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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Rådsalen, Rådhuset Jönköping alt digitalt, kl. 13:00 – 16:50 
Beslutande Rolf Wennerhag (S) 1:e vice ordförande  

Elisabeth Fransson Malm (S)  
Anders Gustafsson (S)  
Lena Hult (C) ersättare för Agneta Sundgren (C)  
Elisabeth Kangas (S) ersättare för Anna-Karin Carstensen (L)  
Emma Emanuelsson (MP) digital ersättare för Mats Larsson Weidman (MP) 
Susanne Wismén (KD)  
Örjan Dahlberg (KD) jäv §100 
Tobias Karlemi (KD) ersättare §100  
Bert-Åke Näslund (M) 2:e vice ordförande 
Jan Birgersson (M)  
Marcus Aronsson (SD 

Övriga närvarande Ingrid Johansson (S)  
Tobias Karlemi (KD)  
Klas Brengesjö (KD) digitalt 
Hugo Hubertius Mench (M) 
Ida Kors (SD 

Tjänstepersoner: Johan Crondahl, Måns 
Samuelsson, Peter Elofsson, Magnus  
Nilsson § 96. 
 
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef 
Anders Hansson, administrativ chef  
David Melle, enhetschef miljöskydd  
Jenny Bjerenius, enhetschef hälsoskydd  
Monica Kollberg, enhetschef livsmedel 
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare  

Utses att justera Rolf Wennerhag (S) Elisabeth Fransson Malm (S) 

Justeringens plats och tid Miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-
10-21 kl. 15.00 Paragrafer 96-104 

Underskrifter Sekreterare   
  Ann-Mari Gudmundsson  

 Ordförande   
  Rolf Wennerhag (S)  

 Justerande   
 Rolf Wennerhag (S) Elisabeth Fransson Malm (S) 

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

Organ Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-14 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-10-21 Datum för anslags nedtagande 2021-11-11 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret Trädgårdsgatan 5 Jönköping 

Underskrift   
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 96  
 
Informationsärenden 
 

Presentation av Johan Crondahl, nyanställd på hälsoskyddsenheten. 

Information om Tabergsån; genomförd damutrivning Jönsonnadammen. Mas-
mästaredammen-Magnussonnadammen, samråd inför kommande tillståndsan-
sökan. Förprojektering dammar Tabergsån övre, temperaturkartering källflö-
den. Måns Samuelsson miljöskydd. 

Information om Huskvarna Pistolskytteklubb efter att Tobias Karlemi (KD) 
väckt frågan vid september nämnden. Peter Elofsson miljöskyddsenheten. 

Redogörelse för ordförandebeslut; DMI 21-661 ”Yttrande över förslag till änd-
ring i föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket” samt om ett 
kommande presidiebeslut gällande ”Remiss nationella strategin för miljöbalks-
tillsynen perioden 2022-2024”, Magnus Nilsson miljöskydd. 
Nämnden önskar fortsättningsvis även beslutsunderlag till ordförandebeslut. 

Miljö- och hälsoskyddschefen informerar. 

Rapporter aktiviteter: 
-Projekt kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län, Miljösamverkan 2020-10-01 
-Samhällsbyggnadsutskottet 2021-10-05 
-Sveriges Miljökommuners höstmöte, Göteborg 6-7 oktober. Mer fakta om da-
garna finns på https://sverigesmiljokommuner.se/motesinformation/ 
motesinformation-2021/ 
-Presidiets möte med kommunrevisorerna 2021-10-14 

I samband med informationen om Sveriges Miljökommuner rapporterar 
Susanne Wismén om en kommande digital föreläsning från dem om PFAS 
samt om att vårmötet blir i Stockholm 10-11 maj. Inbjudan kommer. 

Kommande aktiviteter: 
-Digitala Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder SKR 2021-10-12 
och 2021-10-19. Mats Larsson Weidman deltar bägge dagarna. 

-Datum, tid och plats för avtackning av Håkan Strid blir 19 november,  
  kl. 14.00-15.30 i Galleriet Rådhuset. Nämnden hälsas välkommen och  
  en inbjudan kommer. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 97 
 
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan på fastigheten 
Öggestorp 1:22 i Jönköpings kommun 
Mhn 2021:3772. Stbn 2017:280  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida etablering av ytkrävande 
verksamhet; lagerlokal, handel, bilservice eller bensinstation inom fastigheten 
Öggestorp 1:22. Detaljplanen reglerar möjlig utbredning av byggnation, högsta 
tillåtna höjd för bebyggelse och lämplig placering av infart. I nära anslutning 
till fastigheten ligger Riksväg 31/40 och Jönköpingsbanan som båda är leder 
för transport av farligt gods. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28 
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se, sök på Ög-
gestorp 1:22, sökväg Pågående detaljplanearbete.  

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Öggestorp 1:22 m.fl. Jönköpings kommun 

 De frågor som miljö- och hälsoskyddsnämnden förfogar över kommer 
att hanteras i ett senare skede i byggprocessen, nämnden har därför inga 
synpunkter. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-14  
 
Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Rolf Wennerhag (S) yrkar för koalitionens räkning 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Öggestorp 1:22 m.fl. Jönköpings kommun 

 De frågor som miljö- och hälsoskyddsnämnden förfogar över kommer 
att hanteras i ett senare skede i byggprocessen, nämnden har därför inga 
synpunkter. 

Beslutet expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämnden
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 98  
 
Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
Mhn 2021:4040 

Sammanfattning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. För att säkerställa 
att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll anpassas 
taxebestämmelserna till den nya förordningen. SKR har tagit fram ett underlag 
för taxa för livsmedelskontroll anpassad till den nya avgiftsförordningen. Mil-
jö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till ny taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel i Jönköping kommuns anpassat efter SKR:s underlag. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-09-29 
Bilaga 1: Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till ny taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livs-
medel antas att gälla från och med 2022-01-01. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-14  
 
Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Rolf Wennerhag (S) yrkar för koalitionens räkning 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till ny taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livs-
medel antas att gälla från och med 2022-01-01. 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 99  
 
Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn  
enligt miljöbalken 
Mhn 2021:4056 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Ändringarna framgår av tjänsteskrivelsens bilaga och är markerad med röd text. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-10-07 
Bilaga 1: Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt 
                 miljöbalken 
Bilaga 2: Taxebilaga 2 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Anta ”Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken” att börja gälla från och med 2022-01-01. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-14  
 
Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Rolf Wennerhag (S) yrkar för koalitionens räkning 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Anta ”Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken” att börja gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 100  
 
Taxa gällande tillsyn enligt Lag (2006:1570) om skydd mot  
internationella hot mot människors hälsa 
Mhn 2021:4133 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att bedriva tillsyn enligt lagen  
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Då det 
saknas taxa för denna tillsyn bör en sådan antas. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-10-07 
Bilaga 1: Taxa 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Anta Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen om 
internationella hot mot människors hälsa inom Jönköpings kommun att 
börja gälla från och med 2022-01-01. 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-14  
 

Jäv  
På grund av jäv deltar inte Örjan Dahlberg (KD) vid behandlingen av ärendet.  
I hans ställe tjänstgör Tobias Karlemi (KD). 

Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Rolf Wennerhag (S) yrkar för koalitionens räkning 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Anta Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen om 
internationella hot mot människors hälsa inom Jönköpings kommun att 
börja gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 101 
 
Månadsrapport för perioden januari-september 2021 
Mhn 2020:4447 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrapport för perioden  
januari-september 2021. Rapporten är en förenklad månadsrapport och in- 
nehåller därför endast uppföljning av ekonomin. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-10-06. 
Bilaga 1: Månadsrapport september 2021 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Månadsrapport september 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-14  
 
Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Rolf Wennerhag (S) yrkar för koalitionens räkning 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Månadsrapport september 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 102  
 
Anmälan om delegationsbeslut 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckning över delega-
tionsbeslut: 

Administrativa ärenden – DAD §§ 012-013 

Hälsoskyddsärenden – DAH §§ 375-427 

Avloppsärenden – DAL §§ 090-101 

Miljöskyddsärenden – DFO §§ 032-036 

Livsmedelsärenden – DLI §§ 342-368 

Miljöskyddsärenden –  DMI §§ 566-662 

På begäran av Rolf Wennerhag (S) redovisade Magnus Nilsson bakgrund till 
delegationsbeslut DMI § 661 vid sammanträdet. 

 

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

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 103  
 
Anmälningsärenden 
 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna an-
mälningsärenden 2021-09-02 – 2021-09-29.  

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2021-10-14

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 104 
 
Beslut om julbord/jultallrik 2021 
 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar upp frågan om miljö- och hälsoskydds-
nämnden ska ha ett julbord eller en jultallrik i samband med decembernämnden 
den 14 december och om det i så fall ska ske tillsammans med miljö- och häl-
soskyddskontorets personal eller ej. Fråga har tagits upp på förvaltningens 
samverkansmöte. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-14  
 
Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Rolf Wennerhag (S) yrkar för koalitionens räkning 
bifall till förslaget om förtäring och föreslår att nämnden detta år har en egen 
sittning innan eller efter nämnden den 14 december.  

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om att förtäring innan eller ef-
ter decembernämnden ska ske med egen sittning på grund av pandemi-
läget. 
Miljö- och hälsoskyddskontoret får bestämma och genomföra en aktivi-
tet efter egna förslag. 
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