JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-07

Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 17.40

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordförande
Sven-Enar Johansson (M) ersättare för Carl-Gustaf Dybeck (M)
Susanne Wismén (KD), ordförande
Hans Stam (M) ersättare för Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Elisabeth Kangas (S) ersättare för Anders Gustafsson (S)
Roger Andersson (S) ersättare för Susanna Claesson (S)
Rickard Almers (MP) ersättare för Frida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Rune Hultkvist (L)
Ida Kors (SD)
Berne Lorefors (KD)

Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
David Melle, chef miljöskyddsenheten
Monica Ryttman, chef hälsoskyddsenheten
Ann-Mari Gudmundsson nämndsekreterare

Utses att justera

Paragraf 56

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2018-06-07 omedelbar justering.

Sekreterare

Ann-Mari Gudmundsson
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Rolf Wennerhag (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2018-06-07

Datum för anslags uppsättande

2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Ann-Mari Gudmundsson
Utdragsbestyrkande

2018-06-29
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§ 56

Samråd, Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller
Mhn 2018: 1188
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för buller.
Åtgärdsprogrammet har upprättats i enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Både kartläggning och åtgärdsprogram skall ses över och vid behov omarbetas
minst vart femte år. Detta är Jönköpings kommuns andra samlade åtgärdsprogram
för buller och omfattar enligt förordningen buller från väg-, järnvägs- och
flygtrafik. Åtgärdsprogrammets huvudsakliga uppgift är att fungera som ett
strategiskt dokument i kommunens arbete kring omgivningsbuller.
Syftet med programmet är att presentera åtgärder som minskar omgivningsbullrets
negativa inverkan på människors hälsa. Målet är att utforma en grund för ett mer
systematiskt arbete som fortlöpande förbättrar ljudmiljön i kommunen och
därmed minskar antalet invånare exponerade för buller.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter på ovan
nämnda åtgärdsprogram för omgivningsbuller.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-21
Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar över tjänsteskrivelse som svar på
samråd till stadsbyggnadsnämnden.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-07
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rickard Almers (MP) yrkar på bifall men med tillägget:
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att stadsbyggnadskontoret omarbetar
åtgärdsplanen så att åtgärder som påverkar källan till bullerproblemet, på det
kommunala vägnätet, implementeras i planen. Detta kompletterar redan
föreslagna åtgärder som i princip endast syftar till att åtgärda symptomen av
uppkommit buller. Till del behandlas sådana åtgärder i olika kommunala
handlingsplaner, exempelvis Cykelprogrammet. De viktigaste åtgärderna med
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-02

bäring på buller bör lyftas och implementeras i åtgärdsprogrammet för att kunna
följas upp vid utvärderingen.”
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna över tjänsteskrivelsen som
svar på samråd till stadsbyggnadsnämnden och med tillägget ” Miljö- och
hälsoskyddsnämnden föreslår att stadsbyggnadskontoret omarbetar åtgärdsplanen
så att åtgärder som påverkar källan till bullerproblemet, på det kommunala
vägnätet, implementeras i planen. Detta kompletterar redan föreslagna åtgärder
som i princip endast syftar till att åtgärda symptomen av uppkommit buller. Till
del behandlas sådana åtgärder i olika kommunala handlingsplaner, exempelvis
Cykelprogrammet. De viktigaste åtgärderna med bäring på buller bör lyftas och
implementeras i åtgärdsprogrammet för att kunna följas upp vid utvärderingen.”
Reservation
Susanne Wismèn (KD) reserverar sig mot Rickard Almers (MP) tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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