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§ 168

Informationsärenden
Presentation av Lena Nordlund, nyanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör på livsmedelsenheten
Tjänsteresor och arbetspendling 2016. Resvaneundersökning bland
personalen i lönköpings kommun, Mattias Bodin SBK
- Rapport från "Leda och styra for jämställd verksamhet, 2017-03-22
- Rappatt från utbildningen "Skriva kommuntexter av hög kvalitet
med klarspråk"
- Rapport från Rådhuset AB:s koncerndag, 2017-03-17
- Rappatt från arbetsgruppen for luftvårdsamverkan
- Rapport från Tekniskt utskott, 2017-03-15
- Miljöfika
- Rappatifrån presidieträffMiljösamverkan f, 2017-03-23
- Rapport från Medborgardialog Attarpsdammen Bankeryd, 2017-03-29
Rappott från SKL:s presidiedagar for miljö-, plan och byggnämnder
2017-04-03--04
Miljöpriset 2017
Vision 2030
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till det pågående arbetet
inom Stadsbyggnadsvisionen. Nämnden finner Vision 2030 mer som
ett delmål än ett slutmål.
Frida Edman (MP) ny ledamot och Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2017-03-30.
Samråd om VIP, PHU och Miljömålsanslag, 2017-05-11
Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
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§ 169

Månadsrapport per mars 2017
Mhn 2017-694

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrappmi
per mars 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2017, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27

Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrapport mars 20 l 7 godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-04-06

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Månadsrappmi mars 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 170

Intune för iPad:s
Personal från TT-enheten besöker miljö- och hälsoskyddsnämnden för
att hjälpa till med att installera programmet Intune, som vmje förtroendevald ska ha i sin iPad.
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§ 171

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna får kännedom 2017-02-23-2017-03-22.
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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§ 172

Meddelanden- handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fötieckning över handlingar
inkomna för kännedom 2017-02-23-2017-03-22.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-06

§ 173

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fölteckningar över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden - D AH §§ O59-111
Avloppsärenden-DAL §§ 020-036
Livsmedelsärenden- DLI §§ 045--059
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 053-082

Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande
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§ 174

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fö1ieckningar över inkomna
anmälningsärenden 2017-02-23-2017-03-22.
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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§ 175

Anhållan om att utnyttja resultatfonden för förbättringsinsatser på
miljö- och hälsoskyddskontoret
Mhn 2017-1584
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att resultatfonden ska utnyttjas för att
genomfora forbättringsinsatser på miljö- och hälsoskyddskontoret Aktiviteter,
motiv, specificeringar, ansökta belopp och kostnader framgår av bilagan till
kontorets tjänsteskrivelse 2017-04-05.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-05 med bilaga

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att
utnyttja resultatfonden i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets
tjänsteskrivelse 2017-04-05 med bilaga.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-04-06
Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till forvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att
utnyttja resultatfonden i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets
tjänsteskrivelse 2017-04-05 med bilaga.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 176

Miljöprisets skolpris 2017, förlängd nomineringstid
Sammanfattning
Mot bakgrund av det fåtal nomineringar till skolpriset som inkommit till
Miljö- och hälsoskyddskontoret vill ordförande Susanne Wismen förlänga
nomineringstiden for skolpriset Miljö- och hälsoskyddskontoret ska även
upprätta en handlingsplan i syfte att nå och informera utbildningsförvaltningen
om möjligheten till att nominera innevarande år.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-04-06

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen yrkar att nomineringstiden for skolpriset
förlängs.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger miljö- och hälsoskyddskontoret
i uppdrag att förlänga nomineringstiden för att på så sätt kunna dela ut
skolomas miljöpris i september.
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