Verksamhetsplan för miljö- och
hälsoskyddskontoret 2018

Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-12-14, § 265.
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1. Introduktion till verksamhetsplanen
I detta dokument beskrivs miljö- och hälsoskyddskontorets planerade verksamhet under 2018.
Planen 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.
Övergripande mål och förutsättningar för verksamheten finns i avsnitten 2–9 på sidorna 2–5.
Detaljer finns i bilagorna 1–5.
Verksamhetsplanen är godkänd genom miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-12-14, § 265.

2. Framåtblick
Kansli och administration
Förvaltningen inför nya aktiviteter som ska mätas och följas upp av kansliet. Det rör bland annat en
tydlig trend om mer skyndsam hantering av begäran om allmänna handlingar. En betydande del av
kansliets arbetstid går också till service åt handläggare och chefer. Vidare är det viktigt att kansliet
går igenom rutiner och anpassar dessa efter verksamhetens behov så att samtliga ärenden får en
likartad hantering.
Under 2018 ska en e-handel- och beställarorganisation införas på miljö- och hälsoskyddskontoret.
Den blir en del av en kommungemensam uppgift.
Personuppgiftslagen ersätts i maj 2018 av EU:s dataskyddsförordning. Detta påverkar personuppgiftsombudets roll och verksamhetens hantering av personuppgifter. Förändringen innebär
förändringar av hur personuppgifter behandlas.
Kommunövergripande samordning inom miljöområdet
Samordningen ska utveckla nya vägar att nå ut och förändra när det handlar om både miljöfrågor i
ett större perspektiv, kemikaliefrågan och vattenfrågor. Samverkan mellan berörda förvaltningar och
nämnder är en fortsatt förutförutsättning för att kommunövergripande samordning inom miljöområdet
i kommunen ska fungera och lösas på bästa sätt.
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten ska genomföra 1180 st. planerade kontroller under året. Utöver det ska inkommande ärenden handläggas inom utsatta tidsramar.
Delar av de planerade kontrollerna utförs i projektform. Projekten syftar till att kontrollera områden där
det finns större risker.
Exempel på områden som kontrolleras i projektform under 2018 är hälsokost, nedkylning, salmonellaintyg och hamburgare som inte genomsteks.
Livsmedel säljs allt oftare via internet och enheten kommer under 2018 att kartlägga hur många sådana
verksamheter som finns i kommunen och hur dessa ska kontrolleras.
Hälsoskyddsenheten
Enheten ökar de resurser som läggs i byggprocessen med en årsarbetskraft. Trafikbuller, grönytor,
dagvatten och förorenade områden är exempel på frågeställningar som måste beaktas på ett tidigt
stadium i byggprocessen.
Hälsoskyddsenheten kommer att prioritera planerad tillsyn av bl.a. skolor, tatuering och fotvård.
Enheten kommer genom miljömålsanslag kunna lägga extra fokus på radonmätningar i flerbostadshus
och uppföljning av bristfälliga avlopp
Hälsoskyddsenheten kommer att prioritera planerad tillsyn av bl.a. skolor, tatuering och fotvård.
Enheten kommer genom miljömålsanslag kunna lägga extra fokus på radonmätningar i flerbostadshus
och uppföljning av bristfälliga avlopp
Miljöskyddsenheten
Enheten ökar de resurser som läggs i hanteringen av förorenad mark med en årsarbetskraft.
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Miljöskyddsenheten kommer att bedriva viss tillsyn i projektform. Målen för projekten är att kartlägga
samtliga verksamheter inom vattenskyddsområden, inventera livsmedelsindustrier i kommunen,
fortsätta med inventering av lantbruk, projektinriktad tillsyn avseende förebyggande åtgärder mot
utsläpp, delta i miljösamverkan f:s projekt om ytbehandling och verkstadsindustri samt att genomföra
energiprojekt i samarbete med länsstyrelsen.
De planerade vattenvårdsåtgärder fortsätter under 2018.

3. Övergripande mål
Här anges de övergripande målen för verksamheten. Detaljerade mål listas i bilagorna.
• Tillsyn enligt miljöbalken genomförs enligt tillsynsplan.
• Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen genomförs enligt kontrollplan.
• Ansökningar, remisser och klagomål besvaras inom rimlig tid. Förvaltningen ser över de
servicegarantier som styr.
• 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
För att nå de mål som verksamheten har och utföra nämndens och förvaltningens uppgifter är följande
strategier viktiga.
• Verksamhetens mål är tydliga, accepterade och fördelade per enhet och medarbetare.
• En god arbetsmiljö upprätthålls genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet inkluderar
både förebyggande och tillrättande åtgärder.
• Medarbetarna har god kunskap om de verksamheter där tillsyn utförs.
• Alla anställda vid förvaltningen; chefer och medarbetare, är medvetna om innehållet i kommunens
medarbetaridé och att den är norm för förvaltningens verksamhet.
• Kompetensutveckling av chefer och medarbetare är en naturlig och planerad del av verksamheten.
• Med ett bra bemötande motiveras de som berörs av vår tillsyn till att bidra till en god status vad
gäller miljö- och hälsoskyddet.
• Resurser läggs på att samverkan över enhets- och förvaltningsgränser fungerar på ett tillfredställande sätt

5. Risker för att målen inte nås
Analysen av riskerna visar att följande faktorer är påtagliga och bör hanteras.
• Kommunens målsättning för byggande kan leda till ökad stress och ökad arbetsbelastning.
• Resursbristen som behovsutredningen visar kan leda till att förvaltningen inte kan utföra hela
uppdraget.
• Prioriteringar gjorda vid resursbrist har inte ett tillräckligt underlag och utförs inte på ett planerat
och ordnat sätt.
• Höga sjuktal kan leda till förvärrad resursbrist.
• Brister i nödvändiga IT-system kan försämra förvaltningens effektivitet.
• Brister i befintliga rutiner eller avsaknad av nödvändiga rutiner kan leda till onödigt merarbete.
• Stress och övriga brister kan minskapersonalens arbetsglädje.
• Förvaltningens externa kommunikation är inte tillräckligt tydlig.
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6. Har förvaltningen tillräcklig förmåga?
Jämfört med fastställd behovsutredning för 2018 saknar förvaltningen ca 15 årsarbetskrafter.
Balansen av kompetensen mellan- och inom de olika tillsynsområdena är rimlig men kan vara bättre.
Verksamhetsplaneringen för 2018 utgår från tillgängliga resurser och som en logisk följd har därför
förvaltningen tillräcklig förmåga för verksamheten under 2018.
Följande faktorer är viktiga att beakta vid kompetensutvecklingen.
• Ny lagstiftning samt ett växande antal medborgare och företag som berörs av vår tillsyn ställer
krav på förvaltningens kompetens.
• Förmågan att föra motiverande samtal med de som berörs av vår tillsyn samt förmågan att uttrycka
sig genom enkelt och tydligt sätt (klarspråk) bör utvecklas.
• Kompetensutvecklingen bör genomföras utifrån analyser över vilka kompetenser som förvaltningen
har och vilka som saknas.
• Hänsyn till ny personal måste vara tydlig i kompetensutvecklingen. Introduktionen av ny personal
är viktig.
• Samverkan med andra förvaltningar inom kommunen inklusive kontaktcenter behöver bli ytterligare
förbättrad.
• Kansliet är underbemannat jämfört med antalet miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

7. Ekonomi
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettobudget för 2018 uppgår till 18,2 mnkr. I enlighet med nämndens
beslut i november 2018 förväntas 2,5 mnkr tillföras budgeten genom utnyttjade av nämndens resultatfond.
Miljömålsanslag som tilldelats nämnden för 2018 uppgår till 1 859 tkr. Från 2017 avser förvaltningen
att föra över maximalt 1 814 tkr i miljömålsanslag (beloppet beror på genomförandetiden). I bilaga 4
specificeras vilka aktiviteter som miljömålsanslagen ska finansiera, vem som är ansvarig för aktiviteten
och tidplan för genomförande av aktiviteterna.

8. Organisation och personal
Miljö- och hälsoskyddskontoret består av kansli, miljöskyddsenhet, hälsoskyddsenhet, livsmedelsenhet,
kommunikatör, nämndsekreterare, Agenda 21-samordnare, vattensamordnare och kemikaliestrateg.
Förvaltningsledningen består av förvaltningschef, administrativ chef och chefer för livsmedelsenhet,
hälsoskyddsenhet och miljöskyddsenheten. Tillsammans bildar dessa fem chefer en ledningsgrupp. Se
organisationsbild i bilaga 5.
Vid årsskiftet 2017/2018 har 40 personer en tillsvidareanställning och 9 personer har en tidsbegränsad
anställning.

9. Underlag, styrande dokument
Kommunprogram 2014–2018
Programmet är det främsta styrdokumentet i kommunen med den utveckling som Kommunfullmäktige
har beslutat för innevarande mandatperiod.
Jönköpings kommuns program för hållbar utveckling
I programmet finns aktiviteter och mål som bland annat miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut
I kommunfullmäktiges budgetbeslut (VIP) anges de särskilda aktiviter som miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för samt tilldelat förvaltningsanslag.
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Jönköpings kommuns medarbetaridé
Medarbetaridén beskriver ledord som kommunanställda ska använda i sin professionella kontakt med
kollegor, chefer och med omvärlden. Ledorden är medarbetarskap, ledarskap, kommunikation och
samverkan.
Reglemente för miljö- och hälsoskydds-nämnden
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.
Övriga underlag
Bland kommunens program, planer, strategi dokument och policys som samtliga styr vårt arbete är
kemikalieplanen, dagvattenpolicyn och kommunens riktlinjer för klimatanpassning dokument.
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Bilaga 1 Tillsynsplan miljöbalken
Hälsoskyddsenheten
Fokus för enhetens arbete är människors hälsa och inomhusmiljö. Ett flertal ärenden initierats
av privatpersoner vilket ställer särskilda krav på vägledning och rådgivning. Arbetet är till stor del
händelsestyrt och därför svårt att planera. Enheten bedriver också skattefinansierad tillsyn som
bl.a. består i att vara stödjande och rådgivande för andra förvaltningar inom kommunen.
Målet är att bedriva regelbunden tillsyn vid anmälningspliktiga verksamheter. Här ingår lokaler för
undervisning, bassängbad, solarier, tatuering. Under året kommer enheten att prioritera denna tillsyn

Projekt
Tillsyn anmälningspliktiga verksamheter
Enskilda avlopp
Strandbad
Radonmätningar i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar
Mätning och registrering mätning av luftkvalitet

Antal
årsarbetskrafter
1
2,6
0,2
1,2
0,2

Händelsestyrt
Händelstyrda ärenden hälsoskyddsobjekt
Anmälan om berg-, ytjord- eller ytvattenvärmepump
Årsrapporter om köldmedier
Enskilda avlopp
Klagomål/ rådgivning bostäder
Avfallsärenden inklusive nedskräpning
Klagomål trafikbuller
Remisser gällande tillstånd för offentliga arrangemang och alkoholtillstånd
Remisser PBL
Bistå byggprocessen inom Jönköpings kommun
Delta i arbetsgrupp åtgärdsprogram för vägtrafikbuller
Summa antal årsarbetskrafter

0,3
0,4
0,4
2,1
0,9
0,2
0,2
0,2
1
1
0,2
12,0
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Miljöskyddsenheten
Operativ tillsyn omfattar både tillsynsbesök på plats hos verksamheten och administrativa uppgifter.
Tillsynsbesöken på miljöfarliga verksamheter innebär bl.a. granskning av företagens egenkontroll
samt deras hantering av kemikalier och avfall. I tillsynen ingår även skrivelser, beslut, granskning
av rapporter, uppdatering av EDP 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 personalresurser enligt följande: inspektion en gång per år på objekt som betalar
ca 10 tkr eller mer per år, vartannat år på objekt som har en årlig avgift som är lägre än 10 tkr.
Övriga verksamheter var 3:e – 10:e år. Pga. Av resursbrist 2018 blir 540 verksamheter utan besök.

Sammanställning av planerad operativ tillsyn, händelsestyrd tillsyn, projekt och
förorenad mark 2018

Verksamheter – antal objekt

Antal objekt

Planerad tillsyn
Tillståndspliktiga verksamheter
Anmälningspliktiga verksamheter
Övriga anläggningar
Lantbruk
SUMMA antal objekt:

19
188
100
78
385

Resursfördelning

Antal
årsarbetskrafter

Planerad tillsyn (se ovan)

3,35

Händelsestyrd tillsyn (diverse anmälan, ansökan, klagomål, remisser mm)

3,07

Projekt
Miljösamverkan F Verkstadsindustri/ytbehandling
Vattenskyddsområden (Grundvatten av god kvalitet)
Inventering livsmedelsindustri (Giftfri miljö)
Inventering Lantbruk + Hästgårdar (Ingen övergödning)
Risker dag/-spillvatten + Mifo 1 (Giftfri miljö)
Vattenvårdsåtgärder
Incitament för energieffektivisering (Begränsad klimatpåverkan)
Summa projekt

Ingår i planerad tillsyn
0,24
0,1
0,16
0,65
0,6
Ingår i planerad tillsyn
1,7

Förorenad mark
Händelsestyrd (Beskrivs under giftfri miljö)
Planerad (Giftfri miljö)
Summa förorenad mark

1,25
1,25
2,5

Summa antal årsarbetskrafter

10,6
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Bilaga 2: Planerad kontroll, livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten beräknas ha 11,3 tjänster till förfogande under 2018. Det finns 1206 st. registrerade
livsmedelsverksamheter i kommunen. Dessa verksamheter ska kontrolleras mellan 0,5-4 gånger per
år, beroende på risk, storlek och erfarenhet. Sammanlagt ska 1180 st. planerade kontroller genomföras
under 2018.
Under året kommer ett antal projekt att genomföras på livsmedelsenheten, som en del av den planerade
kontrollen. Dricksvattenkontroller ingår även de i de planerade kontrollerna samt i vissa fall i projektform.
Planerade projekt 2018
Hemtjänsten
Ett projekt gällande hemtjänstens transport av varm och kall mat kommer genomföras i hela Jönköpings
län. Kontroll av t.ex. temperatur och att rätt portion kommer till rätt kund.
E-handel
Kartläggning av de som är registrerade. Ta fram en checklista för kontroller av dessa verksamheter.
Nedkylning
Kontrollera att verksamheten följer de rutiner de har kring nedkylning. Nedkylning av varm mat är ett
kritiskt steg och processen ska gå fort för ett lyckat resultat.
Hälsokost
Kontroll av Apotek. Ta fram en checklista med fokus på kosttillskottens placering i butiken,
hyllkantsmärkning, medicinska påståenden samt hur de anställda tänker kring vad de ger för muntlig
information till kunderna.
Provtagningsprojekt
Två olika provtagningsprojekt kommer genomföras på restauranger:
• Sushiris; förvaras ofta ljummet och bör ha ett lågt pH (4,5) för att bakterier inte ska kunna
växa. Har riset förvarats fel finns risk för Bacillus Ceres.
• Emulsionssåser; tillreds ibland på äggula som inte upphettas tillräckligt. Förvararing sker
ibland vid en temperatur som kan medföra mikrobiell tillväxt.
Ägg kan innehålla bakterien salmonella som inte dör vid otillräcklig upphettning.
Salmonellaintyg
Kontroll hos butiker och grossister som själva importerar eller för in dessa produkter i Sverige. Vid
import eller införsel av kött till Sverige ska handelsdokument medfölja som styrker att köttet är
salmonellafritt.
Förebyggande av risker med ofullständigt upphettade malda köttprodukter 2018
Ett samordnat kontrollprojekt från Livsmedelsverket. Bakterien Ehec (enterohemorragisk E. coli)
kan orsaka allvarlig sjukdom, i synnerhet hos små barn. Ehec har orsakat flera livsmedelsburna utbrott
och rätter av malet nötkött som serveras utan att ha genomstekts kan överföra bakterien till människor.
Exempel på sådana livsmedel som ingår i projektet är ej genomstekta hamburgare.
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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.
Handläggare har ett individuellt målkort som tydliggör ansvarsområden, målformuleringar och
aktiviteter. Samtliga individuella målkort blir sammanlagt denna verksamhetsplan.
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. Administration, verksamhetsuppföljning och ekonomi

Miljö- och hälsoskyddskontorets mål
•
•
•
•
•
•
•

Posthantering, diarieföring och arkivering är effektiv.
Utlämnande av allmän handling sker skyndsamt.
Nämndadministration samt personaladministration sker enligt lag och riktlinjer.
Kontroll över ekonomi och verksamhetsuppföljning är god.
Service åt handläggare och chefer är god.
Rutiner följs upp och beaktas.
Personuppgifter behandlas korrekt.

Aktiviteter 2018

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

Posthantering, diarieföring och arkivering
Utlämnande av allmän handling (Nytt)
Arkivet/Arkivvård
Nämndadministration
Balansärenden
Service åt handläggare och chefer (Nytt)
Ekonomi och verksamhetsuppföljning
Personaladministration
Genomgång av rutiner (Nytt)
Personuppgiftsombud

Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Vår, höst, bokslut
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt

Kansliet
Kansliet
Kansliet
Nämndsekreterare
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Administrativ chef

Nyckeltal
Antal inspektioner och kontroller: miljöskyddsenheten, hälsoskyddsenheten, 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 vid behov.
Internkontroll av handläggningen genomförs en gång per år.
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•

Inga pågående ärenden är äldre än tre år, med undantag för ärenden rörande förorenad
mark och inventering av radon.

Aktivitet 2018

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

Uppdatera kvalitetshandboken
Internkontroll som omfattar ett begränsat
arbetsområde genomförs
Kvalitetsgruppsmöten

Kontinuerligt
Kvartal 3

Kvalitetsgruppen
Samtliga

1 gång per månad

Kvalitetsgruppen

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 2018

Tidpunkt för
genomförandet

Representera MHK i kommunens IT-behovsråd
IT-samordning, Vision-grupp
Kommunens arbetsgrupp för digitalisering

Ansvar

IT-samordnare
1 gång per månad
IT-samordnare

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 2018

Tidpunkt för
genomförandet

Jämställdhetsgrupp
Enligt beslutad jämställdhetsplan

Ansvar

Jämställdhetsgruppen
Jämställdhetsgruppen

Nyckeltal
Antal fortbildningstimmar per anställd kvinna/man
Antal kvinnor/män i ledningsrådet
Antal kvinnor/män i grupperna för:
Samverkan
Kvalitet
Internrevision
EDP Vision
Internt miljöarbete
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1.5. Internt miljöarbete
Aktivitet 2018

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

Utredning: Ta fram förslag på åtgärder att
minska pappersanvändningen på kontoret
Översyn av mål för det interna miljöarbetet.

2018-05-31

Ledningsgruppen

2018-10-15

Arbetsgrupp för internt
miljöarbete

Nyckeltal
Pappersförbrukning
Antal busskort per kvinna och man
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

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

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

Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt

AMG
AMG
AMG
AMG
AMG
AMG
AMG

Aktivitet 2017

Tidpunkt för
genomförandet

Ansvar

Trivsel- och friskvårdsgrupp

1 gång per månad

Trivsel- och
friskvårdsgruppen

Samverkansgrupp

1 gång per månad

Skyddsrond

Enligt riktlinje för
arbetsmiljöarbete

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen

1.7. Arbetsmiljö

Nyckeltal
Antal sjukskrivna heltidstjänster kvinnor
Antal sjukskrivna heltidstjänster män
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2. 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.

Miljöskyddsenhetens Mål
Miljöskyddsenheten deltar i projekt Incitament för energieffektivisering
Projektbeskrivning
Incitament för energieffektivisering
Energimyndigheten i samarbete med länsstyrelserna driver projektet Incitament för energieffektivisering. Inom projektet ska företagsbesök genomföras under 2018. Miljöskyddsenheten
bedriver energitillsyn med stöd av projektet inom den ordinarie tillsynen där det bedöms lämpligt.

Nyckeltal
Antal besökta verksamheter
3. Frisk luft

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

Hälsoskyddsenhetens mål
• Enheten ska följa upp och se till att luftkvalitetsmätningar fungerar
Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Följa upp luftkvalitetsmätningarnas resultat samt jämföra med miljökvalitetsnormer och miljömål.
Lämna underlag för modellberäkningar till Sweco och jämföra resultatet med
miljökvalitetsnormer och miljömål.
Uppföljning av upphandling av tjänster inom samverkansområdet för
luftkvalitetskontroll

Årligen
Våren
Under 2018

Nyckeltal
Antal överskridanden av normen för dygnsmedelvärde för kvävedioxid
Antal överskridanden av normen för dygnsmedelvärde för partiklar (PM10)

Miljöskyddsenhetens mål
•
•

De lösningsmedelsanvändare som besöks under 2018 ska granskas med avseende på
lösningsmedelsutsläpp
De tillsynsobjekt som besöks under 2018 ska granskas med avseende på eldningsoljeanvändningen

4. 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.

Miljöskyddsenhetens 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 under höga flöden.

Nyckeltal
Antal vattenprover avseende effektuppföljning för kalkning
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5. 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.

Miljöskyddsenhetens mål
Miljöfarlig verksamhet
• Miljö- och hälsoskyddskontoret ska utföra tillsyn enligt bilaga 1.
• 385 verksamheter ska inspekteras under 2018
• Miljösamverkan f (Verkstadsindustri/ytbehandling)
• Minst ett industriområde omfattas av projektet Förebyggande åtgärder mot utsläpp samt
förorenade områden som härrör från pågående verksamheter inventeras och riskklassas enligt
MIFO fas 1
• Projekt inventering av livsmedelsindustri
Den händelsestyrda tillsyns omfattning styrs av inkommande ärenden under året. Dessa ärenden har
kraftigt ökat i samband med stadsutvecklingen i kommunen.
Projekt Förebyggande åtgärder mot utsläpp
Inom projektet kontrolleras risker för oförutsedda utsläpp samt företagens beredskap för att förebygga
dessa. Industriområden väljs delvis ut i samarbete med VA eftersom deras provtagning har visat sämre
resultat i vissa områden. Målet med projektet är att samtliga verksamheter inom de kontrollerade
områdena har
• en bra hantering av flytande kemikalier och avfall i närhet av dag-/spillvattenbrunnar,
• har en god beredskap vid ett eventuellt utsläpp samt
• har god kunskap om hur dag-/spillvattennätet ser ut inom deras fastighet.
Projekt inventering av livsmedelsindustri
Under 2018 avser miljöskyddsenheten att genomföra ett tillsynsprojekt avseende livsmedelsindustrier
och vattenverk. Syftet med projektet är dels att få kännedom om samtliga verksamheter som vi har tillsyn
över, dels att säkerhetsställa att hantering av avfall och kemikalier uppfyller miljöbalkens krav. Utöver
detta skall även inventeringen syfta till att uppskatta det framtida tillsynsbehovet för denna bransch.
Förorenade områden, FO
• Senast 2020 ska 10 st. förorenade områden i riskklass 1 (mycket stor risk) eller riskklass 2
(stor risk) vara sanerade. Avser förorenade områden som inte är sanerade före 2014.
Från 2014 till oktober 2017 sanerades 5 st.
Nedlagda verksamheter
• Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 (Metod för Inventering av Förorenade Områden)
eller saneringsåtgärder ska fr.o.m. 2015 påbörjas i minst två förorenade områden i riskklass 1
eller riskklass 2 per år.
• Minst två övergripande ansvarsutredningar per år ska genomföras för saneringsobjekt i
riskklass 1 och riskklass 2 med start 2015.
Pågående verksamheter
• Under 2018 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 2018 påbörjas i minst fem förorenade områden per år.
Aktiviteter under 2018:
Under 2018 påbörjas arbetet att ta fram nya mål för 2020 till 2025. Målen ska anpassas efter nationella mål.
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Händelsestyrd tillsyn – arbetet motsvarar 1,25 tjänster.
• Händelsestyrt övrig - Avser förfrågningar m.m. som rör förorenade områden
• Anmälan om föroreningsskada – Avser mindre föroreningar som påträffats i samband med
t.ex. cisternupptag eller schakt i vägar m.m.
• Anmälan om förorening vid miljöolycka – Avser föroreningar som uppstår vid trafikolyckor m.m.
• Anmälan om sanering vid förorenad mark/byggnad – Avser planerade saneringar som inte
utförs i exploateringssyften
• Anmälan om undersökningar och sanering vid förorenad mark (exploatering) - Avser
planerade undersökningar och saneringar vid exploatering
• Yttrande av planer och/bygglov
Den händelsestyrda tillsynsomfattningen styrs av inkommande ärenden under året. Dessa ärenden
har kraftigt ökat i samband med att stadsutvecklingen i kommunen. Antalet inkommande ärenden
påverkar möjligheten att genomföra egeninitierad tillsyn.
Egeninitierad tillsyn – arbetet motsvarar 1,25 tjänster
• Egeninitierad tillsyn steg 1 - MIFO FAS 1
• Egeninitierad tillsyn steg 2 - MIFO FAS 2
• Egeninitierad tillsyn steg 3 – Detaljerade undersökningar, ansvarsutredningar
• Egeninitierad tillsyn steg 3 – Åtgärder, uppföljning
För att driva arbetet med egeninitierad tillsyn utförs föreläggande och dialog med verksamhetsutövare.
Arbetet med att driva tillsynsärenden där det saknas verksamhetsutövare är stort. För detta
arbete ansöks bidrag från Naturvårdsverket. Antalet planerade projekt för 2018 med bidrag från
Naturvårdsverket uppgår till 6 stycken (Obygden, Gränna kemtvätt, Idogheten 7, Sunds glasbruk,
Bankeryds kemtvätt, Pilten 8). Antalet objekt som Naturvårdsverket beviljar medel till är för
närvarande okänt. Med annan finansiering planeras 10–20 stycken verksamheter med klorerade
lösningsmedel och bekämpningsmedel.
Sedan 2015 har ett arbete pågått med att MIFO fas 1 inventera samtliga kända deponier inom
Jönköpings kommun. Samtliga deponier (50 st.) beräknas vara inventerade 2017/2018. Deponier
i riskklass 1–2 kommer att prioriteras för undersökningar. Uppskattningsvis kommer 25 % av
deponierna att behöva undersökas. För objekt i riskklass 3 kommer krav på enklare åtgärder och
kontrollprogram att ställas. En plan för arbetet kommer att arbetas fram under 2018.
Den egeninitierad tillsyns påverkas av i hur stor omfattning som händelsestyrda ärenden inkommer.

Nyckeltal
Pågående ärenden avseende markföroreningar vid årets slut:
Pågående ärende – övriga:
Antal ärenden 2018:
Antal sanerade områden 2014–2018:
Antal ärenden enligt ärendemening i EDP Vision:
Startade markföroreningsärenden Anm, sanering mark
Dmi § förelägganden enligt 26 kap 9 § MB
Projekt - Förebyggande åtgärder mot utsläpp
Projekt - Inventering av livsmedelsindustri
Pågående verksamheter – Mifo 1:
Pågående verksamheter – Mifo 2:
Nedlagda verksamheter – Anmälan om sanering
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6. Skyddande ozonskikt

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

Hälsoskyddsenhetens mål
•
•

Alla som inrättar berg-, ytjord- eller ytvattenvärmepump ska anmäla det till miljö- och
hälsoskyddskontoret
Alla verksamheter som hanterar köldmedia ska kontrollera och rapportera i enlighet med
gällande bestämmelser

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

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

Hela året
Våren

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

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

Hälsoskyddsenhetens mål
Enheten ska medverka till att kommunen uppfyller krav på gammamätning
Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

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

Juli

8. 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.

Hälsoskyddsenhetens mål
•
•
•

Arbeta systematiskt med att påskynda förbättringar av statusen på enskilda avlopp
70 st. bristfälliga avloppsanordningar ska under året åtgärdas eller anslutas till det kommunala
spillvattennätet.
Under året ska brevutskick göras till 80 st. bristfällig avloppsanordningar.

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Handläggning av ansökningar om enskilda avloppsanordningar

Händelsestyrt under
hela året

Medverka i stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp

Återkommande möten
under hela året
Projektinriktat

Uppföljning av bristfälliga avloppsanordningar

Nyckeltal
Antal inkommande (nya) bristfälliga avloppsanordningar
Antal brevutskick till fastighetsägare med bristfälligt avloppsanordningar
Antal beslutade förbud mot utsläpp av avloppsvatten
Antal åtgärdade bristfälliga avloppsanordningar
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Miljöskyddsenhetens mål
Under 2018 kommer Lilla Nätaren att nätprovfiskas som uppföljning till de lekfisk-utfiskningar som
gjorts nu fyra vårar i rad.
Arbetet med Barnarpasjön fortlöper och under 2018, under förutsättning att tillstånd erhålls som
förutsatt, kommer en större bottenyta att muddras i sjön för första gången.
”Under 2018 kommer vi fortsätta med den inventering av lantbruken i Jönköpings kommun som vi
påbörjade 2017. Detta för att fortsätta uppdatera och komplettera registret i EDP Vision. Vi kommer
sedan att använda den uppdaterade informationen som ett bättre underlag när vi planerar den framtida
tillsynen.”
•
•

78 st. planerade lantbruks inspektioner
100 st. mindre lantbruk (U-objekt) ska inventeras enligt tillsynsplan.

Nyckeltal
Antal planerade lantbruks inspektioner under 2018:
Antal inventerade lantbruk enl. tillsynsplan:
9. 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.

Hälsoskyddsenhetens mål
•
•
•

Badvattenprover tas vid kommunens samtliga friluftsbad/strandbad minst 3 gånger under
badsäsongen.
Registrerar provtagningen på Badplatsen
Upprätta ett tillsynregister för alla badplatser

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Provtagning av strandbadvatten på kommunens 19 badplatser

Juni-augusti

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

Miljöskyddsenhetens mål
Levande sjöar och vattendrag
Under 2018 fortlöper arbeten med fiskevårdsåtgärder i Tabergsån (Masmästardammen och
Hembygdsgården i Hovslätt), Lillån i Bankeryd (Attarpsdammen), och Dunkehallaån.
10. 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.

Hälsoskyddsenhetens mål
Enheten ska vara en rådgivande part mot privatpersoner som har frågor om enskilt dricksvatten.
Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Rådgivning enskilt dricksvatten

Under året
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Miljöskyddsenhetens mål
•

Inventera samtliga verksamheter inom kommunens 8 st. grundvattentäkter

Projektbeskrivning:

Inventering av verksamheter inom Jönköpings kommuns grundvattentäkter
Kommunen har 9 st. vattenskyddsområden. Vätterns vattenskyddsområde för ytvattentäkt ingår inte
i detta projekt.
2018 ska verksamheter inventeras inom grundvattentäkterna Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd,
Norra Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestuga och Örserum.
I vattenskyddsföreskrifterna för varje område beskrivs vilka verksamheter som är förbjudna eller
när det behövs tillstånd. Vattenskyddsföreskrifterna finns på www.jonkoping.se

Nyckeltal
Antal ärenden enligt ärendemening i EDP Vision:
Projekt - Inventering av verksamheter inom kommunens grundvattentäkter:
11. 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.
11.1. Offentliga lokaler och fritidsanläggningar

Hälsoskyddsenhetens mål
•

Bedriva tillsyn vid anmälningspliktiga verksamheter i projektform

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Tillsyn av skolor och förskolor
Tillsyn av solarier genom tillsynsprojekt i Miljösamverkan f:s regi
Tillsynsprojekt tatuering
Tillsyn fotvård. Antal tillsynsbesök
Tillsynsprojekt bassängbad (inventering)
Modell Miljösamverkan f
Frisörer - Informationskampanj med TK VA
Klagomål gällande höga ljudnivåer
Klagomål offentliga lokaler och fritidsanläggningar
Remisser gällande tillstånd för offentliga arrangemang och alkoholtillstånd
Anmälningar av nyanläggning undervisningslokaler, solarier, hygieniska lokaler och
bassängbad

Projektinriktad
Projektinriktad
Projektinriktad
Projektinriktad
Projektinriktad
Våren
Händelsestyrt
Händelsestyrt
Händelsestyrt
Händelsestyrt

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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11.2. Folkhälsofrågor

Nationellt folkhälsomål
Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste behålla 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.

Hälsoskyddsenhetens mål
•
•

Handlägga smittskyddsutredningar på begäran från smittskyddsenheten på länssjukhuset
Ryhov skyndsamt.
Vid tillsyn bevaka rökfria miljöer i enlighet med tobakslagens bestämmelser

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Smittskyddsutredningar, t.ex. legionella
Tillsyn rökfria miljöer/ tobakslagen

Händelsestyrt
Vid övrig tillsyn

11.3. Inomhusmiljö

Hälsoskyddsenhetens mål
•
•
•

Påskynda åtgärder för att sänka radonhalter i boendemiljöer
Följa upp förelägganden att inkomma radonmätning i flerfamiljshus
Utveckla klagomålshanteringen

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Handlägga klagomål bostäder
Handläggning av inkomna radonmätningar i flerbostadshus och
bostadsrättsföreningar
Rådgivning radon

Händelsestyrt
Under hela året
Händelsestyrt

Nyckeltal
Antal diarieförda klagomål bostäder
11.4. Samhällsplanering

Hälsoskyddsenhetens mål
•
•

Enheten ska medverka i de forum som krävs för att på ett tidigt stadium lyfta frågor som
påverkar miljön och människors hälsa.
Påverkan på människors hälsa blir mindre i byggprocessen.

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Remisser planprogram och detaljplaner
Remisser bygglov, förhandsbesked, samråd enligt PBL

Händelsestyrt
Händelsestyrt

Nyckeltal
Antal remisser detaljplan och planprogram
Antal remisser, bygglov och förhandsbesked
11.5. Buller

Hälsoskyddsenhetens mål
•

Enheten ska bevaka bullerfrågorna

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Delta i arbetsgrupp åtgärdsprogram för vägtrafikbuller
Handlägga klagomål på trafikbuller
Följa upp utemiljön och tystare skolgårdar inklusive förskolar (ingår i tillsyn
skolor och förskolor)
E4 uppföljning beslutet

Nyckeltal
Antal diarieförda klagomål trafikbuller

Miljöskyddsenhetens mål
Tillsyn vid skjutbanor och motorbanor (ingår under bilaga 1)
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11.6 Avfall och producentansvar

Hälsoskyddsenhetens mål
•

Nedskräpningen ska minska

Hälsoskyddsenhetens aktiviteter

Tidpunkt

Klagomål avfall och nedskräpning
Medverka i ett informationsprojekt för att minska dumpning av trädgårdsavfall
på kommunal mark
Handläggning undantag från sophämtning och slamtömning, rådgivning och
övriga tillsynsåtgärder gällande hushållsavfall
Bevaka materialbolagens åtgärder vad gäller producentansvar för förpackningar
främst gällande återvinningsstationer

Händelsestyrt
Våren 2018
Händelsestyrt
Händelsestyrt

Nyckeltal
Antal diarieförda klagomål avfall och nedskräpning
Antal inspektioner klagomål avfall och nedskräpning
Antal ansökningar undantag från sophämtning och slamtömning
12. Säkra livsmedel inkl. dricksvatten
Nationellt folkhälsomål
Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen.
Nationella mål
Visionen för Sveriges livsmedelskontroll är: ”Professionell livsmedelskontroll – för konsumenternas
och företagens bästa”
De nationella målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är:
• 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 timmar
2,5 - 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

Det leder till att 1180 st. planerade kontroller ska genomföras under 2018.
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning handläggs inom 2 veckor.
Nya verksamheter som klassas som hög- eller mellanrisk kontrolleras första gången inom
2 veckor från att de startat.
Nya verksamheter som klass som låg- eller mycket låg risk kontrolleras första gången
inom 10 veckor från att de startat.
Misstänkta matförgiftningar börjar handläggas inom en arbetsdag.
Klagomål börjar handläggas inom en arbetsdag.
Avvikelser följs upp inom den uppsatta tidsramen i minst 90 % av ärendena.

Nyckeltal
Antal planerade kontroller
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13. Kommunövergripande samordning inom miljöområdet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tre kommunövergripande tjänster som benämns Agenda 21samordnare, Kemikaliestrateg och Vattensamordnare. Dessa arbetar med att stödja kommunen och
dess förvaltningar inom sina respektive kompetensområden. Arbetet innebär att initiera, arbeta i andras,
och ibland driva, projekt. Arbetet innebär även samarbeten med parter utanför vår kommun. Arbetets
art kräver hög grad av specialistkompetens inom respektive områden. Resultatet av arbetet är mycket
beroende på andra samarbetsparters och förvaltningars arbete i sakfrågorna. En stor del av arbetets inriktning nedan ges genom olika tidigare politiska beslut.
Agenda21-samordning
• Leda arbetet med miljödiplomering för företag, verksamheter och evenemang och arrangera
miljöfika för företag (varav ett med vattentema).
• Leda och motivera arbetsgruppen "produktion och konsumtion" i PHU-arbetet samt vara ett
stöd för förvaltningarnas miljösamordnare.
• Administrera miljöpriset och göra en översyn av miljöpriset och föreslå förändringar.
• Initiera och leda olika projekt i syfte att upplysa om och utveckla miljöarbetet i kommunen i
stort (t.ex. Kaféutveckling, Biltvättskampanj och om Konsumtion).
• Agenda 21 ska utöver de aktiviteter som finns upptagna verksamhetsplanen också arbeta aktivt
under 2018 med två aktiviteter, en på våren och en på hösten av ”nystarten” med muddring i
Barnarpasjön, aktiviteterna ska vara synlig för fler än de som är direkt berörda. Aktiviteten kan
utföras tillsammans med kommundelsrådet i Barnarp, skolan, kyrkan eller andra lokala föreningar.
Kemikaliesamordning
• Leda, motivera till och utvärdera arbetet med implementering av kommunens kemikalieplan
samt stödja kommunen och dess olika verksamheter med kemikaliekompetens.
• Kommunicera kemikaliefrågan och arbetet med kemikalieplan extern och internt i enlighet
med kommunikationsplanen.
• Delta i PHU-arbetsgruppen produktion och konsumtion och arbeta fram nya mål för arbetet
med kemikaliefrågor samt fortsätta arbeta med PHU-åtgärden ”Strategigrupp för konstgräs”.
Vattensamordning
• Driva arbetet i kommunen med frågor avseende på vatten och därmed arbeta lokalt, regionalt
samt nationellt, både för förvaltningen men även förvaltningsövergripande.
• Stödja berörda förvaltningar i frågor avseende dagvattenfrågor i planprocesser.
• Leda och motivera arbetsgruppen ”vår vattenmiljö” i PHU-arbetet
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Bilaga 4: Miljömålsanslag
Miljömålsanslag
Åtgärd

Belopp,
tkr

Kartläggning av mikroskräp i
Vättern.

190

Nytt för 2018 Ansvarig
eller överfört
från 2017
Nytt
Vattensamordning

Genomförande

Biltvättskampanj

49

Nytt

Agenda 21

2018

Konsumentstöd för att ökad hållbar
konsumtion

40

Nytt

Agenda 21

2018

Anläggning av fiskväg i Tabergsån.

600

Överfört

Miljöskyddsenheten

Senast 2020

Åtgärd av två vandringshinder i
Musslebobäcken

100

Överfört

Miljöskyddsenheten

Senast 2019

Naturvårdsavtal Lillån Bankeryd

98

Överfört

Miljöskyddsenheten

2018

Barnarpasjön

307

Överfört

Miljöskyddsenheten

Senast 2020

Dunkehallaån

40

Överfört

Miljöskyddsenheten

2018

Lillån Huskvarna

77

Överfört

Miljöskyddsenheten

Senast 2019

Dammar och småvatten

171

Överfört

Miljöskyddsenheten

2018

Lilla Nätaren

71

Överfört

Miljöskyddsenheten

2018

Förorenade områden MIFO

150

Överfört

Miljöskyddsenheten

2018

Förorenade områden MIFO

715

Nytt

Miljöskyddsenheten

2018

Uppföljning av radonmätningar

570

Nytt

Hälsoskyddsenheten 2018

Uppföljning av bristande avlopp
Röttle ån

285

Nytt

Hälsoskyddsenheten 2018

Utredning av åtgärder i
Attarpsdammen.

200

Överfört

Vattensamordning

Summa genomförande 2018

2 579

Summa genomförande 2018–2020

3 664

2018

2018
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Bilaga 5: Organisationsschema
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