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§ 59
Informationsärenden
Då T.f. miljö- och hälsoskyddsdirektör Anders Hansson informerade nämnden
under punkterna Månadsrapport maj 2022 och Verksamhet- och investeringsplan 2023-2025 följde ingen ytterligare information här.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

§ 60
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över ansökan om upphävande av tillstånd
Mhn 2022:2522

551-7714-2022

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen Östergötland begär yttrande avseende HZI Biogas Operations AB:s ansökan om upphävande av tillstånd för
miljöfarlig verksamhet på fastigheten Flahult 21:1 i Jönköpings kommun. Tillstånden avser verksamhet för förbehandling av utsorterat organiskt avfall.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2022-06-03
Bilaga - Ansökan om upphävande av tillstånd, avfallshantering Jönköpings kommun
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga invändningar avseende upphävande av tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) 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 har inga invändningar avseende upphävande av tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östegötland
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur
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§ 61
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken, Nobia Supply Chain AB, fastigheten Flahult
19:12 i Jönköpings kommun
Mhn 2022:2380 551-17337-2020
Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland, har från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden begärt yttrande över en ansökan från Nobia Nordic Supply
Chain AB.
Ansökan avser tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till tillverkning av träbaserade inredningsprodukter m.m. på fastigheten Flahult 19:12 i Jönköpings kommun,
Jönköpings län.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2022-06-03
Bilaga 1
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen daterad 2020-12-23, dnr
Mhn 2020:4455
Bilaga 2
Nobia Nordic Supply Chain AB:s ansökan om tillstånd daterad
2020-11-03
Bilaga 3
Konsoliderad version av yrkanden och villkor daterad 2021-03-16
Bilaga 4
Kompletteringsyttrande daterad 2021-05-31
Bilaga 5
Kompletteringsyttrande daterad 2021-07-02
Bilaga 6
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § gällande Södra Munksjöns
Utvecklings AB:s ansökan om dagvattenanordning, dnr Mhn 2021-57
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö-och hälsoskyddsnämnden tillstryker Nobia Nordic Supply Chain
ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken med följande tillägg:
-Tillägg avseende villkor 5: Bästa möjliga teknik ska användas vid
rening av processvatten..
Enligt Miljöbalken ska bästa möjliga teknik alltid användas när det gäller intern rening. Bolaget ska undersöka möjligheten att återanvända
processvatten.
-Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter i form av lukt och
damning minimeras. Om olägenhet ändå uppkommer från verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att begränsa olägenheterna.
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att Miljöprövningsdelegationen i övrigt föreskriver de villkor som är nödvändiga för aktuell
verksamhet.

Justerandes signatur
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) 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 tillstryker Nobia Nordic Supply Chain
ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken med följande tillägg:
-Tillägg avseende villkor 5: Bästa möjliga teknik ska användas vid
rening av processvatten..
Enligt Miljöbalken ska bästa möjliga teknik alltid användas när det gäller intern rening. Bolaget ska undersöka möjligheten att återanvända
processvatten.
-Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter i form av lukt och
damning minimeras. Om olägenhet ändå uppkommer från verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att begränsa olägenheterna.
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att Miljöprövningsdelegationen i övrigt föreskriver de villkor som är nödvändiga för aktuell
verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Jönköpings län

Justerandes signatur
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§ 62
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över ansökan om upphävande av tillstånd enligt miljöskyddslagen
Mhn 2022:2369, 2022:2370, 2022:2371. Lst 6936-2021
Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen länsstyrelsen Östergötland begär yttrande angående Jönköpings Rehållning AB (JRAB) ansökan om upphävande av tillstånd
enligt miljöskyddslagen samt förordningen (1996:971) om farligt avfall till yrkesmässig mellanlagring av farligt avfall och yrkesmässig behandling av farligt
avfall på fastigheterna Örnnästet 11-13.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2022-06-03
Bilaga 1
Tillstånd (år 1985)
Bilaga 2
Tillstånd (år 2000)
Bilaga 3
Begäran återkallande tillstånd, 2022-04-28
Bilaga 4
Handlingsplan avslutning, rev 2022-04-07
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga invändningar avseende upphävande av tillstånd för miljöfarlig verksamhet

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) 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 har inga invändningar avseende upphävande av tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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§ 63
Föreläggande med vite om begränsning av ljudnivåer från Restaurang Twin City inom fastigheten Väster 1:1 Jönköpings kommun
Mhn 2022:0108
Sammanfattning
Den 10 mars 2022 fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om att musiken på Twin Citys uteservering inte ska överskrida 90 dBA i ekvivalent ljudnivå samt att en skriftlig egenkontroll skulle upprättas för att kontrollera att rekommenderade ljudnivåer följs. Den 4 juni 2022 tog miljö- och hälsosksyddsnämnden emot ett nytt klagomål från en boende på Hamngatan 5 i Jönköping.
Miljö- och hälsoskyddskontoret mätte ljudnivåerna i bostaden samma kväll;
den 4 juni 2022. Mätningen visade en ekvivalent ljudnivå på 32,2 dBA vilket
är ett överskridande av riktvärdet 25 dBA med 7 dBA.
Restaurang Twin City har yttrat sig över klagomålet och mätningen. I telefonsamtal med miljö- och hälsoskyddskontoret den 9 juni 2022 uppgav Gabriel
Azizsson från Twin City att de förelagda bullernivåerna och egenkontrollen
inte har tillämpats på livemusiken. De menar att de inte kan ha livemusik på sin
uteservering om de ska följa föreläggandet och således gällande riktvärden.
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det är rimligt att förelägga Restaurang Twin City om att hålla 25 dBA i ekvivalent ljudnivå på Hamngatan 5 i
Jönköping samt att beslutet ska förenas med ett vite som ska betalas för varje
gång det konstateras att beslutet inte uppfyllts i sin helhet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2022-06-15
Bilaga; Föreläggande med vite om begränsning av ljudnivåer från Restaurang Twin
City inom fastigheten Väster 1:1 i Jönköpings kommun.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Restaurang Twin City AB, org.nr. 559075-6416 föreläggs att senast 1 vecka efter att detta beslut tagits emot uppfylla följande:
 Begränsa ljudnivån från musik på Restaurang Twin Citys uteservering
på Hamnparken 3 i Jönköping så att den inte vid något tillfälle
överskrider 25 dBA i ekvivalent ljudnivå på Hamngatan 5 i
Jönköping.
Beslutet förenas med ett vite på om 25 000 kronor som ska betalas varje gång
det konstateras att ljudnivån överskridits punkten inte uppfyllts i sin helhet.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koaltionens 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
Restaurang Twin City AB, org.nr. 559075-6416 föreläggs att senast 1 vecka efter att detta beslut tagits emot uppfylla följande:
 Begränsa ljudnivån från musik på Restaurang Twin Citys uteservering
på Hamnparken 3 i Jönköping så att den inte vid något tillfälle överskrider 25 dBA i ekvivalent ljudnivå
på Hamngatan 5 i
Jönköping.
Beslutet förenas med ett vite på om 25 000 kronor som ska betalas varje gång
det konstateras att ljudnivån överskridits punkten inte uppfyllts i sin helhet.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Restaurang Twin City AB
Hamnparken 3
553 15 Jönköping

Justerandes signatur
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§ 64
Yttrande över åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027
Mhn 2022:2255 Ks/2022:279 420
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat denna remiss från länsstyrelsen till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden på internremiss för att inhämta nämndens synpunkter.
Remissen har också skickats till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Stadskontoret
(Analys- och hållbarhetsavdelningen).
Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål löper över åren 2023-2027 och omfattar
främst miljökvalitetsmålen frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker
strålmiljö samt god bebyggd miljö. Dessutom berörs ett flertal mål i Agenda 2030.
Åtgärdsprogrammet ersätter Hälsans miljömål 2017-2021. Åtgärdsprogrammet innehåller fyra fokusområden; En giftfri miljö, Hållbar produktion och konsumtion,
Livsmiljöer för en god hälsa, Hållbara städer och samhällen. Programmet syftar till
att miljömålen nås i Jönköpings län.
Förslaget till åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköping i samverkan med aktörer i länet.
Remissen av åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 28 åtgärder. Länsstyrelsen ansvarar helt eller delvis för 13 av dem, kommunerna helt eller delvis för
samtliga. Även Region Jönköpings län och näringslivet ansvarar eller deltar i
åtgärder i programmet.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är i huvudsak positiv till arbetet med åtgärdsprogrammet. Nämnden ser att det är viktigt att tydliga mål upprättas för perioden 2023-2027 men även mer långsiktigt. Målet bör vara att följa upp utifrån
framtagna länsmål. Kommunernas verksamhetsplaner bör vara anpassade utifrån länsmålen.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2022-06-07
Hälsans miljömål, remissversion
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen
på Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027 remissversion, i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga.

Justerandes signatur
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen
på Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027 remissversion, i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Yttrande till Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun
gällande förslag till bildande av naturreservatet Junebäckens källor
inom Vattenledningsområdet
Mhn 2022:1908 Stbn 2019:0292
Sammanfattning
Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av nytt
naturreservat; Junebäckens källflöden. Föreslagen lokalisering av naturreservat
omfattar ett område som övergripande benänämns som Vattenledningsområdet.
Reservatet angränsar till stadsdelarna Mariebo, Gräshagen, Torpa, Tokap samt bilvande verksamhetsområdet vid Hedenstorp Östra. Reservatbildning syftar till att:
•
•
•

Bevara områdets källkärr och naturskogsrtade miljöer i bergbranter med tillhörande hög biologisk mångfald.
Bevara och återskapa biologisk mångfald i öppna marker och kulturpräglade
skogar samt stärka grön infrastruktur i kulturlandskapet.
Tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv, rekreation och motion samt utveckla möjligheterna till att uppleva områdets natur och kulturvärden inom ramen för bevarande av naturvärdena

Området är i dagsläget ett välanvänt friluftsområde och besöksmål i Jönköping.
Det föreslagna reservatområdet är en bit av Vätterns västra branter och en sluttning med bergbranter och mellanliggande terasser. Inför reservatbildningen noterades 37 st rödlistade arter i olika naturinventeringar. De höga biologiska värdena är knutna till en stor areal äldre ekrika skogsbestånd och synnerligen
artrika bergsbranter. Påtagligt är att här finns många källor där grundvatten rinner fram. Områdets jordbruksmark tillhör Hedenstorp och Åsens gård som ingår i ett kulturlandskap med storgårdar väster om Jönköping.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2022-05-25
Karta som visar området som föreslås bli naturreservat
Samråd – Vattenledningsområdet föreslås bli naturreservatet Junebäckens källor
Lägesrapport reservatutredning för Vattenledningsområdet
Samrådshandling föreslag till skötselplan för naturreservatet Junebäckens källor
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till bildande av naturreservatet Junebäckens källor.
Det saknas information om eventuella servitut och/eller nyttjanderätter
som belastar reservatområdet. Det bör vidare klargöras om det finns
några aktiva eller vilande markavvattningsföretag med tillstånd inom
naturreservatet samt hur aktuella tillstånd förhåller sig till reservatföreskrifterna.
Justerandes signatur
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12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Örjan Dahlberg (KD) lämnar följande yrkande:
Kristdemokraterna (KD) yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om
följande yttrande till Stadsbyggnadskontoret:
Följande utredningsåtgärder behöver företas innan ett beslut om bildande av
naturreservat Junebäckens källor:
1. En minskning av det föreslagna naturreservatets areal ska göras. Minskningen ska avse skötselområden 1 M (södra delen), 2 C, 3 I, 3 J, 3 K, 3
L, 3 T, 3 V, 3 X, 4 J, 4 K samt 4 L i bilaga 2, samrådshandling, förslag
till skötselplan för naturreservatet Junebäckens källor. Det ankommer
på Stadsbyggnadskontoret att närmare utreda och ange reservatsgränser.
2. En ekonomisk konsekvensanalys gällande inrättandet av naturreservatet
behöver göras. Av den ska framgå årlig driftskostnad för skötsel och
underhåll samt eventuella investeringskostnader och kostnader vid
bildandet av naturreservatet. Av konsekvensanalysen ska också framgå
eventuella kostnader för kommunal inlösen av fastighet.
3. Det måste ses över om inskränkningar i reservatsföreskrifter innebär restriktioner för verksamhet och föreningar nämnda i ”Skötselplan för naturreservat Junebäckens källor” punkt ”2.5 Friluftsliv och rekreation”.
4. Information behöver tas fram om eventuella servitut och/eller nyttjanderätter som belastar reservatsområdet. Det bör vidare klargöras om det
finns några aktiva eller vilande markavvattningsföretag med tillstånd
inom naturreservatet, samt hur aktuella tillstånd förhåller sig till reservatsföreskrifterna.
KD utvecklar närmare punkterna 1 och 2 enligt följande. Användningen av
områden i ett naturreservat begränsas av olika former av reservatsföreskrifter
och skötselplaner. Eftersom det också är svårt enligt miljöbalken att upphäva
ett inrättat kommunalt naturreservat är det viktigt att inför beslut om att bilda
ett nytt naturreservat göra rimliga avvägningar mellan skyddsbehov för naturvärden och friluftsliv och intressen som exploatering, företagsamhet, skogsbruk o.dyl. Det remitterade förslaget till naturreservat omfattar 202 hektar.
Det framgår enligt KD inte av utredningen att samtliga områden som föreslås
ingå i naturreservatet har ett sådant högt skyddsvärde att de ska innefattas i
detta. Det är därför rimligt att det sker en minskning av reservatsgränserna.
Stadsbyggnadskontoret får efter utredning ge ett nytt förslag till reservatsgränser.
Justerandes signatur
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Utredningsunderlaget behöver dessutom kompletteras med en ekonomisk
konsekvensanalys för att närmare uppskatta de kostnader som uppkommer till
följd av bildandet av naturreservatet. En sådan konsekvensanalys är lämplig
att göra särskilt med hänsyn till att naturreservat enbart kan upphävas om det
finns synnerliga skäl. Det är enligt KD rimligt att inför beslut om användning
av skattemedel och prioritering av kommunens budgetmedel ha ett kostnadsunderlag. Motsvarande ekonomiska konsekvensanalyser har gjorts i andra delar av landet inför bildandet av kommunala naturreservat.
Bert-Åke Näslund (M) för M-gruppen yrkar avslag till bildande av Junebäckens källor i nuvarande förslagna utformning och föreskrifter.
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) konstaterar att det föreligger tre
förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag respektive Örjan Dahlgrens
(KD) förslag och finner koalitionens förslag antaget.
Därefter ställer ordförande proposition på sitt eget förslag respektive Bert-Åke
Näslunds (M) förslag och finner koalitionens förslag antaget
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till bildande av naturreservatet Junebäckens källor.
Det saknas information om eventuella servitut och/eller nyttjanderätter
som belastar reservatområdet. Det bör vidare klargöras om det finns
några aktiva eller vilande markavvattningsföretag med tillstånd inom
naturreservatet samt hur aktuella tillstånd förhåller sig till reservatföreskrifterna.
Reservation
Ledamöterna för (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Ledamöterna för (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Kopia
Helen Bjurulf, kommunekolog Jönköpings kommun

Justerandes signatur
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§ 66
Miljöpris 2022
Sammanfattning
Endast en nominering har inkommit till Miljöpris 2022 och därför föreslås att
Anders Hansson får jobbar vidare med frågan om hantering och marknadsföring och att årets nominering flyttas till nästa år.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ingen prisutdelning ska ske
2022. Årets nominering flyttas till 2023.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitonens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att Anders Hansson får möjlighet att jobba vidare med frågan om miljöprisets hantering och marknadsföring i framtiden.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet och tillägget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ingen prisutdelning ska ske
år 2022 och att Anders Hansson får möjlighet att jobba vidare med frågan om miljöprisets hantering och marknadsföring i framtiden.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 67
Månadsrapport för maj 2022
Mhn 2022:0990
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport för
maj 2022. Prognosen pekar mot ett fortsatt överskott med 0,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01
Månadsrapport för maj 2022, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Månadsrapport för maj 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) 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 för maj 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 68
Verksamhet- och investeringsplan (VIP) 2023-2025,
miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mhn 2022:2576
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28, § 106, uppgår budgetramen för
miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2023 till 19,8 mnkr. Planerade
budgetramar för 2024 och 2025 är enligt beslutet satta till samma belopp.
Nämndernas förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) är en del av
beredningen av kommunfullmäktiges VIP. I förslaget utgår nämnden från sitt
grunduppdrag och lämnar ett förslag på hur de beslutade ekonomiska ramarna
planerar att användas med beaktande av nämndens nuläge och bedömning av
framtida utveckling och viktigaste utmaningar. Förslaget utgör underlag för
den fortsatta beredningen av kommunfullmäktiges VIP och är även ett underlag
för nämndens kommande verksamhetsplan. Äskanden utöver ram ska inte ingå
i nämndernas budgetförslag.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till VIP 2023-2025 som
tar hänsyn till de förutsättningar som framgår i anvisningar för VIP-arbetet och
mål som ska uppnås genom utnyttjande av den beslutade ramen.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08
Kf 2022-04-28, § 106, Reviderade ekonomiska ramar för 2023-2025 med bilagor
Reviderade ekonomiska ramar och anvisningar för arbetet med nämndens
förslag till VIP 2023-2025 med bilagor
Förslag till VIP 2023-2025, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till verksamhet- och investeringsplan (VIP) 2023-2025 för miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänns.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till verksamhet- och investeringsplan (VIP) 2023-2025 för miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 69
Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckning över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – DAH §§ 289-355
Avloppsärenden – DAL §§ 053-065
Miljöskyddsärenden – DFO §§ 015-017
Livsmedelsärenden – DLI §§ 490-635
Miljöskyddsärenden – DMI §§ 077-087

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

Justerandes signatur
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§ 70
Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2022-05-05 – 2022-06-01
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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§ 71
Avslutning med sommarhälsning
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) tackade nämndens ledamöter samt
t.f. miljö- och hälsoskyddsdirektör Anders Hansson och övriga tjänstepersoner
från förvaltningen för det gångna halvåret och önskade alla en fin sommar.
Presidieledamöterna Bert-Åke Näslund (M) och Rolf Wennerhag (S) tackade i
sin tur ordförande och alla andra berörda för det arbete som nerlagts under det
gångna halvåret och önskade också glad och avkopplande sommar.
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