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1. Introduktion till
verksamhetsplanen
Detta dokument visar miljö- och hälsoskyddskontorets planerade verksamhet under 2017.
Målsättningarna bygger på de lagstiftningar
som miljö- och hälsoskyddsnämnden har att
övervaka. Här ingår bl.a. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, EU-regler och
strålskyddslagen. Vidare har nationella,
regionala och kommunala miljömål beaktats.
Exempel på detta är nationella miljömål,
nationella folkhälsomål, länsstyrelsens
regionala miljömål samt Jönköpings kommuns
”Program för hållbar utveckling – miljö”.
För att öka dokumentet läsbarhet finns
övergripande mål och förutsättningar för
verksamheten i de inledande avsnitten 2-11.
Alla detaljer finns i bilagorna 1-6.
Verksamhetsplanen är godkänd genom miljöoch hälsoskyddsnämndens beslut 2016-12-08,
§ 123.

2. Vision och
framåtblick
Vision
I Jönköpings kommun har vi en god miljö och
en god livskvalitet. Vår verksamhet bidrar till
att Jönköpings kommun utvecklas på ett
hållbart sätt.
Framåtblick
Under 2016 har en ny ordinarie
förvaltningschef tillsatts. Ett viktigt resultat av
hans arbete är att förvaltningens
ledningsstruktur förstärkts med tre
enhetschefer från december 2016. Genom
förstärkningen kommer förvaltningen att
säkrare möta de lagstadgade krav som finns på
arbetsplatsen.
Under 2017 inleds en förändring av
ledningssystemet. Avsikten är att
arbetsgruppernas uppgifter ska vara
lättöverskådliga för alla vid varje tidpunkt.
Ytterligare en effekt är att arbetsmiljön
förbättras.
Agenda 21
Behovet ökar av nya vägar för att nå ut med
olika miljöfrågor. Det kan till exempel vara
nya samarbetspartners, nya arenor och/eller
nytt fokus på utvalda miljöfrågor.

Vattensamordning
Samverkan mellan berörda förvaltningar och
nämnder är en fortsatt förutsättning för att
vattenarbetet i kommunen ska fungera och
lösas på bästa sätt.
På grund av stort exploateringstryck i
kommunen förväntas de resurser som arbetar
med dessa frågor att öka. Detta medför i sin tur
en ökad arbetsbelastning för vattensamordnaren. Risk finns för att delar av
vattensamordningen måste prioriteras bort.
Kemikaliesamordning
Arbetet inom kemikalieplanen är beroende av
kompetens, resurser och eget arbete på andra
förvaltningar. Det finns en risk att andra
förvaltningar inte förstår kemikaliefrågans
komplexitet och behovet av åtgärder hos dem.
Risken är också att man ser kemikaliestrategen
som den resurs som ska tillgodose både
kompetens och faktiskt arbete till hela
kommunen och att kemikalieplanens mål
därmed blir svåra att nå. Inledningsvis är
kemikaliestrategens fokus att inspirera,
övertala och förmå andra att ta sitt ansvar för
åtgärder samt att bistå med kompetens.
Livsmedelsenheten
Enheten behöver bli bättre på att hantera brott
inom livsmedelskedjan.
Det finns brister i märkning – särskilt fokus på
näringsdeklarationer.
Handeln av kosttillskott och internethandel av
livsmedel ökar. Att förbättra kontrollen av
detta.
Livsmedelsverket har i uppdrag att ta fram en
ny modell för riskklassificering.
Hälsoskyddsenheten
Åtgärd av bristande enskilda avloppsanordningar är fortsättningsvis viktiga.
Enheten kommer att belastas hårt av det ökade
byggandet i form av ökat antal remisser och
samråd.
Radonmätningar som kommer in från ägare av
flerbostadshus och bostadsrättsföreningar
kommer att öka.
Ökat fokus på buller, särskilt från fordon och
från fläktar och kompressorer på innergårdar i
tätorter.
Fortsatt fokus på luftmätningar i Luftvårdsförbundets regi.
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Miljöskyddsenheten
EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på
åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag i
kommunen, vilket genererar ytterligare
arbetsinsatser för enheten.
Handläggning som rör nybyggnation främst
runt Munksjön och handläggning av
förorenade områden fortsätter att öka.
Arbetet med implementering av ny
kemikalielagstiftning går in i slutfasen.
Tillsynsinsatser i form av kontroll av märkning
av kemiska produkter behövs initialt mer tid
för.

3. Övergripande mål
Här anges de övergripande målen för
verksamheten. Detaljerade mål listas i
bilagorna.
• Tillsyn enligt miljöbalken genomförs som
anges i tillsynsplanen i bilaga 1.
• Kontroll inom livsmedelslagstiftningens
område genomförs som anges i
kontrollplanen i bilaga 2.
• Ansökningar, remisser och klagomål
besvaras inom rimlig tid.
• Miljömålsanslag för 2017uppgår till 1,833
mnkr. Till detta belopp tillkommer
outnyttjade medel för 2016, 958 tkr som
överförs till 2017. Förvaltningen genomför
miljömålsaktiviteter i enlighet med
kommunstyrelsens beslut.
• Genom information och utbildning ska
människor i Jönköpings kommun
motiveras till aktiviteter för en bättre miljö
och ett uthålligt samhälle.
• Vattensamordnaren ska driva, stödja och
delta i framtagande av policys, planer,
remissvar, analyser och utredningar. Fokus
ligger bland annat vid dagvattenpolicyn,
dagvattenfrågor i de stora exploateringsområdena, Vätterns vatten, klimatrelaterade vattenfrågor samt vid flera
planer som tekniska nämnden ansvarar för.
• Kommunens arbete med kemikalier
samordnas och stödjs av kemikaliestrategen med kemikalieplanen som
styrande dokument.

4. Strategier för att nå
målen
Syftet med att ange nedanstående strategier är
att förtydliga vilka värderingar som bör vara

vägledande i olika situationer. Strategierna
visar vad som är viktigt i sättet att ordna verksamheten.
• Medarbetaridéns värderingar är
utmärkande för verksamheten.
• Verksamhetens mål är tydliga och
tilldelade per arbetstagare.
• Med ett bra bemötande motiveras
medborgare och näringsliv att bidra till en
god miljö och en god livskvalitet.
• Medarbetarna har god kunskap om de
verksamheter där tillsyn bedrivs.
• Kompetensutveckling av arbetstagarna
genomförs i enlighet med analysen av
förvaltningens totala förmåga.
• En god arbetsmiljö upprätthålls genom ett
systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta
inkluderar både förebyggande och
tillrättande åtgärder.
• Ständiga förbättringar är ett vedertaget och
förankrat arbetssätt.

5. Risker för bristande
måluppfyllelse
Analysen är genomförd med verksamhetsmålen som bas. Det som analysen visar är
olika risker att vi inte når målen.
• Den stora resursbristen som behovsutredningen påvisar kan leda till att
förvaltningen lägger fokus på fel saker.
• Höga sjuktal leder till resursbrist.
• Brister i nödvändiga IT-system ökar
handläggningstiden per ärende.
• Resursbrister leder till hög stressnivå med
ökad risk för sjukskrivningar eller avhopp.
• Stress och resursbrist minskar personalens
arbetsglädje.
• Att arbeta i ett kontorslandskap gör att
livsmedelsenhetens prestationsförmåga
minskar.
• Förvaltningens kommunikation utåt är inte
tillräckligt tydlig.

6. Särskilda åtgärder för
ökad måluppfyllelse och
uthållighet
•

Tre nya enhetschefer introduceras och
kompetensutvecklas för att uppnå den
avsedda effekten av den förstärkta
ledningsstrukturen.
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•
•

•

Ett mer transparent ledningssystem införs.
Detta påbörjas under 2017 och avslutas
under 2018.
Under 2017 arbetas en uppsättning
servicegarantier fram som anger vilka
svarstider som är rimliga och som
omvärlden kan lita på.
2017 är ett klarspråksår då kontorets
personal ska förbättra sitt sätt att framföra
ett budskap till en mottagare.

7. Har förvaltningen
tillräcklig kompetens?
Till största delen har förvaltningen tillräcklig
kompetens men med vissa brister som behöver
hanteras under 2017. Här nedan listas en
sammanfattning.
• Tre nya enhetschefer leder till en
minskning av totala tillsynresurser med ca
5 %.
• Många områden med hög sårbarhet på
grund av nyckelpersonskompetenser.
• Ny lagstiftning och växande
verksamhetsutövare ställer krav på
kompetensutveckling.
• Samverkan med andra förvaltningar inom
kommunen inklusive kontaktcenter
behöver förbättras.
• Förmågan att föra motiverande samtal bör
utvecklas.
• Omvärldsanalys bör utvecklas.
• Kansliet är underbemannat vilket leder till
att inspektörernas tid i fält minskas.
• Kännedom om verksamhetsutövarnas
verksamhet bör öka.

8. Ekonomi
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettobudget
för 2017 uppgår till 16,1 mnkr. Kostnaderna är
ca 32 mnkr och intäkterna ca 14 mnkr, varav
ca 9,5 mnkr utgörs av tillsynsavgifter. Från
2016 för vi över 958 tkr i miljömålsanslag. För
2017 beslutade kommunstyrelsen om 1,833
mnkr i nya miljömålsanslag. Anslag från
länsstyrelsen och Naturvårdsverket uppgår till
1,5 mnkr. Samtliga dessa medel ingår i ovan
nämnda intäkt. I bilaga 4 specificeras vilka
aktiviteter som miljömålsanslagen ska
finansiera och vem som är ansvarig för
aktiviteten.

9. Organisation och
personal
Miljö- och hälsoskyddskontorets ledning består
av förvaltningschef, administrativ chef och
chefer för livsmedelsenheten,
hälsoskyddsenheten och miljöskyddsenheten.
Tillsammans bildar dessa fem chefer en
ledningsgrupp. Utöver ledningen består
organisation av ett kansli, miljöskyddsenheten,
hälsoskyddsenheten, livsmedelsenheten,
Agenda 21-samordnare, kemikaliestrateg,
vattensamordnare samt kommunikatör.
Organisationen framgår av bilaga 5.
Signaturlista för kontorets personal framgår av
bilaga 6.

10. Uppföljning av
verksamheten
Uppföljning av målen sker genom
tidsredovisning och delårsbokslut/bokslut.
Delårsredovisningar till miljö- och
hälsoskyddsnämnden sker i maj och
september. Ett bokslut över föregående års
verksamhet presenteras i januari/februari.

11. Underlag, styrande
dokument
Kommunprogram 2014-2018
Programmet är det främsta styrdokumentet i
kommunen med den utveckling som
Kommunfullmäktige har beslutat för
innevarande mandatperiod. I
verksamhetsplanen ska de mål som MHK ska
arbeta med vara listade.
Kommunens program för hållbar
utveckling
I programmet finns flera konkreta aktiviteter
och mål som miljö- och hälsoskyddsnämnden
ansvarar för.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut
I kommunfullmäktiges budgetbeslut (VIP)
anges de särskilda aktiviter som miljö- och
hälsoskyddsnämnden ansvarar för samt
tilldelat förvaltningsanslag.
Kommunens medarbetaridé
Medarbetaridén beskriver ledord som
kommunanställda ska använda i sin
professionella kontakt med kollegor, chefer
6

och med omvärlden. Ledorden är
medarbetarskap, ledarskap, kommunikation
och samverkan.
Reglemente för miljö och
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är lokal
tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka
efterlevnaden av miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen med flera lagar.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är en
stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och kommunens förvaltningar i
frågor som rör lokal Agenda 21, sjöar och
vattendrag, samhällsplanering samt förorenad
mark. Miljö- och hälsoskyddskontoret svarar
också operativt för kalkningsverksamhet och
luftkvalitetsmätningar.
Miljöbalken, livsmedelslagen och andra
lagar som styr tillsynen
Av lagstiftningar framgår vilka verksamheter
som ska stå under tillsyn och kontroll och hur
arbetet ska genomföras.
Nationella och regionala miljömål samt
nationella folkhälsomål
De olika målen anges i bilaga 3.
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Bilaga 1: Tillsynsplan miljöbalk
Miljöskyddsenheten
Här redovisas en sammanställning av planerad operativ tillsyn för 2017. I begreppet operativ tillsyn
omfattas både tillsynsbesök på plats hos verksamheten och administrativa uppgifter. Tillsynsbesöken på
miljöfarliga verksamheter innebär bl.a. granskning av företagens egenkontroll samt deras hantering av
kemikalie- och avfall. I tillsynen ingår även skrivelser, beslut, granskning av rapporter, uppdatering av
Vision samt rådgivning. Det årliga tillsynsbehovet motsvarar det antal timmar som resp. bransch är
berättigad till utifrån den årliga tillsynsavgiften. Det årliga tillsynsbehovet är större än de personalresurser
som enheten har till sitt förfogande. Prioriteringar har genomförts enligt följande: Inspektionsintervallen
planeras utifrån nuvarande personal resurser enligt följande: inspektion en gång per år på A- och B-objekt,
vartannat år på C-objekt och U-objekt med fast avgift samt var 3:e - 10:e år på övriga objekt. Genom att
följa upprättad prioritering varierar den årliga tillsynenstiden inom nedan sammanställning av
tillsynsbranscher. Tillsynsplanen uppdateras årligen genom utdrag ur verksamhetssystemet EDP Vision, där
detaljnivån visar tillsynen ner till respektive objekt.
Inom befintliga resurser läggs extra fokus på projektinriktad tillsyn avseende förebyggande åtgärder mot
utsläpp.

Sammanställning planerad operativ tillsyn 2017
Objektsbunden tillsyn inom
respektive bransch

Antal tillsyns- Tillsynstid
objekt Vision 2017 (h)

Antalet planerade
inspektioner 2017

Avfallsanläggning
Avloppsreningsverk
Bekämpningsmedel(exkl. lantbruk)
Bensinstation/bilvård
Betongindustri
Detaljhandel
Elektriska artiklar
Förbränningsanläggning/värmepump
Gjuteri
Gummi
Infrastruktur
Kemindustri/kemlagring
Kylserviceföretag
Lantbruk (inkl. anim. biprodukter)
Livsmedelsindustri
Motorbanor
Plastindustri
Skjutbanor
Småbåtshamn
Tryckeri och fotoverksamhet
Trävarutillverkning
Tvätteri
Täkter, husbehov
Verkstadsindustri
Vindkraft (se även Giftfri miljö, Samråd,
remisser – vindkraft)
Vårdinrättning
Ytbehandlare
SUMMA antal objekt:
SUMMA objektsbunden tillsyn h):
SUMMA ej objektsbunden tillsyn h):
SUMMA projekt:
SUMMA tillsynstid (h) och
inspektioner

127
15
37
313
4
43
2
21
9
1
7
19
11
604
8
7
14
19
7
24
34
4
0
122

256
65
47
305
0
0
2
53
34
0
68
12
3
600
34
25
30
25
0
84
73
24
0
246

34
10
14
76
0
0
1
9
2
0
2
1
1
85
4
1
6
1
0
6
5
3
0
38

4
27
12

4
0
97

1
0
6

1498
2087
3345
970

6402

305
8

Hälsoskyddsenheten
Här redovisas planerad operativ tillsyn vid fasta tillsynsobjekt samt planerade projekt. Begreppet
operativ tillsyn omfattar tillsynsbesök på plats hos verksamheten, administrativa uppgifter, uppdatering av
tillsynsregistren i Vision samt rådgivning. Tillsyn och övrig handläggning i samband med nyetableringar,
anmälningar, ansökningar, klagomål m.m. på icke objektbundna verksamheter redovisas under respektive
miljömål.
2017

Antal
objekt

Antal timmar Antal inspektioner
planerade
planerade

Lokaler för undervisning

252

350

70

Solarier

16

160

7

Strandbad

19

200

57

Äldreboenden

33

120

5

20

10

Mätning av bakgrundsstrålning 5

Projekt under 2017
Tystare Däck
Riktade informationsinsatser ska genomföras med budskapet att välja tystare däck och fordon samt tillämpa
ett tystare körsätt. Informationsinsatserna sker i flera steg över en längre period och anpassas till olika
målgrupper t ex däckförsäljare, bilförare, körskolor.
Fläktar och kompressorer
Fläktar och kompressorer utgör framför allt problem i tätorter där restauranger och butiker blandas med
bostäder. Denna typ av buller kan upplevas som mycket störande för de boende. Miljö- och hälsoskyddskontoret ska inventera samt utföra riktad tillsyn mot fläktar/kompressorer framför allt på innegårdar i
tätorter.
Frukostmöte med gräventreprenörer, enskilda avloppsanläggningar
Ett frukostmöte ska genomföras i februari-mars för avloppsentreprenörer som är verksamma i kommunen.
Mötets syfte är att informera om gällande lagstiftning, handläggningsprocessen, våra olika roller och vad
som är aktuellt under året.
Uppföljande mätningar av benso(a)pyren vid Barnarpsgatan
Vid mätningar av benso(a)pyren på Barnarpsgatan 2012 överskreds målet 0,1 ng/m3. Årsmedelvärdet
uppgick till 0,16 ng/m3. Nya uppföljande mätningar kommer att utföras under 2017

Nyckeltal
Antalet inspektioner avser hela hälsoskyddsenhetens verksamhetsområde.
Inspektioner fördelade på:
-Ansökan/anmälan händelsestyrt
-Ej i verksamhetsplan
-Incident händelsestyrt
-Planerad Inspektion
-Klagomål händelsestyrt
-Återbesök planerade
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Bilaga 2: Planerad kontroll, livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten beräknas ha 9,6 tjänster till förfogande under 2017. Det finns 1183 registrerade
livsmedelsverksamheter i kommunen. Dessa verksamheter ska kontrolleras mellan 0,5-4 gånger per år,
beroende på risk, storlek och erfarenhet. Det leder till att cirka 1160 kontroller ska genomföras under 2016.
Kontrollarbetet kommer även fortsättningsvis att ske i REJS (Riskbaserad Effektfull Jönköpings Strategi).
REJS innebär koncentrerade kontrollperioder. Under året kommer ett antal projekt att genomföras inom
REJS:en, som en del av den planerade kontrollen. Dricksvattenkontroller ingår även de i de planerade
kontrollerna inom REJS:en samt i vissa fall i projektform.

Planerade projekt 2017
Redlighet i grossistledet
En fortsättning på 2016 års projekt med kontroller av redlighet i restauranger. Resultatet visade på att
restaurangerna inte alltid får det de beställt av grossisten och att följesedlar inte alltid stämmer. I detta
projekt planerar vi att titta på att det som säljs är det som köps in (varuslag och mängd) och på information
som de som beställer får innan de beställer m.m.
Hemtjänsten
En ”vargflocksinspektion” görs under en dag där var och en i gruppen följer med en matportion från köket
till kunden. Kontroll av t.ex. temperatur och hur rätt portion kommer till rätt kund.
Ekologiska produkter
Kontroll av ekologisk certifiering främst butiker. Kunskapshöjning (hos inspektörer och
verksamhetsutövare).
E-handel
Kartläggning av de som är registrerade. Ta fram en checklista för kontroller av dessa verksamheter.
Näringsdeklaration hos tillverkare
Ny lagstiftning med krav på näringsdeklaration börjar gälla i december 2016. I projektet tas en gemensam
checklista fram som används för att kontrollera att kravet uppfylls hos våra tillverkare.
Mikrobiologiska kriterier
Kontroller görs av att de verksamheter som maler köttfärs följer sin provtagningsplan.
Titta-på-projekt
En fortsättning på 2015 års projekt. Kontroller med fokus på att studera hur man arbetar i verksamheterna
när de har som mest att göra. Titta-på-projektet genomförs i restauranger, vid allergiservering på skolor och
på julbord.
Provtagningsprojekt
Provtagning görs på t.ex. kebabsås och salladsdressingar på pizzerior och bufféer på restaurang.
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Bilaga 3: Detaljerad plan per verksamhetsområde
Inledning
Under vissa rubriker finns nyckeltal angivna. Dessa är på olika sätt intressanta för utfallet i bokslutet och
kommer även att finnas med vid de olika delredovisningarna.
Utgångspunkten är att varje heltidsinspektör arbetar under 1 000 timmar med myndighetsutövning. Detta
kan dock variera något beroende på andra uppdrag, t.ex. särskilda ansvar. I tiden utöver de 1 000 timmarna
ingår bl.a. utbildning, planering, kvalitetsarbete och olika former av samverkan, t.ex. enhetsmöten.
Handläggare har ett individuellt målkort som tydliggör ansvarsområden, målformuleringar och aktiviteter.
Målkortet har verksamhetsplanen som utgångspunkt.
1. God kontorsservice och effektiv handläggning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsroll ställer höga krav på en god, säker och effektiv ärende- och
dokumenthantering. Metoden för att åstadkomma det är ett internt ledningssystem med kvalitetshandbok
och ett bra IT-stöd.
Medarbetarna vid miljö- och hälsoskyddskontoret har ett ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet.
Det handlar om att respektera och se värdet av olikheter och tillvarata den kunskap som uppstår i mötet
mellan människor.

1.1. Ekonomi och administration

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•
•
•
•

Nämndadministration samt personaladministration sker enligt kommunens riktlinjer.
Den interna kontrollen över ekonomi och verksamhet är god.
Posthantering, diarieföring och arkivering är effektiv.
Personuppgifter behandlas korrekt.

Aktivitet 2017

Antal
tim.

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

Nämndadministration

800

Kontinuerligt

Bevakning av balansärenden
Verksamhetsuppföljning och ekonomi
Posthantering, diarieföring och arkivering
Arkivet/Arkivvård
Personuppgiftsombud
Personaladministration

10
2000
2350
500
20
400

mars, december
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt

AMG, AHN, AG,
ALS
AHN
Kansliet
Kansliet
Kansliet
AHN
Kansliet

Nyckeltal
Antal inspektioner och kontroller, miljöskyddsenheten, hälsoskyddsenheten resp. livsmedelsenheten
Antal begäran om utlämnande av allmän handling från kansliet
Antal registrerade nya ärenden
Antal avslutade ärenden
Antal ärenden på balanslistan

1.2. Kvalitet

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•
•
•
•

Tillsyn genomförs enligt bilagorna 1, 2 och 3.
Rutinerna i kvalitetshandboken uppdateras minst vartannat år.
Internrevision av handläggningen genomförs en gång per år.
Inga pågående ärenden är äldre än tre år, med undantag för ärenden rörande förorenad mark och
inventering av radon.
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Aktivitet 2017

Antal
tim.

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

Uppdatera kvalitetshandboken
(Alla ska kontinuerligt arbeta fram och uppdatera
rutiner inom sina respektive arbetsområden)
Revision som omfattar ett begränsat
arbetsområde. Revisionen ska involvera alla
medarbetare.
Genomföra översyn av förvaltningens
krisberedskapsplan (pärm)
Kvalitetsgrupp

260

LV, KH, JS, AG,
MS, KS

80

Samtliga

18

AMG

100

LV, KH, JS, AG, MS

Nyckeltal
Andel av dokumenten i kvalitetshandboken som har uppdaterats under året (%)
Revision genomförd (ja/nej)
Antal ärenden som är äldre än tre år vid årets slut fördelade på ärenderubrik

1.3. IT-stöd

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•
•

Förvaltningens behov av IT-stöd är tillgodosedd.
Miljö- och hälsoskyddskontorets ärendehantering är effektiv och anpassad så att nyckeltal är enkla
att få ut från EDP Vision.

Aktivitet 2017

Antal
tim.

Ansvarig för EDP Vision
Övrigt, kontakter med IT-avdelningen,
kommunens IT-behovsråd

200
100

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

LH, HH
LH, AHN

1.4. Jämställdhet

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•
•
•
•
•

Könsfördelning bland personalen är jämn.
Könsfördelningen i lednings-, projekt- och arbetsgrupper är jämn.
Det förekommer inte löneskillnader på grund av kön.
Kvinnor och män har lika möjligheter att utveckla sin kompetens.
Det förekommer inga sexuella trakasserier.

Aktivitet 2017

Jämställdhetsgrupp
Enligt beslutad jämställdhetsplan

Antal
tim.

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

HÅS
HÅS

Nyckeltal
Antal fortbildningstimmar per anställd kvinna/man
Antal kvinnor/män i ledningsrådet
Antal kvinnor/män i grupperna för:
Samverkan
Kvalitet
Internrevision
EDP Vision
Intern miljöledning
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1.5. Internt miljöarbete
Policy/Riktlinjer*

Mål

… minsta möjliga Minska vår
miljöpåverkan
användning av
…vid inköp...
papper

Åtgärd

Ansvarig(a)

Utredning: Vilka handlingar kan
vi mejla ut istället för att skicka
brev? Finns det några handlingar
som vi måste skicka på posten?
Finns det något nyckeltal som vi
skulle kunna följa?
Utreda möjligheten att använda
bärbar dator/skrivplatta/ läsplatta
vid inspektion. Detta för att
möjliggöra elektronisk
kommunikation på plats och
minska pappershanteringen.
Försöka påverka Kafé Hoven att
minska på olika slags
engångsprodukter.

Alla
enhetschefer

Åtgärd
klar
senast:
2017-1101

Visionsgruppen

2017-1101

Miska vår
Miljögruppen
användning av
engångsprodukt
er
… minsta möjliga Öka antalet
Köpa in fler busskort och fördela
HÅS
miljöpåverkan
busskort per
dem/Länstrafikens företagsapp
när vi …reser i
medarbetare
tjänsten…
… minsta möjliga Miska vår
Utredning avseende kontorsel (ex. Miljögruppen
miljöpåverkan
energianvändnin belysning, extra element, bord,
när vi …använder g på kontoren
IT-utrustning)
energi…
*Utdrag ur Riktlinjer för miljöarbetet inom miljö- och hälsoskyddskontoret

2017-1101

2017-1101

2017-1101

Nyckeltal
Pappersförbrukning
Antal busskort per kvinna och man
Antal föreläggande enligt miljöbalken undantaget avgiftsbeslut.

1.6. Information och kommunikation

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•

•

Information och kommunikation bidrar till att miljö- och hälsoskyddskontorets medarbetare känner
sig delaktiga samt ges möjlighet att påverka och ta del av andras erfarenheter.
Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar verksamheter och allmänheten för att förebygga
miljöpåverkan och inspirera till ett miljövänligare handlande. Resultat från mätningar och projekt
ska finnas på ett lättillgängligt sätt för den som önskar ta del av det.

Aktivitet 2017

Antal
tim.

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

E-blanketter
www.jonkoping.se och intranätet
Samarbete med informationsavdelningen exkl
nätet
Redaktionellt: Wätterstänk/Vårt Jönköping/press
Trycksaker o.dyl.
Informationsarbete och rådgivning internt förv.
Pliktexemplar till KB

100
225
30

Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt

AMG
AMG
AMG

70
100
200
40

Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt

AMG
AMG
AMG
AMG
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1.7. Arbetsmiljö
Aktivitet 2017

Mål

Trivsel- och friskvårdsgrupp
Samverkansgrupp
Skyddsrond

Antal
tim.

150
1

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

HÅS
JK, MR, HÅS,
AHN
JK, HÅS,
AHN

Nyckeltal
Antal sjukskrivna heltidstjänster kvinnor
Antal sjukskrivna heltidstjänster män

2. Lokal Agenda 21
Genom information och utbildning ska människor i Jönköpings kommun motiveras till handlande för en
bättre miljö och ett uthålligt samhälle.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•

•

Aktiviteter genomförs så att kommunens invånare, organisationer och företag har kännedom om
kommunens miljöarbete.
Aktiviteterna beskriver bland annat kommunens roll i miljöarbetet samt vad enskilda personer,
organisationer och företag kan göra för att minska sin miljöpåverkan.

Agenda 21-samordnaren planerar att under 2017 arbeta med:
• Miljöfika, projektledning
• kommunens miljöpris, projektledning
• miljödiplomering, projektledning
• stödja övriga förvaltningars miljöarbete
• Program för hållbar utveckling – miljö, gruppledare produktion & konsumtion
• löpande synas med olika miljöfrågor i olika media (sker inom flera de andra punkterna också)
• Kemikaliekonferensen, projektledning
• Retoy, projektledning
• Projekt Polar, stöd till projektet
• mikroskäp i Vättern, stöd till utredningsarbetet
• övrigt informationsarbete (föreläsningar, nya projekt, foldrar, rapporter, utställningar, frågor från
allmänheten, remisser, m m)
• nätverk; Sekom, SKL, SMB m fl.

3. Vattensamordning
Vattensamordnare
Tjänsten samordnar kommunens övergripande vattenfrågor och är förlagd under miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Tjänsten är en resurs för tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret inkl
räddningstjänsten samt miljö- och hälsoskyddskontoret och finansieras av respektive nämnder inom
befintlig budget.
Vattensamordnarens huvudsakliga arbetsuppgift är att leda framtagandet och genomförandet av en
övergripande vattenstrategi för Jönköpings kommun. Till arbetsområdena hör Vättern, EU:s ramdirektiv för
vatten med tillhörande miljökvalitetsnormer och statusklassning, vatten i samhällsplanering och
stadsutveckling, dagvatten och VA-planering samt arbete med klimatanpassning.
Vattensamordnarens roll är att verka förvaltningsövergripande. Nedan redovisas förankrade aktiviteter som
kommer genomförs under 2017. Samtliga aktiviteter har ett förvaltningsövergripande fokus.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stöd i detaljplaner åt SBK planarkitekter – dagvattenfrågor (stora planer såsom Strandängen,
Munksjöstaden, Arenan samt mindre planer såsom Domherren, Tahe, Tändsticksområdet mm)
Slutförandet av framtagande av dagvattenpolicy
Slutförandet av del av PHU för 2018-2025
Framtagande av svar till remisser med avseende på vatten, både för förvaltningen men även
förvaltningsövergripande
Arbete med Vättern (t.ex. sätta pegel i sjön i samarbete med SMHI, mikroskräp, projekt stora sjöar
SMHI, vattendomen mm)
Klimatrelaterade frågor (ras- och skredgruppen, översvämningsgruppen, hydrologiska utredningar
av vattendrag, )
Medverkande i planer och program för tekniska kontoret (tex vattenförsörjningsplan, vatten- och
avloppsplan, förnyelseområden VA)
Medverkande i grupper på regional nivå (vattenförvaltning samverkansgrupp länsstyrelsen,
samverkansgrupp vätterbäckarna Habo-Jönköping, samverkansgrupp Ryssbysjön-Ylen)
Barnarpasjön
Samverkan inom G9-kommunerna
Åtgärdsutredning Munksjön
Åtgärdsutredning Attarpsdammen

4. Kemikaliesamordning
Från och med 2016 finns en tjänst inom miljö- och hälsoskyddsnämnden för samordning och stöd för
kommunens arbete med kemikalier. Under 2017 arbetar kemikaliestrategen med följande delar.
• Ledning, fortsatt organisering, administration och uppföljning av arbetet i Kemikalieplanen.
• Implementera kommunens kemikalierutin och utveckla arbetet med IT-verktyget för en laglig och
hållbar hantering av kemiska produkter.
• Delta med kemikompetens i prioriterade upphandlingar i dess olika faser. Utveckla arbetet med
Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning) och utvärderingar.
• Stöd till tekniska kontorets miljöingenjör med organisering och utveckling av arbetet med
materialval i byggnation och förvaltning av kommunala fastigheter.
• Uppföljning av arbetet med Handlingsplan giftfri förskola på Utbildningsförvaltningen.
• Kemikaliekompetens till andra förvaltning t ex konstgräs/fallskydd, uppströmsarbete
avloppsreningsverk VA, mikroskräp.
• Kompetenshöjning, utbildningar och information i enlighet med Kommunikationsplanen.
• Samverkan med andra kommuner regionalt, nationellt och med nätverket Giftfria städer.

5. Begränsad klimatpåverkan

Nationellt miljömål
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•

Följer framtagande av länsgemensamt projekt som planeras genom föras kommande år

Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Energitillsyn miljöfarlig verksamhet

-

-

-

Tidpunkt för
Ansvar
genomförandet

Miljöskyddsenheten
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6. Frisk luft

Nationellt miljömål
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•

•

De lösningsmedelsanvändare som besöks under 2017 ska granskas med avseende på
lösningsmedelsutsläpp
De tillsynsobjekt som besöks under 2017 ska granskas med avseende på eldningsoljeanvändningen

Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt för
Ansvar
genomförandet

Uppföljning av luftkvalitetsmätningarnas
resultat samt jämförelse med
miljökvalitetsnormer och miljömål.
Lämna underlag för modellberäkningar till
SMHI och jämföra resultatet med
miljökvalitetsnormer och miljömål.
Upphandling av tjänster inom
samverkansområdet för
luftkvalitetskontroll
Tillsynlösningsmedelsanvändare (ingår i
tillsyn A,B,C,U, se 7. Giftfri miljö)
Tillsyn verksamheter med oljeeldning
(ingår i tillsyn A,B,C,U, se 7. Giftfri
miljö)
Mätning av benso(a)pyren på
Barnarpsgatan

-

-

100

Årligen

Hälsoskyddsenheten

-

1

25

Våren

Hälsoskyddsenheten

-

1

50

Hälsoskyddsenheten

-

-

-

-

-

-

Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten

50

Hälsoskyddsenheten

Nyckeltal
Antal överskridanden av normen för dygnsmedelvärde för kvävedioxid
Antal överskridanden av normen för dygnsmedelvärde för partiklar (PM10)
7. Bara naturlig försurning

Nationellt miljömål
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller
kulturföremål och byggnader.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
pH-värdet ska inte understiga pH-målen för respektive målpunkt enligt kalkningsplanen för Jönköpings
kommun
• 125 antal vattenprover avseende effektuppföljning för kalkning ska genomföras.
Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförand
et

Kalkning inklusive provtagning

-

125

70

Vår, höst

Miljöskyddsenheten

Nyckeltal
Antal vattenprover avseende effektuppföljning för kalkning

16

8. Giftfri miljö

Nationellt miljömål
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i samhället och som kan hota
människors hälsa och miljön eller den biologiska mångfalden.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
Miljöfarlig verksamhet
• Miljö- och hälsoskyddskontoret ska utföra tillsyn enligt bilaga 1.
• Minst ett industriområde omfattas av projektet Förebyggande åtgärder mot utsläpp
• 305 verksamheter ska inspekteras under 2017
Förorenade områden, FO
• Informationsmöte om användning av avfall för anläggningsändamål och förorenade massor
• Senast 2020 ska 10 förorenade områden i riskklass 1 (mycket stor risk) eller riskklass 2 (stor risk)
vara sanerade. (Avser förorenade områden som inte är sanerade före 2014.)
Nedlagda verksamheter
• Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 (Metod för Inventering av Förorenade Områden) eller
saneringsåtgärder ska fr.o.m. 2015 påbörjas i minst 2 förorenade områden i riskklass 1 eller
riskklass 2 per år.
• Minst 2 övergripande ansvarsutredningar per år ska genomföras för saneringsobjekt i riskklass 1
och risklass 2 med start 2015.
Pågående verksamheter
• Under 2017 ska 20 stycken förorenade områden som härrör från pågående verksamheter inventeras
och riskklassas enligt MIFO fas 1.
• Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 eller saneringsåtgärder för pågående verksamheter med
riskklass 1 eller 2 ska från 2017 påbörjas i minst 5 förorenade områden per år.
Aktivitet 2017

OBJEKTSBUNDEN TILLSYN
Planerad tillsyn på verksamheter med
miljöfarlig verksamhet A, B, C, U enl.
tillsynsplan 2017 (se bilaga 1 Tillsynsplan
miljöenheten)
EJ OBJEKTSBUNDEN TILLSYN
Händelsestyrd tillsyn

Prognos Mål
antal

Antal
Tidpunkt för
timmar genomförande

-

-

-

-

400

Samråd, remisser – täkter

-

-

50

Samråd, remisser – vindkraft

-

-

100

Samråd, remisser – övriga verksamheter

-

-

200

Bygglov/samråd - planer
Rivningsplaner/rivningslov

Miljöskyddsenheten

250
15

Ansvar

-

100

Tillstånd/anmälan bekämpningsmedels**
användning SFS 2014:425 och VSO ingår
i objektsbunden tillsyn
Anmälan/tillstånd cister NFS 2003:24
-

-

-

-

30

PCB-ärenden, Hg-ärenden

5

-

35

Användning av avfall för

5

-

300

Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskydds17

anläggningsändamål
Egeninitierad tillsyn – MIFO 1 (pågående,
nerlagda, deponier )
Egeninitierad tillsyn – MIFO 2 ( nerlagda
och pågående verksamheter)

10

350

2
och
5

540

Egeninitierad tillsyn – Statsbidrag

200

Egeninitierad tillsyn – Sanering RK 1 och 2 -

2

200

Händelsestyrd – MIFO, sanering m.m
initierad av annan, exploatering m.m.
Händelsestyrd tillsyn – grävningsarbeten

-

-

325

-

-

100

Händelse styrd tillsyn –miljöolyckor

-

-

125

PROJEKT
Besiktning av oljeavskiljare*

-

-

50

Biltvätt på gatan*

-

-

50

Förebyggande åtgärder mot utsläpp

-

-

750

CLP-tilllsyn i detaljhandeln

-

-

80

Träskyddsbehandlat virke

9

40

enheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten

* Ingår delvis i objektsbunden tillsyn
** VSO = Vattenskyddsområde

Nyckeltal
Antalet inspektioner avser miljöenhetens verksamhetsområde Inspektioner fördelade på:
-Ansökan/anmälan händelsestyrt
-Ej i verksamhetsplan
-Incident händelsestyrt
-Planerad inspektion
-Klagomål händelsestyrt
-Återbesök planerade
Pågående ärenden avseende markföroreningar vid årets slut
Inkomna kontrollrapporter för besiktigade oljeavskiljare
Antal ärenden enligt ärendemening i EDP Vision:
Startade markföroreningsärenden Anm, sanering mark
Dmi § förelägganden enligt 26 kap 9 § MB
Klagomål –
Projekt - Förebyggande åtgärder mot utsläpp
Projekt -CLP-tillsyn detaljhandeln
Projekt -Träskyddsbehandlat virke
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9. Skyddande ozonskikt

Nationellt miljömål
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Aktivitet 2017

Prognos

Handläggning av anmälan om berg-, ytjord- 225
eller ytvattenvärmepump
Handläggning av årsrapporter om
350
fluorerade växthusgaser

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

-

340

Händelsestyrt

-

350

Händelsestyrt

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten

Nyckeltal
Antal anmälningar om inrättande av berg-, ytjord-, eller ytvattenvärmepump
Antal handlagda årsrapporter om fluorerade växthusgaser

10. Säker strålmiljö

Nationellt miljömål
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter
av strålning i den yttre miljön.
Aktivitet 2017

Prognos

Gammamätning av bakgrundsvärden.
(Mätning sker tillsammans med
räddningstjänsten var 7:e månad på 5 platser
i kommunen.)

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

2

20

Juli

KS, VA

11. Ingen övergödning

Nationellt miljömål
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•

•
•

70 bristfälliga avloppsanordningar ska under året åtgärdas eller anslutas till det kommunala
spillvattennätet.
Under året ska brevutskick göras till 80 bristfällig avloppsanordning.
100 st. mindre lantbruk (U-objekt) ska inventeras enl. tillsynsplan .

Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Ingen övergödning

-

-

100

Lantbruksinventering enl. tillsynsplan

-

100

150

Handläggning av anmälan om dagvatten

3

-

55

Händelsestyrt

-

675

Händelsestyrt

-

10

Händelsestyrt

Handläggning av ansökningar om enskilda 90
avloppsanordningar
Handläggning av anmälningar om att inrätta 5
annat slag av toalett än vattentoalett

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
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Handläggning av bristfälliga
avloppsanordningar
Brevutskick/Informationsbrev till
fastighetsägare med bristfällig
avloppsanordning
Frukostmöte med gräventreprenörer,
enskilda avloppsanordningar
Arbetsgrupp för uppströmsarbete, enskilda
avloppsanordningar

-

70

2330

-

80

80

-

1

40

-

-

50

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Feb-mars

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten

Nyckeltal
Antal inventerade lantbruk enl. tillsynsplan
Antal inkommande (nya) bristfälliga avloppsanordningar
Antal brevutskick till fastighetsägare med bristfälligt avloppsanordningar
Antal beslutade förbud mot utsläpp av avloppsvatten
Antal åtgärdade bristfälliga avloppsanordningar
Antal slutbesiktigade övriga avloppsanordningar

12. Levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker

Nationellt miljömål
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska behållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
Levande sjöar och vattendrag
• Badvattenprover tas vid kommunens samtliga friluftsbad/strandbad minst 3 gånger under
badsäsongen.
Myllrande våtmarker
• Tio småvatten restaureras under 2013-2020.
Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Levande sjöar och vattendrag/ Myllrande
våtmarker
3 st. kontroller med provtagning av
strandbadvatten på kommunens 19
badplatser

-

-

500

-

57

200

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Juni-augusti

Miljöskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten

Nyckeltal
Antal strandbadprov totalt
Antal strandbadprov med resultatet tjänligt med anmärkning
Antal strandbadprov med resultatet otjänligt

13. Grundvatten av god kvalitet

Nationellt miljömål
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag.
Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Tillsyn och rådgivning enskilt dricksvatten

-

-

75

Händelsestyrt

Hälsoskyddsenheten
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14. God bebyggd miljö

Nationellt miljö- och folkhälsomål
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas. Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande
betydelse för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde.

14.1. Offentliga lokaler och fritidsanläggningar

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•

70 lokaler för undervisning ska inspekteras.

•

7 kosmetiska solarier ska inspekteras utifrån strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Klagomål gällande höga ljudnivåer

1-3

-

20

Händelsestyrt

Klagomål gällande idrottsanläggningar,
bassängbad hotell, camping och
hygienlokaler
Remisser gällande tillstånd för offentliga
arrangemang
Anmälningar av nyanläggning bassängbad
och hygienlokaler, såsom fotvård, tatuering
och piercing
Tillsyn av solarier

1-3

-

50

Händelsestyrt

50

-

150

Händelsestyrt

5

-

30

Händelsestyrt

-

7

160

Tillstånd för djurhållning i detaljplanelagt
område
Tillsyn av skolor och förskolor

3

-

10

-

70

350

Anmälningar om nya och förändrade lokaler 5
skolor och förskolor
Allergikommittén

-

50

Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn

-

-

30

Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn avser alla
former av hälsoskyddsfrågor.

200

Händelsestyrt

Händelsestyrt

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten

Nyckeltal
Antal planerade inspektioner lokaler för undervisning
Antal händelsestyrda inspektioner lokaler för undervisning
Antal inspektioner solarier
Antal återbesök solarier
Antal remisser offentliga arrangemang
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14.2. Folkhälsofrågor

Nationellt folkhälsomål
Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som
gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade.
Det förebyggande arbetet med miljöer och produkter syftar till att eliminera eller kraftigt minska
förekomsten av skador. Skador inträffar inte slumpmässigt hos befolkningen utan i relation till exponering
för risken i olika miljöer och av olika produkter.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
Smittskyddsutredningar ska göras av objektburen smitta vid begäran från smittskyddsenheten på
länssjukhuset Ryhov.
Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Smittskyddsutredningar, t.ex. legionella

3-5

-

100

Händelsestyrt

Hälsoskyddsenheten

14.3. Inomhusmiljö

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•

Uppföljning görs löpande av de radonmätningar som kommer in från ägare av flerbostadshus och
bostadsrättsföreningar, som har blivit förelagda att mäta radonhalten i sina bostadsbestånd.

Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tillsyn av äldreboenden

-

5

120

Klagomål bostäder

100

-

500

Handläggning av inkomna radonmätningar i
flerbostadshus och bostadsrättsföreningar
Rådgivning och handläggning radonärenden

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Händelsestyrt

250
300

Händelsestyrt

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten

Nyckeltal
Antal planerade inspektioner äldreboenden
Antal händelsestyrda inspektioner äldreboenden
Antal diarieförda klagomål bostäder

14.4. Samhällsplanering

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
Miljö- och hälsoskyddsnämnden deltar aktiv i samhällsplaneringen genom att besvara de remisser som
kommer från övriga berörda förvaltningar.
Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Planprogram och detaljplaner

15

-

250

Händelsestyrt

Samhällsplaneringsgrupp
Bygglov, förhandsbesked, samråd enl PBL

220
250

-

600

Händelsestyrt

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten, Se
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även 7. Giftfri
miljö

Nyckeltal
Antal remisser detaljplan och planprogram
Antal remisser, bygglov och förhandsbesked

14.5. Buller

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•
•

Riktade informationsinsatser ska genomföras med budskapet att välja tystare däck och fordon samt
tillämpa ett tystare körsätt.
Fläktar och kompressorer utgör framför allt problem i tätorter där restauranger och butiker blandas
med bostäder. Denna typ av buller kan upplevas som mycket störande för de boende. Miljö- och
hälsoskyddskontoret ska inventera samt utföra riktad tillsyn mot fläktar/kompressorer framför allt
på innegårdar i tätorter.

Dessa arbeten ligger inom ramen för kommunens åtgärdsprogram mot buller 2014-2018. Åtgärderna under
perioden syftar till att skapa en kunskapsbas att arbeta vidare med och därigenom lägga grunden för ett
systematiskt och kontinuerligt arbete med bullerfrågorna.
Aktivitet 2017

Prognos

Mål

Antal
tim.

Delta i arbetsgrupp åtgärdsprogram för
vägtrafikbuller
Klagomål på trafikbuller

-

-

200

-

-

50

-

70

Tillsyn vid skjutbanor och motorbanor

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten

Riktad tillsyn mot fläktar/kompressorer

-

-

40

Informera om nyttan med tystare däck,
fordon och körsätt

-

-

40

Hösten

Aktivitet 2016

Prognos

Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Klagomål avfall och nedskräpning

35

-

150

Handläggning undantag från sophämtning
60
och slamtömning, rådgivning och övriga
tillsynsåtgärder gällande hushållsavfall
Bevaka materialbolagens åtgärder vad gäller
producentansvar för förpackningar främst
gällande återvinningsstationer

-

150

Nyckeltal
Antal diarieförda klagomål trafikbuller
Antal inspektioner skjutbanor
Antal inspektioner motorbanor
14.6 Avfall och producentansvar

20

Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten

Nyckeltal
Antal diarieförda klagomål avfall och nedskräpning
Antal inspektioner klagomål avfall och nedskräpning
Antal ansökningar undantag från renhållningsordningens bestämmelser
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15. Säkra livsmedel inkl. dricksvatten
Nationellt folkhälsomål
Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen.
Nationella mål 2016-2019
Visionen för Sveriges livsmedelskontroll är:
”Professionell livsmedelskontroll – för konsumenternas och företagens bästa”
I grunden finns tre övergripande mål för kontrollen i livsmedelskedjan som är inriktade på tre målgrupper:
• Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för att
välja produkter. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir
lurade.
•

Intressenterna, företagen, har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull.

•

De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt
att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad,
rättssäker, effektiv och ändamålsenlig.

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
• Alla livsmedelsverksamheter får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet och varje
enskild livsmedelsverksamhet kontrolleras minst vart annat år. Verksamheterna blir tilldelade en
kontrolltid efter att ha riskklassats enligt livsmedelsverkets modell och kontrolleras sedan med
följande intervall:
Kontrolltid
0 – 2,5 timmar
3 - 4,5 timmar
5 – 7,5 timmar
8 – 11,5 timmar
Mer än 11,5 timmar
•
•

Antal kontroller/år
0,5
1
2
3
4

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning handläggs inom 2 veckor.
Misstänkta matförgiftningar börjar handläggas inom ett dygn.

Aktivitet 2017

Prognos Mål

Antal
tim.

Tidpunkt
Ansvar
för
genomförandet

Planerad kontroll
Registrering
Uppföljande kontroll
Obefogade klagomål
Befogade klagomål
Smittskyddsutredningar (stora utbrott)
Anmälan om matförgiftning
RASFF
Åtalsanmälan
Restid
Remisser
Övrig kontroll (t.ex. verksamheter ej
registrerade i kommunen)
Information till verksamheter och
allmänhet
Summa

200
400
50
50
2
50
10
2
-

1160
-

4500
1000
1000
200
200
300
300
100
20
1100
80
300

Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten

-

-

500

Livsmedelsenheten

9600
24

Nyckeltal
Antal planerade kontroller
Antal händelsestyrda kontroller
Antal uppföljningar
Antal inkommande klagomål
Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning
Antal anmälningar om registrering (helt nya och nya ägare)
Andel anläggningar med avvikelse vid planderad kontroll
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Bilaga 4: Miljömålsanslag och andra bidrag
Miljömålsanslag
Åtgärd

Uppföljande mätningar av benso(a)pyren.

60

Nytt för
2017 eller
överfört
från 2016
Nytt

Kartläggning av mikroskräp i Vättern.

200

Nytt

Anläggning av fiskväg i Tabergsån.

600

Nytt

Åtgärd av två vandringshinder i
Musslebobäcken

100

Nytt

Förorenade områden MIFO

450

Nytt

Utredning av åtgärder i Attarpsdammen.

200

Nytt

Miljöskyddsenheten
AM

Retoy-aktiviteter

125

Nytt

EG

Naturvårdsavtal Lillån Bankeryd

98

Nytt

Barnarpasjön

437

Överfört

Dunkehallaån

40

Överfört

Lillån Huskvarna

77

Överfört

Dammar och småvatten

171

Överfört

Lilla Nätaren

83

Överfört

Förorenade områden MIFO

150

Överfört

Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten

Belopp, tkr
(Summa:
1 510 tkr)

Ansvarig för
genomförande

Andra bidrag
Åtgärd

Belopp, tkr
(Summa:
2 791 tkr)

Ansvarig för
genomförande

Hälsoskyddsenheten
AM
Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten

Kemtvätt Mariebo etapp 2

220

Nytt för
2017 eller
överfört
från 2016
Överfört

Idogheten 7

1 280

Överfört

DM

LOVA-bidrag Lilla Nätaren

10

Överfört

JKE

DM
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Bilaga 5: Organisationsschema
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Bilaga 6: Signaturlista
Förvaltningschef
HÅS

Håkan Strid

Administrativ chef
AHN

Anders Hansson

Kansli och information
AG
Anita Nilsson
ALS
Anna-Lena Skoglund
AMG
Ann-Mari Gudmundsson
AMS
Anne-Marie Sjögren
AO
Amira Oruc
Agenda 21
EG

Eva Göransson

Vattensamordning
AM

Annica Magnusson

Kemikaliesamordning
GB
Gudrun Bremle
Miljöskyddsenheten
ANB
AW
DM
JKE
KH
LV
MAW
MJ
MN
PPA
STÄ

Hälsoskyddsenhet
CM
Claes Magnusson
EE
Erik Engwall
HI
Helene Isaksson
JK
Jenny Karlsson
JS
Jessica Svensson
KS
Karin Stennek
LH
Lasse Ekdahl
MR
Monica Ryttman
PE
Pernilla Eriksson
Livsmedelsenhet
AK
Agnes Kilander
ESJ
Emelie Sjöstrand
HDH
Harald Holmström
JSL
Johanna Hänninen
JFO
Johan Forsell
KB
Karin Berg
KHT
Katarina Holmstedt
MK
Maria Kjellander
MS
Maria Sandquist
VA
Vetca Attanius

Andreas Bengtsson
Anna-Lena Wullf
David Melle
Jenny Kanerva Eriksson
Karin Hellström
Linda Vikström
Maria Westlund
Maria Thorell
Magnus Nilsson
Peter Prima
Sanne Tägtström
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