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få använda 1,5 mkr ur
resultatfonden för inköp av utrustning för muddring av Barnarpasjön.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Månadsrapport per mars 2014
Mn 2014-1342

Sammanfattning
Miljökontoret har upprättat månadsprognos per mars 2014. Prognosen pekar på ett
resultat 2014 på minus 1,2 mh.

Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-03-28
Prognos per verksamhet
Förvaltningens förslag
-

Miljönämnden godkänner månadsrapport per mars 2014.

MILJÖNÄMNDENs BEHANDLING

Yrkanden
Susanne Wismen för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
-

Justerandes signatur

Miljönämnden godkänner månadsrappmi per mars 2014.

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Återbesättning av tjänst som miljöinspektör
Mn 2014-1593
Sammanfattning
Tjänst som miljöinspektör med inriktning på vattenfrågor återbesättes sedan vakans
uppkommit.

Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-07
Förvaltningens förslag
Miljönämnden godkänner att tjänst som miljöinspektör med inriktning på
vattenfi·ågor återbesättes.

MILJÖNÄMNDENs BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismen för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden godkänner att tjänst som miljöinspektör med inriktning på
vattenfrågor återbesättes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

