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§ 33

Informationsärenden
Projekt Apotek 2018, Anders Jonasson livsmedelsenheten.
Information om Norra Kärr; Magnus Nilsson miljöskyddsenheten och Jan
Sidenvall, geolog.
Information om ansökan ändrade och utökade tider för Tenhults
Jaktvårdsförening, Maria Westlund.

Rapporter
Kommunala rådet – Funktionshinderfrågor 2018-02-07
Digitaliseringsstrategi 2018-03-09
Jämställdhetsutbildning med Gertrud Åström 2018-03-12
Miljösamverkan f, 2018-03-20
Fyrstadkommunträff Kristianstad 2018-03-19–20
Plan- och bokslutsdialoger mars 2018
Regional konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, 2018-03-22
Koncerndag på Elmia, 2018-03-27
Tekniskt utskott 2018-04-11
Miljöfika
Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Kommande aktiviteter
Invigning nya lokaler på Trädgårdsgatan 2018-04-25
Årsmöte Luftvårdsförbundet 2018-04-13
Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2018-05-04

§ 35

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kap 18 §
miljötillsynsförordningen
Mhn 2018: 1710
Sammanfattning
Enligt 1 kap 18§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har framfört önskemål om att Jönköpings kommun
ska ta över tillsyn på bl.a. täkter, vindkraft, avfall, förbränningsanläggningar,
djurhållning, vattenskyddsområden, sågverk och bearbetning av trä, användning
av lösningsmedel med mera.
Jönköpings kommun anser att det är rimligt att kommunen utövar tillsyn över
verksamheter som finns inom kommungränserna. Dessutom kommer övertagandet
av fler typer av tillsynsobjekt innebära ytterligare möjlighet att erbjuda en
intressant arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ansöker
om övertagande av tillsyn av följande branscher som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF).
Sågning, hyvling och svarvning av trä branschkod (f.n branschkod. 20.20)
Stål och metall (Gjuteri) (f.n. branschkod 27.50)
Ytbehandling som inte har tillståndsplikt A och/eller är IED-verksamhet
(f.n. branschkod 28.20).
Förbrukning av organiska lösningsmedel (f.n. branschkod 39.15, 39.10-i).
Förbränning(f.n. branschkod 40.51)
Vindkraft (f.n. branschkod 40.90 och 40.95 med undantag för 0680-81035 Knohult vindpark vars verksamhetsområde som går över
kommungräns).
Avfall (f.n. branschkod 90.50 och 90.70).
Djurhållning som inte är IED (för närvarande branschkod 1.11)
Krematorium (f.n. branschkod 93.20)
Vattenskyddsområden

Jönköpings kommun ansöker om att ta över tillsyn av förorenade områden, där
föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen
B i Miljöprövningsförordningen för de branscher som listas ovan.
Jönköping kommun ansöker om övertagande av tillsyn av
vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Jönköping kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare
beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den 28 januari 2010 § 16 (KF).
Jönköpings kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari
2019.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-04-12
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) och Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ansöker
om övertagande av tillsyn av följande branscher som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF).
Sågning, hyvling och svarvning av trä branschkod (f.n branschkod. 20.20)
Stål och metall (Gjuteri) (f.n. branschkod 27.50)
Ytbehandling som inte har tillståndsplikt A och/eller är IED-verksamhet
(f.n. branschkod 28.20).
Förbrukning av organiska lösningsmedel (f.n. branschkod 39.15, 39.10-i).
Förbränning(f.n. branschkod 40.51)
Vindkraft (f.n. branschkod 40.90 och 40.95 med undantag för 0680-81035 Knohult vindpark vars verksamhetsområde som går över
kommungräns).
Avfall (f.n. branschkod 90.50 och 90.70).
Djurhållning som inte är IED (för närvarande branschkod 1.11)
Krematorium (f.n. branschkod 93.20)
Vattenskyddsområden

Jönköpings kommun ansöker om att ta över tillsyn av förorenade områden, där
föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen
B i Miljöprövningsförordningen för de branscher som listas ovan.
Jönköping kommun ansöker om övertagande av tillsyn av
vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Jönköping kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare
beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den 28 januari 2010 § 16 (KF).
Jönköpings kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari
2019.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

§ 36

Förslag till revidering av Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
2015-2020
Mhn 2018:657 Ks/2018:147
Sammanfattning
Förslaget till revidering av nuvarande Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
2015-2020 har tagits fram enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29, § 8.
Förslaget har arbetats fram i samråd med kommunens olika jämställdhetsnätverk.
Motiven till förändringarna är flera och grundar sig i omfattande förändringar
nationellt och lokalt samt i ett ständigt utvecklingsarbete inom området.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, 2018-04-06
Remiss: Revidering av Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner att förslaget är bra och har därför
inga synpunkter.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-04-12
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i ordförandens yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner att förslaget är bra och har därför
inga synpunkter
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

§ 37

Månadsrapport per mars 2018
Mhn 2018:880
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport
per mars 2018.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-28
Månadsrapport mars 2018, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Månadsrapport mars 2018 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-04-12
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Månadsrapport mars 2018 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 38

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2018-02-22 – 2018-03-28
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 39

Meddelanden – handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2018-02-22 – 2018-03-28.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 40

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut:
Administrativa ärenden – DAD § 002-003
Hälsoskyddsärenden – DAH § 103-143
Enskilda avloppsärenden – DAL § 036-043
Livsmedelsärenden – DLI § 055-116
Miljöskyddsärenden – DMI § 092--212
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 41

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2018-02-22 – 2018-03-28.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

