
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bm Utskott Gislaved

Sammanträdesdatum 2022-06-21

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 15.05 - 15.25

Beslutande Magnus Sjöberg (C) ordf
Torbjörn Gustafsson (C)
Björn Olsson (L)
Nicklas Westerholm (WeP)
Frank Josefsson (S)
Lennart Berggren (S) tj ers för Johanna Wärme
Sven Andersson (C) tj ers för Eva Eliasson
Simon Petersson (M) tj ers för Patric Bergman
Natalia Edalova (SD) tj ers för Ulf Poulsen

Övriga deltagande
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare
Sven Hedlund, stadsarkitekt
Angela Sjöblom, miljöchef

Utses att justera Frank Josefsson

Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljöförvaltningen

Tisdagen den 28 juni 2022

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 25 - 27

Gunilla Gustafsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Magnus Sjöberg

Justerande ..........................................................................................................................................

Frank Josefsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Yttrande över remiss om åtgärdsprogram för hälsans miljömål
2023-2027 i Jönköpings län

Beslut
Bm Utskott Gislaved lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen gällande
åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål 2023-2027:

Nämnden är generellt positiv till föreslagna åtgärder. I flertalet av de föreslagna
åtgärderna är det inte bygg- och miljönämnden som har huvudansvaret för att
åtgärderna genomförs. Nämnden skulle gärna se att ansvarsfördelningen
förtydligas så att man skiljer på kommunen som verksamhetsutövare och
kommunen som tillsynsmyndighet.

Nämnden avser att delta i majoriteten av de föreslagna åtgärderna som berör
nämndens verksamhet. Åtgärdsprogrammet består av 28 föreslagna åtgärder. Av
dessa har 9 identifierats som att de berör nämndens verksamhetsområde direkt
eller indirekt som tillsynsmyndighet. Nämnden är positiv till att delta i sju av dessa
åtgärder. Nämnden ställer sig tveksam till åtgärd nr 7 Öka kunskapen om
kemikalier i detaljhandeln. Nämnden ställer sig även tveksam till åtgärd nr 19
Sprida information om vedeldning.

Ärendebeskrivning
Bm Utskott Gislaved har fått en remiss från Kommunstyrelsen gällande
åtgärdsplan Hälsans miljömål 2023-2027. Syftet med åtgärdsprogram Hälsans
miljömål är att bidra till att nå nationella miljömål och de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030. Åtgärdsprogrammet berör främst miljökvalitetsmålen
frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö samt god bebyggd
miljö. Dessutom berörs ett flertal mål i Agenda 2030. Förslaget till åtgärdsprogram
har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköping i samverkan med aktörer i länet utifrån
regionala utmaningar och förutsättningar. Åtgärderna redovisas i följande
fokusområden som bedöms särskilt viktiga för att möta utmaningarna för Hälsans
miljömål. Giftfri miljö, Hållbar produktion och konsumtion, Livsmiljöer för god
hälsa, Hållbara städer och samhällen.

Motiv till beslut
Åtgärderna i programmet är en del i det arbete som sker inom länet och som
pekar ut områden för att öka förutsättningar för att nå de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030. Åtgärdsprogrammet är inte bindande för
myndigheter, men det länsgemensamma arbetet är viktigt för att nå dessa mål.

Att åtgärd 7 inte anses vara en prioriterad åtgärd beror på att det är oklart om
tillsynen i framtiden ska ligga på den kommunala tillsynsmyndigheten, denna punkt
är inte heller prioriterad i tillsynsplanen under 2022-2024.

Att åtgärd 19 inte anses vara en prioriterad åtgärd beror på att det är svårt att
identifiera prioriterade områden för denna åtgärd. Ett förslag på ändring i målet till
att gälla ett generellt utskick rörande eldning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
Remiss inkommen 2022-05-09
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Handlingar som tillhör beslutet
Excellista Hälsans miljömål 2023-2027

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till:
Bengt-Göran Ericsson
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Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Bm Utskott Gislaved godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som
förtecknas i protokoll av 2022-06-21.

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut under perioden 2022-05-17 - 2022-06-10 i följande ärenden
meddelas enligt sammanställd rapport:

· Administrativa ärenden (BM) ---
· Bostadsanpassning (BAB) sid. 1-3
· Kart-och mätärenden (MBK) ---

Beslutsunderlag
Rapport delegationsbeslut BmUG 2022-05-17 - 2022-06-10
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Meddelanden

Beslut
Bm Utskott Gislaved lägger följande meddelanden till handlingarna:

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 - Antagande av dokument "Tillsammans
möter vi framtidens behov främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030"

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 - Ekonomiska styrprinciper

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-04 - Planeringsdirektiv 2023 hela
kommunen

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-04 - Uppföljning 1, U1, hela kommunen
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