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Plats och tid Sandhemsalen, Mullsjö kommunhus 

 torsdagen den 7 december 2017  

 klockan 15.00 – 17.15 

 

  

Beslutande Bertil Engström (MP), ordförande                

 Helena Persson (C) 

 Erik Johansson (M)  

 Robert Larsson (S) 

 Leif Wangström (M)               ers. för Carina Fritzon (S)

 Johan Wållgren (KD) §§ 38- 42   

 Joakim Lindblom (SD) §§ 43-46  ers. för Johan Wållgren (KD)  

 Harriet Cajfeldt-Carlsson (S)  

 Mats Persson (M)                     

 Ewa Johansson (SD)   

    

 
Ej tjänstgörande ersättare  
och övriga närvarande Joakim Lindblom (SD)  §§ 38-42 

  

Agneta Martinsson, förvaltningschef 

Johanna Karlsson, miljöinspektör  

Lars-Erik Sidenholm, miljöinspektör 

Lena-Stina Wennman, miljöinspektör  

 Ingemar Bergbom, miljöinspektör  

 Fredrik Sunesson, administratör 
     

Utses att justera Erik Johansson  Paragrafer: 38-46 
    

Ordförande ___________________________________________________ 
 

Justerare ___________________________________________________ 

 
Sekreterare ___________________________________________________ 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
 

Organ Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner 
 
 

Sammanträdesdatum 2017-12-07 
 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-12 Datum då anslaget tas ned 2018-01-03 
 

Protokollet förvaras på Miljönämndens arkiv 
 
 
 

Underskrift: ______________________________________________________________  
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Justeras: 

 

 

 

Expedierats: 

 

  Dnr M-2017-911 

 

 § 38  Verksamhetsplan 2018 för miljönämndens verksamhet 

 
Beslut 

Miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2018 enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till verksamhetsplan för miljönämndens verksamhet 2018 har 

upprättats av miljöförvaltningen. Miljöchef och miljöinspektörer på 

förvaltningen redovisade förslaget vid nämndens sammanträde den 9:e 

november. På mötet presenterades följande tre aktiviteter som inte var 

inskrivna i verksamhetsplaneringen: 

 

Hälsoskydd 

- Tillsyn med uppföljning av tidigare projekt gällande egenkontroll. Fokus på 

rökfria miljöer och lokaler samt städning och ventilation med ATP-mätning 

(13 objekt).   

 

Miljöskydd 

- Tillsynsprojekt på U-anläggningar med mer än 20 personer anställda enligt 

SCB:s förteckning (ca 10 objekt)  

- Tillsynsprojekt på detaljhandeln avseende märkning enligt CLP (ca 20 

objekt).  

Förslag till verksamhetsplanering 2018 har nu kompletterats med ovanstående 

aktiviteter. 

 

Verksamhetsplanen innehåller visioner och övergripande mål för 

miljönämnden med aktiviteter som ska utföras av förvaltningens personal.  

 

Aktiviteterna är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen, regionala 

åtgärdsprogram, Vattenmyndigheterna åtgärdsprogram, gemensamt 

miljöprogram för kommunerna, nationella mål för livsmedelskontrollen och 

Habo kommuns övergripande mål. Det finns även ett övergripande mål om 

”effektiv och tillförlitlig handläggning, administration och information”.  

 

Aktiviteterna är prioriterade 1-3. Uppföljning av verksamhetsplanen sker till 

miljönämnden i tertialuppföljning 1 och 2 samt i bokslutet.  
 

Bilaga : Verksamhetsplan 2018 med bilaga 1-4 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner 

Akten 



HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER 
 

Miljönämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2017-12-07 

 
Sida 

53 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Expedierats: 

 

 

  Dnr 2017-706 

   

 § 39 Indexuppräkning av miljönämndens timtaxa 2018 

 
Beslut 

Miljönämnden höjer de fasta avgifterna och timtaxan för avgiftsåret 2018 

med 2,8 %. Detta medför att timavgiften höjs med 26 kr till 964 kr/h för 

tillsyn enligt miljöbalken och med 32 kr till 1 186 kr/h för kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljönämndens taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Mullsjö 2016-09-27 

§ 81 och Kommunfullmäktige i Habo 2016-11-24        § 120 och gäller från 

och med 2017-01-01. 

 

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 

finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

 
 

 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomikontoren Habo och Mullsjö kommuner 

Akten 
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  Dnr M-2017-1016 

 

 § 40 Fastställande av kontrollplan för livsmedel år 2018-2020 

 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att fastställa kontrollplanen för livsmedel år  

2018-2020. 

 

Ärendebeskrivning  

Kontrollplanen är miljönämndens beskrivning av hur de krav som ställs på 

offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Planen har 

sammanställts utifrån Livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll 

(LIVS 2005:21). 

 

Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till kontrollplan för livsmedel som 

ska gälla för perioden 2018-2020. Enligt föreskrifterna ska planen omfatta en 

period om minst 3 år. Kontrollplanen ska dock revideras och fastställas 

årligen.  

 

 

 

  
Beslut skickas till: 

Akten 
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  Dnr M-2017-1021 

 

 § 41 Ansökan om nytt tillstånd för skjutning med eld-handvapen 

inom område som omfattas av detaljplan i Habo och 

Mullsjö kommuner 

 
Beslut 

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner beslutar att söka nytt tillstånd 

för kommunala skyttar hos Polismyndigheten i Jönköpings län. 

 

Bakgrund 

Det inkommer varje år ett antal klagomål på stora mängder fågel i våra 

tätorter då de orsakar olägenheter för kommunmedborgarna. I samband med 

klagomålen görs alltid en bedömning från fall till fall. Klagomålen diarieförs i 

miljöförvaltningens verksamhetssystem och om bedömningen är att det är en 

olägenhet kan ett skriftligt uppdrag utfärdas till någon av våra 6 skyttar.  

Skyttarna får inte på eget initiativ utföra skjutningar utan miljöförvaltningen 

ger alltid ett enskilt uppdrag till skyttarna innan de får genomföra åtgärden 

som uppdraget innebär. 

 

Nuvarande tillstånd gäller till och med 2017-12-31 och kommuninvånarna har 

inte inkommit med några synpunkter eller invändningar mot de skjutningar 

och åtgärder som skyttarna genomfört under tillståndsperioden  

2013-03-11 - 2017-12-31. 

 

Förvaltningen har haft god erfarenhet av arbetet med de kommunala skyttarna 

och möjligheten att använda dessa inom detaljplanerat område. Förvaltningen 

ser att klaganden som är oroliga upplever att förvaltningens hantering och 

möjlighet att kunna använda kommunala skyttar ifall det skapar olägenhet är 

bra.  

Utöver avskjutningen av fågel så hjälper skyttarna till med att placera ut fällor 

för att fånga in grävlingar mm. 

 

Ersättning för kommunens skyttar är ca 4-5000 kr/år / skytt (2016), då får 

skytten stå för ammunition men erhåller reseersättning. 
 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner 

Polismyndigheten i Jönköpings län 

Akten 
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Expedierats: 

 

    

  Dnr M-2017-997 
 

 § 42 Granskning av ansvarsutövande  

 
Miljöchef Agneta Martinsson informerar om revisorernas årliga granskning 

av ansvarsutövande. Revisorerna har under året följt miljönämndens arbete 

genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra 

granskningsaktiviteter samt möte med miljöchefen 25 oktober.  

 

Revisorernas iakttagelser och rekommendationer har angetts i missiv daterat 

2017-11-08. 
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   Dnr M-2017-945 
 

 § 43  Remiss grön handlingsplan - informationsärende 

 

Ingemar Bergbom, miljöinspektör informerar om Länsstyrelsens remiss -

Grön Handlingsplan och åtgärdsprogram 2018-2022.. 

 

Grön handlingsplan för Jönköpings län är resultatet av ett samordnat 

genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram regionala 

åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, handlingsplan för grön infrastruktur 

och åtgärder för att nå friluftsmålen. 

 

Yttrande på remissen skall lämnas av kommunerna, samordningsansvar för 

respektive kommun på remissen är Tekniska kontoret i Habo samt 

kommunledningsgruppen i Mullsjö. Miljönämnden kommer att svara på de 

åtgärdspunkter som nämnden berörs av. Ärendet behandlas vid 

Miljönämndens nästa sammanträde 8 februari. 
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Expedierats: 

 

 

 

  Dnr M-2017-2 

 

 § 44 Redovisning av delegationsbeslut 

 

Beslut  

Redovisning av delegationsbeslut nr 304-323 2017 enligt delegationslistan. 

Delegationslistan förklaras härmed redovisad. 
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 § 45 Information 
 

 

- Resultat från badvattenprovtagning 2016, Habo och Mullsjö kommuner 

- Resultat från länsprojekt Kontroll och provtagning av grillad kyckling 

- Resultat från egen kemikalieutbildning 

- Resultat från CLP projektet 

- Föreskrifter för avfallshantering och avfallsplan 

- Slutrapport parlamentariska nämnden 

- Reviderat styrkort - mindre revidering 
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 § 46 Kurser och konferenser 

Inga kurser anmälda. 

 

  

 


