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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tid:

Torsdagen den 14 december 2017, kl. 12.30

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Ärenden
1. Upprop, kl. 12.30
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
4. Informationsärende:
Rapport
- Mänskliga Rättighetsdagarna 2017-11-09- -11-11
- Allmänhetens frågestund 2017-11-16
- Revisioner länsstyrelsen 2017-11-21, 2017-11-22
- Miljöfika 2017-11-23, 2017-12-14
- Tekniskt utskott 2017-12-06
- Kommunbesök länsstyrelsen, friluftsliv grön infrastruktur
2017-12-07
- Beredningstider miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018
- Digital anslagstavla för bl.a. protokoll 2018
- Ordförandebeslut
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Kommande aktiviteter 2017-2018
- Friluftsambassadörerna 2017-12-18
- Miljödiplomering 2017-12-19
- Luftvårdsförbundet 2017-12-20
- Utbildning i mänskliga rättigheter 2018-01-25, 2018-02-15
Fika
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5. Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till
detaljplan för Gränna 8:4 m.fl. i Gränna Jönköpings kommun
Erik Engwall
Mhn 2017:3832, Stbn 2016:47
6. Föreläggande om att utreda buller från hundrastgårdar
inom fastigheten Ödestugu-Falla 1:4 i Jönköpings kommun
Claes Magnusson
Mhn 2016:1422
7. Yttrande till länsstyrelsen och kommunstyrelsen över bemötande
av inkomna remissyttranden avseende ansökan om bearbetningskoncession gällande Turba mosse inom fastigheterna Åkerbydal 1:1
Maria Westlund/David Melle
Mhn 2017:4331, 4352
8. Kontrollplan 2018-2020
Johanna Hänninen
Mhn 2017-4414
9. Arkivbildningsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Anders Hansson Mhn 2017:4405
10. Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2018
Håkan Strid
Mhn 2017:4525
11. Månadsrapport per november 2017
Anders Hansson
Mhn 2017:694
12. Friluftsambassadör, val av ersättare.
13. Meddelanden – avslutade ärenden
14. Meddelanden – handlingar för kännedom
15. Anmälan om delegationsbeslut
16. Anmälningsärenden

Susanne Wismén
Ordförande

Ann-Mari Gudmundsson
Sekreterare
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
Gränna 8:4 m. fl., i Gränna i Jönköpings kommun
MHN-2017-3832, STBN 2016:47
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag för ny infartsväg och bostäder på
del av Gränna 8:4 m.fl. för yttrande senast den 21 december.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny infartsväg och
bostäder i södra Gränna. Vägen, med riktning mot verksamhetsområdet i södra
Gränna och hamnen, behövs för att avlasta Gränna centrum från tung trafik.
Tanken är att bebyggelsen ska vara blandad med både en- och flerfamiljshus.
Beslutsunderlag
Samrådshandling 2017-10-09, Detaljplan för del av Gränna 8:4 m.fl. Gränna,
Jönköpings kommun, planbeskrivning, plankarta och bilagor.
https ://www. j onkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringoc
hutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanforbostaderochnyi
nfartsvagpagranna84mfligranna.4.3e5ee1ed15ee12e31723496.html
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnänmden har följande synpunkter på förslag till
detaljplan för Gränna 8:4 m. fl., i Gränna, Jönköpings kommun:
-

En planbestämmelse för skydd mot stöming införs med angiven höjd på
bullerskärmar avseende skydd för befintliga bostäder.
Ett markområde avsett för bullerskärmar bestäms inom vägområdet för
nya infartsvägen där så erfordras .

-

Innan vägen anläggs bör det regleras att bullerskärmar uppförs avsett för
skydd av befintliga bostäder.

-

Bullerskärmens utformning bör ytterligare utredas utanför hus
Söderbygränd 2.
För befintliga bostäder nmT om Söderbygränd där ekvivalent ljudnivå 55
dBA överskrids saknas utredning vilka bullerskyddsåtgärder som
bedöms vara nödvändig för att riktvärdena ska nås vid fasad och
uteplats.
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-

Befintlig bostad, lönköpingsvägen 82 i södra planområdet där ekvivalent
ljudnivå 55 dBA överskrids bör skyddas med en vägnära bullerskänn
utefter nya infartsvägen mot Gränna hamn.

-

F öreslagen bullerskärm för befintliga bostäder inom fastigheten
Kartografen är viktig på grund av att nya infartsvägen medför en kraftig
ökning av ljudnivån från nytillkommen trafik.

-

Dikena som avses omhänderta dagvattnet bör vara vegetationsbeklädda
för att optimera fastläggningen av partiklar och nedbrytningen av
oljeprodukter.

Ärende
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och ny väg genom södra
Gränna. Vägen, med riktning mot verksamhetsområdet i södra Gränna och
hamnen, behövs för att avlasta Gränna centrum från tung trafik. I synnerhet
under sommartid och högsäsong har genomfartstrafiken och trafiken till- och
från Visingsö svårigheter att passera längs Brahegatan då denna ökar med cirka
80 %, varför en ny infrutsväg behövs.
Då trafikmängden ökar med cirka 80 % under sommartid i förhållande till
årsdygnstrafik har beräknade åtgärder dimensionerats efter sommartrafiken.
Beräkningar är gjorda för en trafikprognos som sträcker sig till2030. För nya
bostäder har endast beräkningar gjmts för år 2030.
Under vanliga omständigheter fårdas cirka 4900 fordon på lönköpingsvägen.
Under sommartid ökru· denna trafik till cirka 8600 fordon. Den nya vägen
beräknas kunna avlasta lönköpingsvägen och Brahegatan med cirka 40 %. Den
nya infartsvägen skulle då få en förväntad trafikmängd på 3 400 fordon under
sommartid.
Trafikbullerutredning, daterad 2017-09-05 har utförts av WSP. WSP har på
uppdrag av lönköpings kommun utfört en trafikbullerutredning för planerad
byggnation av den nya infarten till Gränna hamn. Den nya infruten ska leda
hamntrafiken från E4 ner till hamnen, denna trafik går idag via Brahegatan
genom Gränna. Beräkningar har gjorts dels för att i detaljplan medge
byggnation av nya bostadsbyggnader och dels för att säkerställa god ljudmiljö
för de befmtliga bostäderna längs med den nya infarten. Beräkningar har gjorts
får år 2016 och 2030 med både årsdygnstrafik och sommartrafik Enligt
utredning visar beräkningarna att riktvärdena inte nås utan åtgärder för såväl
befintlig som ny bebyggelse. Åtgärdsfårslag har därfår tagits fram får att uppnå
riktvärden. En kombination av vägnära och lokala skärmar samt planering av
bostadsrum gör att riktvärdena nås vid fasad och uteplats.
Den nya infartsvägen planerar man att anlägga på så sätt att den möter den nona
delen av den redan planlagda vägen till Gränna hamn. Den nya infartsvägen
inom planområdet går genom ett starkt kuperat landskap. Med hänsyn till
väglutningar är det inte möjligt att finna andra möjligheter får vägsträckningen
än den som redovisas i föreliggande detaljplaneförslag.
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För att bullerskyddet längs den nya infartsvägens östra sida ska vara effektiv f'ar
den inte brytas upp vid bebyggelse som kan utsättas får buller. Detta innebär att
trappan som leder ner till Hjulmakaregatan från bostädema i öst behöver
justeras eller ersättas. Det alternativ som av miljö- och hälsoskyddsnänmden
bedöms bäst är att låta bullerskydden gå om lott så att störande ljud inte tränger
inpå bostadshusen.
Avledning av dagvatten från den nya exploateringen i fotm av vägområden som
är belägna i södra delen av planområdet samt de planerade bostadsytoma
föreslås ske i öppna lösningar. Företrädesvis kan befintliga diken användas.
Dessa kommer i viss mån att behöva breddas, fördjupas och erosionsskyddas.
Den nordliga delen av nyexploateringen ansluts förslagsvis till befintliga diken.
Då området kommer att exploateras med ny förbifart samt ny bostadsbebyggelse
genomfördes provtagning av mark for att klargöra eventuell forekomst av
förorening. Inom området fitms sedan tidigare äldre äppelodling. Utförda
analyser påvisar normal förekomst av metaller och samtliga halter underskred
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. Samtliga analyserade
klorerade pesticider låg under laboratoriets rapporteringsgräns och under
Naturvårdsverkets riktvärden fOr känslig markanvändning.
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas i sådan grad att några ytterligare
undersökningar behöver uttoras.
Barnkonventionen
Ärendet berör bam direkt eller indirekt i enlighet med FN :s konvention om
brunets rättigheter. Under sommarhalvåret kommer den nya infartsvägen bidra
med ökad tung trafik på Skiftesvägen som går genom södra Gränna. Som
resultat av detta kan skiftesvägen bli en mindre säker plats att vistas på för barn.
I samband med att vägen anläggs tillkommer dock GC-vägar som minskar den
säkerhetsrisk den ökade tunga trafiken ilmebär. En bilfri koppling mellan den
nya lokalgatan och Mellangatan kommer även att finnas som ett annat säkert
vägval mot Gränna centrum.

Håkan Strid
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Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnänmden lönköpings kommun
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Miljö- och hälsoskyddsnänmden

Föreläggande om att utreda buller från hundrastgårdar inom
fastigbeten Ödestugu~Falla 1:4 i Jönköpings kommun
MHN 2016-1422

Sammanfattning
.fas
till Ödestugu- Falla 2:5,
och Ödestugu- Falla
2:14,
har inkommit med klagomål gällande störande
hw1dskall från
hundrastgårdar inom fastigheten Ödestugu.Falla l :4. De klagande störs av hundskall främst dag och kvällstid.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört inspektioner och indikerande
bullermätningar inomhus och utanlims som visar at1 bullerstörningarna från
hundrastgårdarna inte är av ringa karaktär vilket gör att bullret kan anses utgöra
olägenhet för människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer
därför att
behöver genomföra ytterligare utredningar.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänstcskiivelsc 2017-11-27 med förslag till
beslut (bilaga)

vardera punkt som inte uppfylls:

1.

ska utföra en utredningen som ska visa vilka ljudnivåer
från hundskall från fastigheten Ödestugu-Falla l :4 som fastighetsägare
till Ödestugu-Falla 2:5 och Ödestuf:,TU-Falla 2:14 utsätts for. Ljudnivån
ska mätas när samtliga hundar på fastigheten Ödestugu-Falla l :4
ska även omfatta hur ofta hundarna skäller per
skäller. Utredni
dygn.
ska anlita en akustikkonsult for att genomföra
utredningen som ska utgå från gällande mätmetoder enligt svensk
standard och ska ställas i relation till Naturvårdsverkets vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller samt Folkhälsomyndighetens
allmännaråd om bul1er inomhus (FoHMFS 2014:13). Mätninginomhus
ska ske enligt SP Rapport: 2015:02. M!itning utomhus avser klagandes
uteplatser. Utredningens resultat ska redovisas skriftligen till miljö- och
hälsoskyddskontoret senast 15 vecko•· efter delgivning a v detta
beslut,
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2. Om uh·edningen enligt punkt l visar att riktvärden som anges i punkt l
upprätta en skriftlig och tidsatt
överskrids, ska
åtgärdsplan med förslag på hut bulh·et ska sänkas till under riktvärdena.
Åtgärdsplanen ska inkonuna samtidigt med utredning enligt punkt l till
miljö- och hälsoskyddskontoret senast 15 veckor efter delgivning av
detta beslut.
Barokonven.tionen
Ärendet bedöms beröra barn i enlighet med FN:s konvention om bamets
rättigheter. Ärendet gäller buller (hundskall) som kan påverka barn som vistas i
området.

m~ kl'u: t Zv':/;(1-.....

Claes Magn son
Miljö- och hälsoskyddschef

Miljo- och hlilsoskyddsinspeldor
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Bakgrund
2011 -07-11 inkom ett klagomål gällande klagomål på hundskall från . .
hundrastgårdar inom fastigheten Ödestugu-Falla 1:4 (Situationsplan
bilaga 2). Aiendet hänsköts senare till Polismyndigheten i lönköpings Län som
2013-09-02 beslutade att
hundar ska hållas inomhus mellan
kl. 23.00 och 05.30.
2014-01-17 avslog Fötvaltningsrätten i Jönköping överklagande att hundar ska
hållas inomhus mellan kl. 22.00 och 06.00 Mål nr 4264-13.
2011-11-07 utfärdade Länsstyrelsen i lönköpings Län tillstånd till . .
att foda upp och sälja hundar från egen uppfödning.
2015-04-16 gjordes en anmälan till stadsbyggnadskontoret, lönköpings
kommun om svartbygge på Ödestugu-Falla 1:4.
2016-11 -22 genomförde miljö- och hälsoskyddskontoret en inspektion i området
kring hundrastgårdama. Inspektionen pågick mellan kl. 21 .55 och 22.20.
Inspektionen utgick ifrån en väg 350 meter norr om hundrastgårdarna.
Inspektionen utfordes genom att inspektörerna gick vägen som leder fram till
hundrastgårdarna och passerade mellan de klagandes hus och hundrastgårdarna.
Hundruna reagerade överhuvudtaget inte trots att det förekom ett normalt
samtal. Under hela inspektionstillfället hördes inga ljud från hundarna. Då
hundarna redan tagits in för kvällen bedömdes att det inte var nödvändigt att
fortsätta inspektionen efter kl. 23.00.
Vid inspektionen talade representanter for miljö- och hälsoskyddskontoret med
ett närboende par som berättade att hundarna brukar hållas inne kvälls och
nattetid. Enligt paret skäller hundarna dagtid exempelvis när bilar kör upp till
anläggningen eller någon promenerar förbi. Miljö- och hälsoskyddskontoret
gjorde på plats bedömningen att Polismyndighetens i lönköpings län beslut
följdes.
Efter samtal med fastighetsägaren till Ödestugu-Falla 2:5,
framkom det att han och familjen störs av hundskall dagtid
och ~·-·,..,-·
Miljö- och hälsoskyddskontoret beslöt därfor att utreda frågan vidare.
2017-05-09 utförde miljö- och hälsoskyddskontoret ännu en inspektion och
bullennätning på fastigheten Ödestugu- Falla 2:5. Under inspektion skällde
hundarna oavbrutet under 1-2 min därefter minst l min av sporadiska hundskall.
Detta upprepades ett flertal gånger under inspektionen.
Genom1ård bullennätning utomhus på fastigheten Ödestugu- Falla 2:5 visade att
bullernivån uppgick LAeq till 62 respektive 65 dBA samt LAmax till 69 och 73
dBA. I Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
anges att den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån utomhus utanfor fånster till
bostad inte får överskrida 40 dBA nattetid (22.00- 07.00) 45 dBA kvällstid
(18.00- 22.00) och 50 dBA dagtid (07.00-18.00).

2017-xx-xx
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anlände 2017-05-09 efter ca 20 minuter varpå hundama
uppgav att han har ca 32-33 vuxna hundar samt ett
tystnade.
antal valpar. Han berättade att han vanligtvis tar in hundarna för natten mellan
kl. 21.30 och 23.00. Vid inspektionen konstaterades att avståndet mellan
hundrastgårdar och bostadhus på fastigheten Ödestugu- Falla 2:5 är ca 55 meter.
Avståndet mellan bostadshus på fastigheten Ödestugu- Falla 2: 14 och
hundrastgårdar är ca 26 meter.
2017-06-26 inspektion och hulletmätning på Ödestugu- Falla 2:5. Vid
inspektionen som pågick under en timmes tid skäller
hela
tiden. Vid inspektionen samtalade
med
som är föräldrar till
som har
fastigheten Ödestugu-Falla 2:5.
en egen stuga på fastigheten uppger, att de sällan stannar mer än 1-2 dagar i
stugan då de störs av hundskall. De anser också att bullersituationen rorvänats
de senaste åren eftersom
utökat antalet hundar i verksamheten.
Vid inspektionstillfållet gjordes fyra hulletmätningar utomhus som visade att
bullernivån varierade mellan 49-57 dB LAeq och LAmax mellan 69-73 dBA.
2017-08-1 5 görs ytterligare en inspektion. Vid inspektion som pågick ca en
timme konstaterades att hlmdar skäller konstant när man rör sig på den
klagandes tomt. Det räcker att man förflyttar sig en meter eller viftar med
armama så sätter alla hundar igång och skäller.
2017-09-11 genomfårs en inspektion och en ljudmätning inomhus på fastigheten
Ödestugu- Falla 2:5. Ljudmätning utomhus gick inte genomfOra pga. kraftig
vind. ~judmätningama genomfördes i vardagsrummet på bottenplan och i
sovrum på andra våningen.
Resultatet av de fyra bullennätningarna visade att bullernivån inomhus
varierade mellan 34-40 dB LAeq och LAmax mellan 40-48 dBA.
Enligt riktvärdena bör bullernivån inomhus inte överskrida 30 dBA ekvivalent
nivå (genomsnittlig ljudnivå under en mätperiod) och 45 dBA som maximal
nivå (högsta ljudnivå under en mät-period)
Vid inspektionen som pågick mellan kl. 11.00- 15.15, med uppehåll för lunch
kl.l 2.32-14.06 gjordes också en observation över hur ofta hundarna skäller.
Det konstaterades att hundskall uppträder mer eller mindre regelbundet från
hundrastgårdar. Det var aldrig tyst mer än 2-5 minuter. Noteringar av hundskall
finns i bilaga 3.
2017-09-28 anmäler fastighetsägaren till Ödestugu-Falla 2:14 att de också störs
av hundskall dag och kvällstid. Hundskall hörs i fastighetens sovmm och
arbetsrum samt utomhus på tomten.
2017-11-0 l skickas ärendet till
för synpunkter.
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mkorr1mc::r 2017-11-17 med en skrivelse där han bl.a. anför
följande:
Bullennätningama har inte utfö1is på ett korrekt sätt då man vid mätningar
provocerat och gjort rörelser som inte är naturliga för hundarna.
Vidare uppger
att det på hans fastighet bott hundar sedan 1972
och att det på fastigheten bedrivits kennelverksamhet sedan 1990.
uppger att han undersökt olika möjligheter att dämpa buller från
hundrastgårdar genom att uppföra t e x ett bullerplank eller en ljudvalL Han
uppskattar kostnader för en sådan åtgärd till ca 200 000 kr. En utredning om
bullerdämpande åtgärder kommer att vara Miljö- och hälsoskyddskontoret
tillhanda senast 2018-06-30. Han uppger också att åtgärden är bygglovsplik:tig.

Skäl för beslut
Gällande bestämmelser
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är
vid tillsyn skyldiga att visa att nedanstående förpliktelser i miljöbalken (MB)
uppfylls. Detta framgår av 2 kap l § MB.

I 2 kap 2 § MB anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens mi och omfattning för att skydda människors
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt 2 kap 3 § MB ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
utföra de fårsiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Av samma anledning ska vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.
Enligt 2 kap. 7 § MB gäller dessa krav på hänsyn i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att upp:fylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttjämfört med kostnaderna
för sådana åtgärder.
Av 9 kap 9 § MB framgår att ägare eller nyttjanderättshavare till berörd
egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra
uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.
Enligt 9 kap 3 § MB avses med olägenhet får människors hälsa en störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedö1nning kan påverka hälsan menligt och
som inte är ringa eller helt tillfällig.
9 kap 9 § andra stycket MB fi:amgår ägarens ansvar att vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undamöja olägenheter för
märnuskors hälsa.
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Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden eller
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar
och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.
Förelägganden eller fårbud får enligt 14 §samma kapitel förenas med vite.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).
Råden bygger på medicinska bedömningar om hur människan uppfattar buller
och vid vilka ljudnivåer skadliga effekter på hälsan kan befaras.
Enligt dessa allmänna råd gäller riktvärdet 30 dBA får ekvivalent ljud inomhus
samt och 45 dBA får maximal ljudnivå.
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller anger
att den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån utomhus utanför fånster till bostad
inte får överskrida 40 dBA nattetid (22.00-07.00) 45 dBA kvällstid (18.0022.00) och 50 dBA dagtid (07.00-18.00).

Bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontorets uppgift är bedöma om anmälda
bullerstörningar är en olägenhet får människors hälsa enligt 9 kap. 3 §
miljöbalken. Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Av miljöbalkens fårarbeten framgår att bl.a. buller kan vara en sådan störning
som kan utgöra en olägenhet får människors hälsa (proposition 1997/98:45, del
2, sida l 09). I förarbetena till balken uttalas bl. a. att både psykisk och fysisk
påverkan samt störningar som i fårsta hand påverkar välbefinnandet i inte ringa
grad, exempelvis buller, avses. Bedömningen skall normalt utgå från vad
människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart baseras på en
enskild persons reaktion i det enskilda fallet.
A v utförda ljudmätningar framgår att riktvärdet får ekvivalent eller maximalt
ljud inomhus överskrids på fastigheten Ödestugu-Falla 2:5. Bakgrundsnivån i
bostaden uppgick vid hulletmätningen till 25 dB i vardagsrum och 22 dB i
sovrum vilket gör att uppmätta ljudnivåer upplevdes mera störande.
De indikerande bullermätningar som genomfötis utomhus på fastigheten
Ödestugu- Falla 2:5 visar att gällande riktvärden för industribuller dagtid 50
dBA överskreds.
Störningen bedöms inte vara av ringa karaktär, vilket gör att bullret kan anses
utgöra olägenhet for människors hälsa. Riktvärden är en vägledning när en
tillsynsmyndighet ska agera. Men i detta fall att utsättas för hundskall dagligen
mellan kl. 05.30 och åtminstone till kl. 21:00 är att anses som en olägenhet
enligt miljöbalken. Hundarna har vid inspektion konstaterats skälla regelbundet.
Det är tyst endast korta perioder om 2-5 minuter.
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I sitt yttrande från 2017-11-17 har
anf<ht att man vid
mätningarna provocerat hundruna vilket inte är en korrekt bedömning.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänstemän har stått stilla och pratat på den
klagandes tomt i upp till l O minuter och därefter har en av tjänstemännen gått
max en meter mot hundarna och samtidigt rört mmruna, samtliga hundar började
då skälla.
På en villatomt ska ett barn kunna leka, vuxna röra sig fritt utan att samtliga
hundar bö1jar skälla vid en armrörelse.
Verksamhetsutövaren har i sitt yttrande uppgivit att en utredning gällande
bullerdämpande åtgärder ska vara miljö- och hälsoskyddskontoret tillhanda
senast 2018-06-20. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer det som en
oskäligt lång tid och anser att 15 veckor är tillräckligt for att komma in med en
sådan utredning.
Miljö- och hälsoskyddskontoret gör bedömningen att bullerstörningen från
hundrastgårdarna inte kan ses som varken tillfållig eller ringa.
Det är därfor nödvändigt med en utforligru·e utredning fOr att .fa ett bättre
underlag att ta ställning till vilka eventuella bullerdämpande åtgärder som
behöver vidtas. Då försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att
en verksamhet eller åtgärd kan medföra en olägenhet för människors hälsa anser
ska genomfora en sådan
miljö och hälsoskyddskontoret att
utredning. Föreläggandet ska forenas med vite.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

LftrA~

Susanne Wismen

Claes Magnusson

Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Falla 5, 560 31 Tenhult
Falla 4, 560 31 Tenhult
alla 6, 560 31 Tenhult
Bilaga l. Besvärshänvisning
Bilaga 2. situationsplan
Bilaga 3. Bullermätningru· och notering av hundskall

Övrig Information
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en tillsynsavgift på 968 kr/timme for
nedlagd handläggningstid där det bedöms föreligga olägenhet eller risk for
olägenhet for människors hälsa. Denna bedöllliling kan göras utifrån ett
tillsynsbesök på plats av miljö- och hälsoskyddskontoret eller utifrån av miljöoch hälsoskyddskontoret begärda analysresultat Debiteringen gäller for alla
delar av Miljö- och hälsoskyddskontorets handläggning, som t ex telefonsamtal,
inspektioner, skrivelser, e-post mm. Beslut om avgift tas i sepru·ata beslut.
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Bilaga l.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga villkoren i beslutet ska du skriva till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. I brevet talar du om vilket beslut du överklagar (ange
diarienummer). Tala också om vad du anser vara felaktigt i beslutet och vilken
ändring du vill ha.
Skicka överklagandet till:
lönköpings kommun
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING
Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avgör om överklagandet kommit in i rätt tid
och skickar det därefter tilllänsstyrelsen får prövning, om inte nämnden själv
ändrar beslutet på det sätt som du begärt.
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Bilaga 3. Bullermätningar och notering av hundskall
Bullermätning Ödestugu Falla 2:5 2017-05-09
Mätpunkt

Tidpunkt

LAeq dB

LAFmaxdB

ÖdestuguFalla 2:5

14.43

62

69

14.44

65

73

Anmärkning

Bullermätning Ödestugu Falla 2:5 2017-06-26
Mätpunkt

Tidpunkt

LAeq dB

LAFmaxdB

ÖdestuguFalla 2:5

09.36

53

69

09.38

49

58

09.39

57

67

09.48

50

56

Anmärkning

Bullermätning inomhus Falla 2:5 2017-09-11
Mätpunkt

Tidpunkt

LAeq dB

LAFmaxdB

Anmärkning

Sovrum 2
våning

09.46

40

48

Spaltventil
fönster öppen

Sovrum 2
våning

09.47

35

44

Spaltventil
fönster stängd

Vardagsrum

09.55

34

40

Spaltventil
fönster öppen
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Notering av hundskall2017-09-11 som varade minst l minut
Tidpunkt

AmnärJming

Tidpunkt

11.05

12.22
-- - -

11.08

-

----- ·

12.25

11.13

12.29

11.17

12.31

11.19

12.29

11.21

.

-

--

----

12.24

11.1 o

1----

AnmärJming

12.3 I
-- - -·---

·--

11.23

12.32- 14.06

11.24

14.07

11.25

14.12

11.33

14.21

11.35

14.24

11.37

14.28

11.39

14.37

11.42

-- ·

-

Lunch mm.

Hundar ev
sov eller
matades?
- - - -·

15.00

12.00

15.04

12.18

15.08
--

Bullennätning Ödestugu Falla 2:5 2017-09-11
Mätpunkt

Tidpunkt

LAeq dB

LAFmaxdB

Anmärkning

ÖdestuguFalla 2:5

15.13

62

70

Framkallade av
hundskall
genom att röra
sig i Rullmans
trädgård .
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Tjänsteskrivelse
2017-11-30

Miljöenheten
Maria Westlund
036-10 54 53
maria.hedsund-westlund@jonkoping.se

D nr
2017-4331
2017-4352

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande tilllänsstyrelsen och kommunstyrelsen över bemötandet
av inkomna remissyttranden avseende ansökan om
bearbetningskoncession gällande Turba mosse inom fastigheterna
Åkerbydal1:1 mfl. Objid. 35818
M~-2017-4331,2017-4352

Sammanfattning
Aneby Torv AB ansöker om bearbetningskoncession för utvinning av torv på
Turba mosse. Bolaget har sammanställt och bemöt inkomna remissyttranden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges möjlighet att ge synpunkter på bolagets
bemötande av tidigare framförda synpunkter avseende ansökan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
Skrivelse från Geopro, daterat 2017-11-20
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, daterat 2017-09-14
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vidhålla synpunkter i tidigare beslut daterat 2017-09-14.
Ärende
Aneby Torv AB har bemöt inkomna synpunkter på ansökan om
bearbetningskoncession inom Turbamosse. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har
i tidigare yttrande daterat 2017-09-14 haft synpunkter på att det inför
miljöprövningen är viktigt att beakta utformningen och dimensioneringen av
sedimentationsdammen och vikten av ett ändamålsenligt egenkontrollprogram.
Aneby Torv AB har nu bemöt de senaste synpunktema på ansökan om
bearbetningskoncession. Inget nytt har framkommit som gör att Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har anledning att ändra tidigare synpunkter utan vidhåller
synpunkter i yttrandet daterat 2017-09-14.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra storgalan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se

~ JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern

JÖNKÖPINGS KOMMUN 1Tfn 036-10 50 00 (vxl) 1 Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping 1www.jonkoping.se

2(2)
Dn r

2017-11-30

2017-4331
2017-4352

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.

David Melle
Enhe~chej7A1iljöskydd

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i lönköpings län
Kommunstyrelsen

Afiljö- och hälsoskyddsinspektör
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Livsmedelsenheten
Johanna Hänninen
036-10 72 30
johanna.hanninen@jonkoping.se

Tjänsteskrivelse

Dn r

2017-11-29

2017-4414

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Kontrollplan 2018-2020
MHN-2017-4414
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en kontrollplan för
livsmedelsenheten för perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänstesluivelse daterad 2017-11-29
Livsmedelsenhetens kontrollplan 2018-2020
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Livsmedelsenhetens kontrollplan 2018-2020, godkänns.
Ärende
Enligt Livsmedelsverkets föresluifter (LIVSFS 2005:21) ska de kommunala
tillsynsmyndigheterna ha en flerårig kontrollplan för livsmedelskontrollen.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till kontrollplan för
livsmedelsenheten 2018-2020. Planen innehåller besluivningar av:
•
•
•
•
•
•
•
•

mål för livsmedelskontrollen,
ansvarsfördelningen inom livsmedelskontrollen,
hur samordning sker mellan berörda myndigheter,
vilka befogenheter och resurser som finns på livsmedelsenheten,
hur kontrollen finansieras,
hur kompetensen på livsmedelsenheten säkerställs,
hur kontrollen planeras, utförs och följs upp,
hur livsmedelsenheten arbetar med beredskap

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra bam i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Ärendet handlar främst om enhetens intema arbete.

Håkan Strid

J oharma Härminen

Miljö- och hälsoskyddschef

Enhetschef livsmedelsenheten
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

Besöksadress Juneporten
Västra Siargatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se

~ JÖNKÖPINGS
~ KOMMUN
Ljuset vid Vättern

JÖNKOPINGS KOMMUN l Tfn 036-10 50 00 (vxl) l Postadress (om 1ngel annal anges) 551 99 Jönköping l www jonkoping se
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2017-11-29

Livsmedelsenheten
Johanna Hänninen

2017-4414

036-10 72 30
johanna.hanninen@jonkoping.se

Milj ö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Kontrollplan 2018-2020
MHN-2017-4414
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en kontrollplan för
livsmedelsenheten för perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-29
Livsmedelsenhetens kontrollplan 2018-2020
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Livsmedelsenhetens kontrollplan 2018-2020, godkänns.
Ärende
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) ska de kommunala
tillsynsmyndigheterna ha en flerårig kontrollplan för livsmedelskontrollen.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till kontrollplan för
livsmedelsenheten 2018-2020. Planen innehåller beskrivningar av:
•
•
•
•
•
•
•
•

mål för livsmedelskontrollen,
ansvarsfördelningen inom livsmedelskontrollen,
hur samordning sker mellan berörda myndigheter,
vilka befogenheter och resurser som finns på livsmedelsenheten,
hur kontrollen finansieras,
hur kompetensen på livsmedelsenheten säkerställs,
hur kontrollen planeras, utförs och följ s upp,
hur livsmedelsenheten arbetar med beredskap

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Ärendet handlar fi.·ämst om enhetens intema arbete.

Håkan Strid

J ohanna Härminen

Miljö- och hälsoskyddschef

Enhetschef livsmedelsenheten
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Väslra stargatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
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Livsmedelskontroll
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, lönköpings kommun
Framtagen av Johanna Hänninen
2017-11-29
Dnr 2017-4414
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l Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning
(EG) m 882/2004 av den 29 april2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun är behörig myndighet för
kontroll av livsmedelsanläggningarna inom kommunens gränser enligt 23 och 25
§§ i livsmedelsförordningen. Detta ansvarsområde regleras även av EGförordningar samt andra lagar, förordningar och föreskrifter. Kontrollansvaret
inbegriper dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ansvarar för att kontrollen på dessa områden är effektiv och
ändamålsenlig. Kontrollen utförs normalt genom inspektion eller revision, samt
vid behov provtagning och analys. I arbetsuppgiftema ingår även att handlägga
registrering inklusive riskklassificering. Misstänkta matförgiftningar och
klagomål ska utredas. Därutöver ska beslut fattas om avgifter, sanktioner och
åtalsanmälan. Vmje år ska också uppgifter om kontrollen rapporteras till
Livsmedelsverket.
Kontrollansvaret omfattar ca 1200 livsmedelsanläggningar, varav flertalet utgörs
av restauranger, butiker och omsorgsverksamheter t.ex. skolor och boenden.
Kontrollen utförs under 2018-2020 av 10 inspektörer. Under 2018 är resurserna
för kontrollen förstärkt med en inspektör för att utföra kontroller som inte kunnat
utföras under 2017 på grund av resursbrist I huvudsak är kontrollen
avgiftsfinansierad.
Kontrollen baseras på riskklassificeringm· av anläggningarna och tidigm·e
erfarenheter. Verksamhetsplanen som fastställs vmje år för den operativa
kontrollen, anger hur många kontroller samt vilka kontrollprojekt som
förvaltningen och dess inspektörer ska genomföra. Utöver det har
livsmedelsenheten en intern planering för vmje år där det framgår vilka
livsmedelsanläggningm· som ska besökas och när. Fömtom nämndens riktlinjer
och rutiner, sker kontrollen utifrån Livsmedelsverkets vägledningar.
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2 Mål för myndigheterna i
livsmedelskedjan
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.
Gemensamma mål för för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att:
•

•
•
•

Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är
producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. lnfmmationen om
livsmedlen är enkel och korrekt.
De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon
allvarlig smittorisk.
Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela
livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i
livsmedelskedjan
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål
fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden; säkert dricksvatten,
mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan.

2.1.1 Gemensamma effektmål
Säkert dricksvatten
E.ffektmål: För att få säke1t dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av
kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.
Varför: Dricksvatten är ett baslivsmedel. Effektmålen berör både kontroll och beredskap.
Bra dricksvatten bidrar till friska djur och sunda växter.
Mikrobiologiska risker
Effektmål: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, EHECIVETC och norovirus.
Vmför: Livsmedelsburna utbrott orsakade av campylobakter, listeria, EHECIVTEC och
matforgiftningar orsakade av bristande kunskap eller hantering i storhushållleder till att
många konsumenter drabbas, och i vissa fall med allvarliga konsekvenser som foljd.
Kemiska risker
Effektmål: Minska hälsoeffekterna till följd av miljöforareningar (fokus dioxiner och
PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
Varför: För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver vi höja
kompetensen och öka vå1t fokus när det gäller de kemiska riskerna och i synnerhet när det
gäller kemiska risker i baslivsmedel och for riskgrupper.
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Information i livsmedelsl{edjan
Effektmål: Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan
säkerställas genom hela livsmedelskedjan.
Vmför: Spårbarhet är en grundbult i lagstiftningen och omfattar hela livsmedelskedjan,
frånjord till bord, inklusive inforsel och import. Att verifiera att information och
dokumentation i hela kedjan är korrekt bidrar till säkra livsmedel, friska djur och växter
och att ingen blir lurad. För att nå full spårbarhet, for att informationen ska bli rätt och
ingen bli lurad behöver vi utveckla vått samarbete och våra metoder och underlätta för
foretagen att göra rätt men också samarbeta med branscherna för att upptäcka fusk.

2.1.2 Operativa mål
De gemensamma effektmålen fdr livsmedelskedjan kompletteras av operativa mål inom
vmje område. De operativa målen för livsmedel beskrivs i bilaga l. Livsmedelskontrollen
i lönköpings kommun berörs mestadels av operativa mål nr l, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14 och
15.

2.2 Jönköpings kommuns mål för livsmedelskontroll
•

Alla livsmedelsverksamheter får regelbunden kontroll baserad på risk och
erfarenhet och vmje 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
O-2 timmar
2,5 - 4,5 timmar

Mer än 11 ,5 timmar

Antal kontroller/år
0,5
l
2
3
----------------1

•

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning handläggs inom 2
veckor.

•

Nya verksamheter som klassas som hög- eller mellanrisk kontrolleras
forsta gången inom 2 veckor från att de startat.

•

Nya verksamheter som klass som låg- eller mycket låg risk kontrolleras
första gången inom l O veckor från att de startat.

•

Misstänkta matförgiftningar bötjar handläggas inom en arbetsdag.

•

Klagomål bötjar handläggas inom en arbetsdag.
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•

Avvikelser följs upp inom den uppsatta tidsramen i minst 90% av
ärendena.

Nyckeltal
Antal planerade kontroller

3 Ansvarsfördelning inom k:ontrollområdet
3.1 Behörig central myndighet
Enligt 18 §i Livsmedelsförordningen (2006:813) är Livsmedelsverket behörig
central myndighet för livsmedelskontrollen i Sverige.

3.2 Behörig myndighet för kontrollen
Enligt 11 §Livsmedelslagen (2006:804) utövas offentlig kontroll av
Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelsen i Jönlcöpings
län ansvarar för den regionala livsmedelskontrollen i primärproduktionen. Miljöoch hälsoskyddsnämnden ansvarar för den lokala livsmedelskontrollen i
Jönlcöpings kommun.

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga
myndigheterna
Fördelningen av ansvaret får den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar
i Sverige framgår av 23 §i Livsmedelsförordningen (2006:813). En detaljerad
beskrivning av kontrollorganisationen och ansvarsfördelningen finns i den
Nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP).

3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönlcöpings kommun fattar beslut om
resursfördelning och mål får livsmedelsontrollen. De faktiska kontrollaktiviteterna
utfors av personalen på miljö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet
Miljö- och hälsoskyddskontoret är organiserat i fyra enheter och med en
ledningsgmpp bestående av förvaltningschef och fyra enhetschefer.
Livsmedelsenheten är organiserad med en enhetschef och en utegtupp samt en
innegtupp. Utegruppen utför planerade kontroller medan innegmppen handlägger
inlcommande ärenden så som misstänkta matförgifningar, ldagomål och
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registreringar av nya verksamheter. Innegruppen har också huvudansvaret för
tillgängligheten på enheten genom att svara i enhetstelefonen och bevaka
inkommande post och mail till enheten. Personalen i utegruppen och innegruppen
roterar.
Nämnden har i sin delgationsordning delegerat till förvaltningschefen att fatta
beslut i fi·ågor som inte är av principiell betydelse eller atmars av stöne vikt.
Förvaltningschefen har i sin tur delegerat till personalen på livsmedelsenheten.
Inspektörerna hat· delegation på att fatta beslut om sanktioner med eller utan vite.
Inspektörerna får också fatta beslut om avgift för registrering, årlig kontrolltid och
extra offentlig kontroll. Delegationsordningen films på intranätet.

4 Samordning
4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
Miljö- och hälsoskyddskontoret i lönköpings kommun deltar i ett antal aktiviteter
med syftet att samordna kontrollen med Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i
lönköpings län och andra kommuner:
•

•

•

•

Inspektörerna deltat· i länsträffar som årligen arrangeras av Länsstyrelsen i
lönköpings län, för utbildning, samsyn och gemensamma kontrollprojekt
m.m.
Livsmedelsenheten deltar i ett nätverk för jämnstora kommuner i södra
och mellersta Sverige, kallat Livs Levande Samverkan. Inom detta nätverk
anangeras träffat· för utbyte av erfarenheter och utbildning mm.
Enhetschefer träffas också ett par gånger per år inom detta nätverk. Dessa
möten betecknas Livs Ledande.
Förvaltningschefen deltar i G9-gruppen. Det är ett nätverk mellan
jämnstora kommuner i södra och mellersta Sverige för förvaltningschefer.
I denna grupp sker ett utbyte av erfarenheter och information m.m.
Livstecknet och Kontrollwiki är kanaler för information från
livsmedelsverket till kontrollen. Livstecknet också är en viktig plattform
för arbetsrum, forum och liknande samat·bete och samordning. Dessa
kanaler bevakas av samttig personal på enheten.

4.2 Samordning inom behöriga myndigheter
Infmmation och nyheter lyfts fram under arbetsplatsträffar enhetsvis en gång per
månad. Miljö- och hälsoskyddskontoret har en ledningsgrupp som består av
förvaltningschef, administrativ chef och enhetschefer, samt en samverkansgrupp
för arbetsmiljöfrågor där förvaltningschefen, administrativ chef, enhetschefer och
fackliga företrädare ingår.
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Livsmedelsenheten har ett gemensamt samsynsmöte vmje vecka. Gemensamma
samsynsinspektioner genomfårs i samband med att ny personal bö1jar och vid
behov t.ex. i samband med kontroll i projektform och vid svårbedömda ärenden.
Hela miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar aktivt med att ta fram och revidera
mtiner får arbetet. Rutiner finns för samtliga myndighetsutövande
arbetssuppgifter, t.ex. kontroll och handläggning av matförgiftningar.

5 Befogenheter och resurser för
k:ontrollen
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
I Livsmedelslagen (2006:804) föreskrivs att kontrollen utövas av vissa statliga
myndigheter och kommunerna. I Livsmedelsförordningen (2006:813), kan man
även se hur ansvaret är fördelat mellan de olika behöriga myndigheterna.
Enligt Livsmedelslagen ska kontrollmyndigheten genom rådgivning, information
och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt de
livsmedelslagar, livsmedelsförordningar och EG-bestämmelser och beslut som
finns. Kontrollmyndigheten ska också enligt Livsmedelslagen verka för att
överträdelser av lagen, de föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av
lagen eller avdeEG-bestämmelser som kompletteras av lagen beivras. För att
kunna fullgöra sina plikter ska kontrollmyndigheten få tillgång till
livsmedelsanläggningens lokaler och dokument, samt övrig relevant information.
Rättsligt stöd för detta finns i förordning (EG) 882/2004.
I den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP) finns en
utförligare beskrivning av befogenheterna.

5.2 Kontrollpersonal och utrustning
För livsmedelskontrollen 2018-2020 finns 10 fasta inspektörstjänster. För 2018
finns extra resurser i form av en extra tjänst som täcker upp för tidigm·e
resursbrister då personal slutat på enheten.
Sammanlagt finns resurser för 2018 motsvarande ca 11 heltidstjänster. Därutöver
finns en enhetschef, förvaltningschef och administrativ chef samt verksamhetsstöd
i f01m av kansli med administratörer.
En behovsutredning hm· gjorts förvaltningsövergripande och på enhetsnivå får
2018-2020 och den uppdateras årligen. Det beräknade resursbehovet för 2018-
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2020 täcks av de tillgängliga resurserna vilket innebär att planen kan bedömmas
vara realistisk.
Ordinarie personals frånvaro som är längre än 3 månader, ersätts med vikarier.
Övrig frånvaro kompenseras i första hand genom prioriteringar inom ordinarie
verksamhet, eller vid ett senare tillfålle.
Jönköpings kommun har en personaladministrativ handbok, där det bl.a. finns en
vägledning när det gäller bisysslor. I detta sammanhang berörs även jävsregler.
Nyanställd personal infmmeras alltid om gällande regler för bisysslor och jäv.
Eftersom det finns flera inspektörer, finns möjligheten att lämna över
kontrollansvaret för en livsmedelsanläggning till en annan inspektör i händelse av
enjävsituation. Inspektörema har inte sina egna objekt utan verksamhetema får
kontroll av olika inspektörer vid olika kontroller vilket minskar risken för att
jävsituationer uppstår.
Förvaltningen har tillräcklig tillgång till utrustning och utrymmen som krävs i
form av arbetsplatser, bilar, utrymme för förvaring av livsmedelsprover och
omhändertagna livsmedel, skyddsutrusning (arbetskläder) och te1mometrar etc.

5.3 Finansiering av kontrollen
Enligt förordning (EG) 882/2004 samt förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel, har myndigheten rätt att ta ut avgifter för att täcka
kostnaden för den offentliga kontrollen. Den planerade kontrollen inom
livsmedelsområdet finansieras med avgifter genom att en årlig kontrollavgift tas
ut fi·ån kontrollobjektet Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov genom
riskklassning och fastställd timtaxa. Taxan för offentlig kontroll av livsmedel
fastställdes av kommunfullmäktige 2015-06-17 § 133. Taxan indexjusteras
årligen. Kontroller i samband med bristande efterlevnad, till exempel uppföljande
kontroller och kontroller i samband med klagomål, finansieras med timavgifter, så
kallad extra offentlig kontroll, enligt miikel28 i förordning (EG) nr 882/2004.
Timtaxan har beräknats utifrån en modell som tagits fram av SKL. Övrig kontroll
finansieras med skattemedeLSom stöd för handläggning av avgiftsärenden finns
skriftliga mtiner.

5.4 Kompetenskrav och utbildning
Inför en nyrekrytering tas en kompetensprofil fram, i den efte1frågas för tjänsten
lämplig utbildning, kompetens och personliga egenskaper för livsmedelskontroll.
Lagstöd för kompetens- och utbildningskravet finns i förordning (EG) 882/2004.
För att löpande säkerställa enhetens kompetensbehov, görs en kompetensanalys på
enheten en gång per år. Enhetschefen ansvarar för att kompetensanalysen utförs
och att en kompetensplan upprättas samt uppdateras vid behov under året. Utifrån
kompetensanalysen bedöms utbildningsbehovet både för den enskilde och för
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enheten. De enskilda inspektörernas kompetensplan anges i målkmi i samråd med
enhetschefen. Enheten har även en lista över nyckelpersonsområden och
expe1iområden inom livsmedelsområdet för att säkerställa kompetensen på
enheten.

6 Organisation och utförande av
k:ontrollen
6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt
Förordning (EG) 852/2004 säger att livsmedelsföretagarna är ansvariga för att
meddela kontrollmyndigheten vilka livsmedelsanläggningar de driver.
Kontrollmyndigheten ska upprätthålla aktuella register över godkända och
registrerade livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskyddskontoret använder en
databas i det digitala ärendehanteringssystemet Vision för detta ändamål. Kopplat
till Vision finns även ett arkiv för lagring och bevarande av diarieförda
handlingar. Samtliga livsmedelsanläggningar som enheten har kännedom om
finns registrerade i Vision. För att hålla registret aktuellt, inventeras det löpande
under året. En granskning görs i san1band med kontroll av respektive anläggning,
och då nya anläggningar godkänns eller registreras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönl(öpings kommun har kontrollansvaret för
drygt 1200 registrerade livsmedelsanläggningar. De flesta anläggningmua är
butiker av olika slag, restauranger och cafeer, samt skol- och vårdkök Det finns
även ett mindre antal registrerade grossister, matmäklare, tillverkare och mobila
verksamheter samt ett antal registrerade dricksvattenanläggningar i kommunal och
privat regi.
Anläggningmua presenteras på kommunkmian på kommunens hemsida, med
datum och resultat för de senaste tre kontrollerna. Det sker med en e-tjänst och det
krävs ingen kontinuerlig arbetsinsat för att hålla informationen uppdaterad, utan
den hämtas direkt från Vision.

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet - riskbaserad
kontroll
Stöd för hur prioritering inom livsmedelskontrollen ska ske finns i vägledningar
från Livsmedelsverket och i den nationella kontrollplanen san1t i
livsmedelsenhetens interna mtiner. Livsmedelsanläggningar rislddassas enligt
Livsmedelsverkets modell och utfrån riskklassningen får anläggningen en
kontrolltid. Utifrån kontrolltiden bestäms hur ofta en anläggning ska kontrolleras:

lO

Kontrolltid, timmar
0-2
2,5 - 4,5
5 7,5
8- 11,5
Mer än 11,5

Antal kontroller/år
0,5
l
2
3
4

Uppdatering av riskklassning inklusive erfarenhetsklassning av anläggningar sker
i samband med kontroll enligt livsmedelsenhetens vägledning.
kontroll av en anläggning kan vara antingen en inspektion eller en revision.
Syftet med inspektion är att på plats söka bekräftelse på (verifiera) att krav i
livsmedelslagstiftningen är uppfyllda. Syftet med revision är att utvärdera
livsmedelsföretagarens planerade åtgärder. Varje anläggning får revisioner
regelbundet med följande intervall:

Kontrolltid, timmar

Revisionsfrekvens

0,5*
1-2

Vart fjärde år

2,5--4,5

V art tredje år

5-7,5

V art annat år

8-10

V art annat år

10,5-11,5

Vmje år

12 eller mer

Vmje år

*Var tredje kontroll görs på plats i verksamheten, övriga kontroUer via telefonkontakt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar inför vmje verksamhetsår fram en
verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges hur många planerade kontroller som
ska göras och hur snabbt inkommande ärenden ska handläggas. I
verksamhetsplanen anges också vilka kontrollprojekt som ska genomföras.
Kontrollprojekt är en del av den planerade kontrollen och är riktade, riskbaserade
kontroller. Projektenide riktade kontrollema väljs ut utifrån vart det bedöms finnas
risker i verksamheterna. Bedömningen gör personalen på enheten löpande under
året. I vissa fall handlat· det om projekt som görs i hela länet eller över hela landet.
I dessa fall har inspektörer i andra kommuner, Länsstyrelsen och
Livsmedelsverket gjort riskbedömningen. Livsmedelsenheten genomför också
kontroller i enlighet med de operativa mål som Livsmedelsverket tagit fram (se
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Bilaga 1). Planerade kontroller som genomförs utanför projekt eller operativa mål
är också riskbaserade, i och med att vmje inspektör infdr varje enskild kontroll
väljer ut och kontrollerm· de områden där det anses finnas risker i verksamheten.
Urvalet görs baserat på vilken typ av verksamhet som ska kontrolleras och vilken
erfarenhets som finns av verksamheten.
Utöver verksamhetsplanen tar livsmedelsenheten fram en intem planering av
kontrollbesök fördelat över året. Kontrollema fördelas över ett antal REJS som
ska genomföras under året. REJS = Riskbaserad Effektfull Jönköpings Strategi
och kan enklast beskrivas som koncentrerade kontrollperioder. Projekt/riktade
kontroller finns också med i REJS-planeringen och allt detta sammanställs i en
REJS-lista. Löpande under året görs också mer detaljerade planer för
genomförandet av kontrollema. Uppföljning av kontrollarbetet och eventuella
omprioriteringar sker veckovis.
Enhetschefen ansvarm· för att ta fram en plan för hur m·betstiden ska fördelas inom
kontrollm·betet. Detta följs sedan upp genom att personalen tidsredovisar och
enhetschefen sammanställer tidsredovisningen i samband med delsårbokslut och
årsbokslut.

6.3 Rutiner för utförande av kontroll
Samtliga aktuella vägledningm· och kontrollhandböcker som tagits fram av
Livsmedelsverket, används till stöd for kontrollen. Dessa finns samlade i
Kontrollwiki och används av all personal på livsmedelsenheten. Därutöver har
enheten rutiner för utförande av kontroller, handläggning av annmälarr om
misstänkt matförgiftning och ldagomål. Resultaten och övriga iakttagelser noteras
alltid i ärendehanteringssystemet Vision. Dessa resultat kan sedan bl.a. användas
vid planering av kontrollen kommande år.
Vid bristande efterlevnad sker handläggning enligt rutiner för föreläggande och
förbud samt rutin för annmälarr om brottsmisstanke.
Valet av kontrollmetod beror på syftet med kontrollen. De olika kontrollmetoderna,
kompletterar varandra. De kontrollmetioder som är aktuella är kartläggning, övervakning,
verifiering, revision, inspektion, provtagning och analys. Vid val av kontrollmetod tas
hänsyn till syftet med kontrollinsatsen. Vilken fråga ska besvaras? Är det t. ex. mest
lämpligt med ett oanmält eller ett anmält besök vid anläggningen som ska kontrolleras för
att ge optimal effekt. Ofta flyter kontrollmetoderna samman beroende på vilket
kontrollområde som granskas.

6.4 Provtagning och analys
Provtagning planeras i samband med verksamhetsplaneringen för kommande år,
samt i samband med detaljplaneringen av provtagningsprojekt Provtagning görs
också om möjligt i samband med utbrott av livsmedel- eller vattenburen smitta,
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samt i vissa fall vid klagomål. I samtliga fall följs livsmedelsenhetens rutin för
provtagning.
För analyserna har lönköpings kommun ett avtal med det auktoriserade
laboratorieföretaget ALeontroi AB för bl.a. analyser av livsmedel och
dricksvatten. Att företag som levererar laboratorietjänster till miljö- och
hälsoskyddskontoret är ackrediterat sker genom att krav ställs vid upphandling.
Ibland kan det även vara lämpligt att ta prover som ALeontroi inte är
ackrediterade för. Sådana prover kan iblands skickas till Folkhälsomyndigheten,
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och till Livsmedelsverket.
Provtagningsutrustning förvaras i ett separat rum på miljö- och
hälsoskyddskontoret och beställs från ALcontrol. Varje inspektör har tillgång till
sina egna te1mometrar (en !R-termometer och en med insticksgivare och
trådgivare). Termometern med insticksgivare och trådgivare kontrolleras
regelbundet enligt livsmedelsenhetens rurin för temometerkontroll.

6.5 Rapportering av kontrollresultat
I de fall kontrollen inte visat på några brister, så lämnas ett kontrollkvitto direkt på
plats. Kontrollkvittot anger vad som kontrollerats och när, samt att resultatet var
utan avvikelse. Sedan noteras kontrollresultaten i Vision. I de fall kontrollen visat
på brister så får livsmedelsföretagaren en kontrollrapport som skapas enligt en
standardmall i Vision. Rapporten diarieförs och skickas till företagaren så snart
som möjligt. Om så krävs skrivs även beslut på motsvarande sätt och delges.
Alla kontrollresultat och åtgärder sammanställs via Visions
rapporteringsfunktioner. Kontrollresultat m.m. rapporteras årligen till
Livsmedelsverket senast 31 januari enligt Livsmedelsverkets anvisningar till
rappmtering av livsmedelskontrollen samt enligt Livsmedelsverkets beslut om
rappmteringsskyldighet för kontrollmyndigheter på livsmedelsområdet
Rapporteringsskyldigheten framgår även av Livsmedelsverkets föreskrifter
(2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter, samt 37, 38 och
39 §§i Livsmedelsförordningen (2006:813). Enligt 39 §i förordningen ska även
smittskyddsläkaren undenärtas om iakttagelser av betydelse för människors
smittskydd. Enligt l O § i smittskyddslagen (2004: 168) ska också myndigheter
som berör smittskyddsfrågor, samverka för att förebygga och begränsa spridning
av smitta. Motsvarande står också i 4 §Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:7)
om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott. Det innebär att även
t. ex. länsstyrelsen kan behöva unclenättas om utbrott.

6.6 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I kmthet innebär
detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar
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som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I
diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas
vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras
både offentliga och hemliga handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som
helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är
sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån
gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Se också avsnitt om
öppenhet i kontrollen i den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan.
Den planerade kontrollen bedrivs till viss del i projektfmm. Resultaten från vissa
av projekten presenteras på kommunens hemsida. Samtliga kontrollresultat
presenteras också på Jönköpings kommuns hemsida. Kontrollresultaten syns på
kommunkartan med markeringar för vmje anläggning. Via markeringamakan
man se resultatet av de tre senaste kontrollema. Alla delegationsbeslut redovisas
för Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en särskild lista, och föredragningslistan
samt protokollen publiceras på kommunens hemsida. Detta gäller även för
verksamhetsplaner och mål.

7 Sanl<tioner - åtgärder bristande
efterlevnad av lagstiftningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hm befogenheter att vidta åtgärder, enligt bl.a.
miikel 54 i fårordning 882/2004, vid bristande efterlevnad. Där står att den
behöriga kontrollmyndigheten ska vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse. Vid
beslut om krav på rättelse, ska hänsyn tas till avvikelsens mi och om företagaren
tidigm·e visat prov på bristande efterlevnad.
Andra åtgärder som kan vidtas finns beskrivet i 22-24 §§Livsmedelslagen
(2006:804). Det handlar bl.a. om att förelägga eller förbjuda verksamhet och
eventuellt kopplat till ett vite vid överträdelse. Det kan även vara aktuellt att
beslagta eller destruera varor.
Innan fmmella sanktionsåtgärder vidtas, görs en bedömning om behovet av
formella beslut. Vid mindre allvarliga avvikelser kan det räcka med att
livsmedelsföretagaren undenärtas om bristema via en kontrollrapport Om
bristerna inte åtgärdats vid uppföljande kontroll, bör dock i de flesta fall ett
formellt beslut fattas om rättelse. Delegationen får sådana handläggm·beslut är
långt gående. Följs inte det första beslutet, bör det kompletteras med ett
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vitesbeslut Proportionalitetsprincipen används alltid i bedömningen av vilken
sanktion som ska användas.
Livsmedelsföretagare som inte registrerat sin verksamhet åtalsanmäls om de inte
lämnat in en anmälan inom två veckor efter påminnelse. Åtalsanmälan kan också
vara aktuell vid stöne brister eller när beslut inte följs i verksamheter. Åtgärder
registreras i Vision både som handlingar och i ett särskilt registerfått
Till stöd för denna handläggning finns interna rutiner. Det finns även färdiga
beslutsmallar både för att fatta beslut på kontoret, och for att ta med ut i fålt.
Kommunen har också jurister, som kan rådfrågas i besvärliga
handläggningsfrågor.

8 Uppföljning och utvärdering av
}(ontrollen
8.1 Uppföljning
Uppföljning av verksamheten sker genom följande aktiviteter:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp verksamhetsplanen efter årets
:fjärde och åttonde månad, samt efter årsskiftet.
Livsmedelsenheten följer upp sin REJS-planering varje vecka vid
enhetsmöten.
Vmje enhetsmöte fokuserar på samsynsfrågor. Vid alla möten skrivs
minnesanteckningar för att säkerställa att hela livsmedelsenheten får ta del
av infmmationen.
Enhetschefen följer upp enhetens mål varje månad vid enhetens APTmöten.
Enhetsshefen följer upp varje inspektörs individuella mål va1je månad vid
enskilda möten.
Saminspektioner sker regelbundet, där två eller flera inspektörer gör
inspektioner tillsammans. Det görs bland annat med syfte att säkerställa att
kontrollen på livsmedelsenheten utfors på ett enhetligt sätt. Ä ven
rapportskrivningen stäms av vid sådana inspektioner.
Enhetschefen kontrollerar regelbundet skrivelser och beslut som sicrivs av
inspektörerna på enheten i samsynssyfte.
Enhetschefen följer med inspektörerna ut på kontroller, bland annat för att
kontrollera samsynen.
Livsmedelsenheten har tagit fram m·betsrutiner för att säkerställa att
handläggning sker på ett likartat sätt.
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•

•

Alla beslut som går ut konekturläses av en kollega för att minimera risken
för felaktigheter. I samband med konekturläsningen, görs även en kontroll
av uppgifterna som finns registrerade i Vision på det aktuella
tillsynso bj ektet.
Hela miljö- och hälsoskyddskontoret genomför årligen en intern revision
där ett antal ärenden, beslut och skrivelser kontrolleras ihop med mtiner
och mallar.

8.2 Revisioner
Externa revisioner av Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföras av
länsstyrelsen. Även Livsmedelsverket kan revidera kommunallivsmedelstillsyn.
Interna kommunrevisioner genomförs också regelbundet.

8.3 Utvärdering
De metoder som används för att utvärdera effektiviteten och ändamålsenligheten
med kontrollen är bl.a. uppföljning av nyckeltal samt kundundersökningar. De
nyckeltal som används finns presenterade i verksamhetsplanen, och redovisas vid
del- och årsboksluten. Nyckeltalen revideras efter hand som kontrollen utvecklas.
Kundundersökningar genomförs regelbundet flera gånger per år i något som kallas
Insikt. Detta görs i samarbete med bl.a. Sveriges kommuner och landsting, samt
ett antal sammarbetskommuner. Resultaten läggs till gmnd för ytterligare
förbättringar i myndighetsutövningen. En benehmarlång i förhållande till andra
kommuner sker också via bl.a. länsträffar och kommunsamarbetet Livslevande.

9 Beredsl(ap
Detta avsnitt handlar om de beredskapsplaner som avses i miiklarna 13 (l) och 4
(2.f) i förordning (EG) nr. 882/2004. Det anges i artikel42 punkten (j) i samma
förordning, att det ska finnas information om organisation och operativ funktion
av beredskapsplanerna beträffande djur- eller livsmedelsburna sjukdomm·,
kontaminationsincidenter inom foder- och livsmedelsområdet och andra risker för
människors hälsa. Mer infmmation fim1s också i den nationella planen för
kontrollen i livsmedelskedjan.
De principer som gäller för saniliällets krishantering är ansvars-, likhets- och
närhetsprincipen. Det innebär att den funktion som ansvarar för en viss
verksaniliet i nmmalfallet också ska ansvara för den i händelse av kris och svåra
påfrestningm·. I detta ingår också infmmationsflödet så långt det är möjligt.
Närhetsprincipen innebär att de myndigheter som ligger geografiskt nära lerisen i
så stor utsträckning som möjligt ska medverka i hanteringen. Principer för
krishantering, system för samverkan mellan myndigheter m.m. finns i förordning
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(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Kommuners och landstings
ansvar framgår av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extra ordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Jönköpings kommun har tagit fram en plan för extra ordinära händelser. Planen är
en sårbarhetsanalys över konsekvensema för den samhällsviktiga verksamheten
som kommunen bedriver, och som påverkar servicen till kommuninvånare och
företag.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har en krispälm som innehåller de mtiner som
bedöms behövas vid en kris. Uppdatering av pä1men sker kontinuerligt. Under
2017-2018 genomförs en stö1Te översyn och uppdatering av krispärmens innehåll.
Handläggningen vid stö1Te misstänkta matförgiftningar sker enligt enhetens
mtiner och vid ett stö1Te dricksvattenutbrott används Livsmedelsverkets handbok
"Krishantering för dricksvatten 2008 ".Handboken finns på webben och står i
miljö- och hälsoskyddskontorets arkiv tillsammans med krisberedskapspärmen.
Livsmedelsverket har också viktig information och bra stöddokument om
krisberedskap och krishantering på sin hemsida.

lO Nationell plan för kontrollen i
livsmedelsl(edj an
I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den
offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är
organiserad, hur den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a.
på Livsmedelsverkets webbplats www.Iivsmedelsverket.se.
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Bilaga l - Operativa mål

Operativa mål - säkert dricksvatten
MALSÄTTNING (EFFEKTMAL): För att få sälcert dricksvatten måste de negativa

hälsoeffekterna orsakade av kemiska och miluobiologiska ämnen i dricksvattnet
minska.
OPERATIVT MAL 1: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utfö1is
vid alla större anläggningar för produktion av dricksvartern (> l 000 m3/ dygn) för

att bedöma om säkerhetsbalTiärerna vid anlägg-ningarna är anpassade till
mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet.
OPERATIVT MAL 2: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utfö1is
vid alla större anläggningar för produktion av dricksvartern (> l 000 m3/ dygn) för

att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beak-tats i faraanalysen (HACCP).
OPERATIVT MAL 3: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utfö1is
vid större distributionsanläggningar4 (> l 000 m3/dygn) för att be- döma om

ändamålsenliga rutiner finns för läcklagning och annat reparationsarbete för att
minimera risken för att miluobiologiskt förorenat vatten når konsumenterna.

Operativa mål - mikrobiologiska risker
MALSÄTTNING (EFFEKTMAL): Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med

fokus på campylobacter, listeria, Ehec och norovirus.
OPERATIVT MAL 4: Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utfö1is
vid alla fiskanläggningar godkända enligt (EG) m 853/2004 med produktion av
kallrökt och gravad fisk. Detta för att bedöma företagarnas åtgärder för att
eliminera eller reducera före- komsten av Listeria monocytogenes så att
produkterna uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna i förordning (EG) m
2073/2005.
OPERATIVT MAL 5: Senast den 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna
utfö1i kontroll av att 500 restauranger som serverar rätter av malet/ hackat kött
(exempelvis hamburgare och råbiff) hanterar faran Ehec så att faran elimineras
eller risken att orsaka sjukdom re-duceras till en acceptabel nivå. Restauranger
som serverar rät-terna råa till medium rare ska särskilt beaktas.
OPERATIVT MAL 6: Senast den 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna
utfört kontroll av att 1500 anläggningar, som tillverkar tå1ior, bakelser,
smörgåstårtor, smörgåsar och sallader, hanterar faran noravirus så att faran
elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. I målet avses noravirus som
riskerar att överföras från personal vid hantering av livsmedlen.
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Operativa mål - kemiska risker
MALSÄTTNING (EFFEKTMAL): Minska de negativa hälsoeffektema till följd av
miljöförorening-ar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
OPERATIVT MAL 7: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utfötis

vid alla kvamar (spannmål och ris). Detta för att verifiera att fåreta-gama
säkerställer att haltema av kadmium, arsenik (ris) och ochratoxin A i ingående
råvaror understiger gällande gränsvär-den.
OPERATIVT MAL 8: Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utfötis
vid minst 30 anläggningar i tidigare handelsled (huvudkontor, gros-sister,
impmiörer) från vilka det släpps ut russin och/eller pi-staschmandlar på
marknaden. Detta för att verifiera att företa-gama säkerställer att haltema av
aflatoxin samt ochratoxin A (för russin) understiger gällande gränsvärden.
OPERATIVT MAL 9: Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utfötis

vid alla anläggningar som producerar/låter legatillverka spannmålsbaserad mat för
spädbam och småbam (välling- pulver, grötpulver samt fårdigberedd välling och
gröt). Detta för att verifiera att företagama säkerställer att haltema av kadmium,
arsenik (risbaserade produkter) och mykotoxiner understiger gällande gränsvärden
för dessa livsmedel.
OPERATIVT MAL 10: Senast den 31 december 2018 ska offentlig kontroll ha

utförts vid alla anläggningar i tidigare led (huvudkontor och impmi- örer) som
släpper ut fiskoljebaserade kosttillskott på marknaden. Detta får att verifiera att
företagama säkerställer att haltema av kvicksilver samt dioxin och PCB
understiger gällande gräns- värden.
OPERATIVT MAL 11: Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll med
avse-ende på spårbarhet ha utfötis vid anläggningar som är första-handsmottagare
av Östersjölax. För minst 25 pmiier ska varor-nas flöde följas framåt i
livsmedelskedjan till detaljhandelsledet
OPERATIVT MAL 12: Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll ha
utfötis vid 250 anläggningar som torkar spannmål för livsmedelsända-mål, får att
verifiera att företagama vidtm· lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera
bildning av ochratoxin A i spannmå-len.

Operativa mål - säkerställa information i
livsmedelskedjan
MALsÄTTNING (EFFEKTMAL): Infmmation om livsmedel kan säkerställas

genom hela livsme-delskedjan.
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OPERATIVT MAL 13: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utfötis
vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och 1250 an-läggningar i
tidigare led (tillverkning och impmi) som utformar märkning samt
märker/förpackar. Detta för att verifiera att de uppgifter som anges i
ingrediensfötieckningarna stämmer med tillsatta ingredienser (minst fyra
produkter per anläggning granskas).
OPERATIVT MAL 14: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utfötis
vid minst 200 anläggningar i tidigare led (tillverkare och importö-rer/ mäldm·e/
huvudkontor) som släpper ut fardigförpackade ba-geri- och/eller chokladvaror på
marknaden och som utformar/ översätter märlming samt märker/förpackar. Detta
för att verifi-era att informationen i märkningen gällande mjölk och hasselnöt som
ingrediens är konelct.
OPERATIVT MAL 15: Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utfötis

vid minst l 00 detaljhandelsanläggningar (butiker) av livsmedels- information med
påstående om svenska ägg. Detta för att verifiera äggens ursprung och flöde i
livsmedelskedjan.
OPERATIVT MAL 16: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utfötis

vid minst 300 anläggningar i tidigare handelsled (importörer, grossister, mäklare,
styckning) av livsmedelsinformation med påstående om svenskt nöt-, lamm- eller
kycldingkött. Detta för att verifiera köttets ursprung och flöde i livsmedelskedjan.
OPERATIVT MAL 17: Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts

vid minst 50 anläggningar som levererar ekologiska livsmedel (frukt, grönsaker
eller kött), som följd av offentlig upphandling. Detta för att verifiera uppgiften om
att livsmedlen kommer från ekologisk produktion.
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Tjänsteskrivelse
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Arkivbildningsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mhn 2017:4405
Sammanfattning
Nuvarande arkivbildningsplan antogs av miljönämnden år 2000. Miljö- och
hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till en ny arkivbildningsplan.
Beslutsunderlag
Förslag till arkivbildningsplan, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-04
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Arkivbildningsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.
Administrativa chefen utses som arkivansvarig på miljö- och
hälsoskyddskontoret.
Administrativa chefen får i uppdrag att vid behov uppdatera
arkivbildningsplanen.
Ärendet
Arkivbildningsplan
Myndigheter med arkivbildning ska enligt arkivlagen och kommunalt
arkivreglemente fastställa en arkivbildningsplan för seriebildning, arkivering
och gallring. Arkivbildningsplanen är ett instrument får ordnad dokumenthantering och en hjälpreda vid arkivering av ärenden.
Nuvarande arkivbildningsplan antogs av miljönämnden år 2000. 1 Miljö- och
hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till en ny arkivbildningsplan.
strukturen i planen utgår från vad som anges i lönköpings kommuns
arkivreglemente (Kf 1992-01-30, § 22) och anvisningar från stadsarkivet. I
arkivbildningsplanen framgår också när vissa handlingar får gallras. 2

Mn 2000-04-13, § 75.
Vad gäller gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse har förvaltningschef och
administrativ chefrätt att fatta beslut enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning.

l
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress J uneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-1 o 77 86

~ JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern

2 (2)

Gallringen utgår från gallringsråd som tagits fram av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) samt Riksarkivet (skriftserien "Bevara eller gallra").
Till arkivbildningsplanen hör en arkivfötieckning. Förteckningen tar upp
ärenden och handlingar som ingår i myndighetens arkiv och utgör ett sökmedel
för att finna infmmation och allmänna handlingar.
Förslaget till arkivbildningsplan har tillstyrkts av stadsarkivarien.

(

(

Ansvarig tjänsteman i arkivfrågor
Vmje förvaltning ska ha en tjänsteman som ansvarar för nämndens arkiv och
som representerar förvaltningen i frågor som rör nämndens och förvaltningens
arkivhandlingar. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att kontorets
administrativa chef utses som arkivansvarig. Kontoret föreslår även att denne
får i uppdrag att vid behov uppdatera arkivbildningsplanen. Behov för
uppdateringar föreligger när nya eller ändrade ärendetyper måste fötiecknas i
arkivbildningsplanen, när planens signum för registreringm· (F-MIL, F-MTI
m.fl.) behöver ändras, när gallring kan ske enligt gallringsråd från SKL eller
när arkiverade handlingar kan överföras till stadsarkivet.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra bams rättigheter enligt FN:s bamkonvention.

Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut samt tjänsteskrivelse och arkivbildningsplan
expedieras till stadsarkivet.

(

Anders Hansson
ankn 2724

Tjänsteskrivelse
2017-12-05
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Månadsrapport november 2017
Mhn2017:694

Ä~endet
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per
november 2017. Rapporten framgår av bilaga.
Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2017, bilaga
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-05
Förvaltningens fOrslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport novem ber 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barns rättigh~ter enligt FN :s barnkonvention.

Håkan Strid

Anders H

Miljö- och hälsoskyddschef

Administrativ chef
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Ekonomi och verksamhet
Ekonomi
För november 2017 pekar årets prognos sammanlagt mot ett överskott med ca 1,6 mkr.
Överskottet beror i huvudsak på att särskilda anslag (miljömålsanslag och statsbidrag)
inte kommer att förbrukas fullt ut. Räknar man bort den del av verksamheten som
finansieras via särskilda anslag går verksamheten mot ett underskott med ca 300 tkr.
Underskottet beror bl.a. på ökade lönekostnader p.g.a. nyanställningar (ca 1,2 mkr) samt
ökade kostnader till följd av verksamhetsflytt till nya lokaler på Trädgårdsgatan
(anlitande av flyttfitma, !T-installationer, brandservice, möbler, skyltning, städkostnader
om ca 260 tkr).
Av särskilda anslag som avser flerårsprojekt för muddringsprojektet Bamarpasjön,
vattenundersökningar och fiskevårdsåtgärder beräknas ca 500 tkr (av ca 1,9 mkr)
användas under 2017. Av miljömålsanslag för mätningar av bensoapyren kommer ca 40
tia att användas (av 60 tkr). Särskilda anslag avseende förorenad mark, krutläggning av
mikroplast i Vättern och projektet Retoy (totalt ca 3,2 mkr inkl. statsbidrag från
länsstyrelsen) avses fårbrukas under 2017. Anslag för åtgärdsutredning Munksjön (500
tkr) kommer inte att användas under 2017 (se nedan, Verksamhetsfcirändringar).
Vad gäller tillsynsintäkter är årsbudgeten enligt miljöbalken bestämd till ca 4, 7 mkr. Av
budgeten uppgår inbetalda intäkter hittills till92 %. I fråga om tillsynsintäkter enligt
livsmedelslagstiftningen är årsbudgeten bestämd till ca 4,8 mkr, varav inbetalda intäkter
uppgår till hittills 79 %. Intäkter får tillsynsarbetet lär uppnå budget vid årets slut.
Under april2017 tillfördes ramanslaget 1,3 mkr ur resultatfonden. Det bidrog till att
budgeten förändrades från 18,8 mkr til121 mkr. Medlen ur resultatfonden avses att
fårbrukas under 2017.

Bokslut
2016

mnkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

16,7

Budget

21

Prognos

19,4

Avvikelse
i ,6

Investeringar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen investeringsbudget

Verksamhetsförändringar (tkr)
Enligt kommunstyrelsens beslut 2017-03-29, § 79, har lönköpings kommun åtagit sig att
bekosta en åtgärdsutredning får Munksjön. Från stadskontorets resultatfond får

3
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miljömålsarbete har 500 tkr ombudgeterats till miljö- och hälsoskyddnämnden för att
täcka kostnaden för genomförandet av åtgärdsutredningen. För att utföra åtagandet
kommer en konsulttjänst att upphandlas under senare delen av 2017. Anslaget kommer att
användas under 2018.

Åtgärdsplan
För att upprätthålla budgeten är det nödvändigt att förvaltningen tar ut tillsynsavgifter.

Åtgärder för nyanlända
Boendeförhållanden för flyktingmottagandet och nyanlända hanteras inom nämndens
ordinarie tillsynsverksamhet för hälsoskydd och livsmedel.

Volymmått
Volymmått

I tabellen framgår antalet tillsynsbesök som genomfördes 2015 och 2016 samt det antal
som planeras genomföras under 2017 och 2018. De antal som planeras är begränsat av
bemanningen på förvaltningen och är lägre än det verkliga behovet. Enligt den behovsutredning som genomfö1ts med en metod som vi tagit fram tillsammans med övriga kommuner i länet saknar vi ca 15 års arbetskrafter.
Antal tillsynsbesök

2 015

2 016

2 017 (prognos)

2 018

Miljöbalken

566

815

850

850

Livsmedelslagen

1 702

1 790

1 800

1 800

Prognosen för 2018 bygger på att nämndens resurser är oförändrade.

4
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Mål, resultat och uppdrag
Målens fårgförklaringar
•
Målet har nåtts eller förväntas nås
kunna nås

Osäker bedömning om målet nås •

Målet har ej nåtts eller bedöms inte

Indikatorernas fårgf6rldaringar
•

Positiv trend

Ingen förändring •

Negativ trend

Uppdragens fårgf6rluaringar
Pågående enligt plan
Väntläge

o

Pågående med avvikelse . , Avslutad enligt plan

~

Avslutad med avvikelse

Ej genomförd

Attraktiv kommun
Mål

Målindikator

•
Service och bemötande mot näringslivet
Jönköpings kommun ska vara en aktiv part
och ha goda relationer med det samlade
näringslivet. Kommunens förvaltningar ska
ge god service, ett gott bemötande och
arbeta för en ökad tillgänglighet.

-

-

GO
40
20

Mätningen Insikt som SKL genomför visar att
miljö- och hälsoskyddskontoret ligger på en
hög nivå vad gäller nöjd-kund-index, vi ligger
på 29:e plats av alla kommuner. Orsaken till
denna relativt sett goda placering är
medarbetarnas stora kunnande tillsammans
med deras förmåga att sätta medborgaren
eller verksamhetsutövaren i centrum. Vi vill
säkerställa att omdömet i mätningen Insikt är
fortsatt högt. Under 2017 utvecklar vi därför
vår förmåga att göra oss förstådda genom att
inleda en satsning på klarspråk som fullföljs
under 2018. Vi fortsätter också under 2018
med att utveckla det så kallade motiverande
samtalet med verksamhetsutövaren.

2012

-

Miljö- och
als os kydd

80

Uppföljning och analys

Bostadsförsörjning
En avgörande fråga för kommunens utveckling är byggandet av bostäder i alla delar av
kommunen. Målet är 1000 påbörjade bostäder i genomsnitt per år fram till år 2020.

Nöjd-Kund-Index Insikten

2013

Påbörjade bostäder

Uppföljning och analys
Miljö- och hälsoskyddskontoret har ett obliga-

5

2014
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toriskt åtagande i processen som ska trygga
bostadsförsörjningen genom vår tillsyn av
föroreningar i mark och vatten, buller, luftkvalitet med mera. Våra bedömningar har en
tydlig inverkan på både byggtider och kostnader.

800

-

l

Utfall total
Mål

600

För att korta handläggningstiden vad gäller
planarbete och byggnation har samverkan
mellan miljö- och hälsoskyddskontoret och
stadsbyggnadskontoret intensifierats. Vi ska
också tillföra mer resurser till processen. På
samma sätt är det viktigt att samverka med
bolag i byggprocessen, t.ex. Södra Munksjön
Utvecklings AB.

III

400

200

2011 2013 2015 2017
2012 20 14 2016

Hållbart samhälle

•
Luftkvalitet i förhållande till miljökvalitetsnormen
Mätning av antal överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar gällande
dygnsmedelvärde där antalet tilllåtna
överskridanden är 35 dygn per år. För
kvävedioxid är antalet tillåtna överskridanden 7 dygn per år.

-

Kväveoxid

N02

40

-

Partiklar

-

Utfall total

30
20

Uppföljning och analys
För 2016 uppgick antalet överskridanden
till 4 dygn för både partiklar och kvävedioxid. För partiklar kan man över tid se en
nedåtgående trend. Den nedåtgående
trenden av partiklar beror bl.a. på sopning
av gator och gynnsamt väder.
•
Antal åtgärdade bristfälliga avlopp
Atgärder av bristfälliga avlopp som inte är
godkända enligt miljöbalken till att uppfylla
miljöbalkens krav alternativt uppkoppling
mot det kommunala avloppsnätet

J . __

10
20 11

2013
2012

2015
2014

2016

60
40

Uppföljning och analys
Antal åtgärdade bristfälliga avlopp uppgick
till61 för 2015 och till76 för 2016. Vid
delårsbokslut 2017 uppgick antalet åtgärdade avlopp till 18. Målet för 2017 är 90
stycken åtgärdade avlopp.

20

2015

Medborgare
Mål

Målindikator

6

2016
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•
Övergripande jämställdhetsmål
Alla kvinnor och män, flickor och pojkar, som är
invånare eller vistas i Jönköpings kommun ska ha
rätt till bemötande, service och myndighetsutövning
som är likvärdig oavsett kön.

Uppföljning och analys
Under 2016 har en jämställdhetsgrupp inrättats i
förvaltningen. Gruppen har som huvudsakligt syfte
att föreslå och genomföra aktiviteter som för framåt i
jämställdhetsarbetet.
Handlingsplan för jämställdhet 2017 med uppföljning
2016 har antagits av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslut MhN 2017-03-09, § 161 .

Resultatindikator

•
Företagsklimat, bemötande
Företagsklimatet enligt Öppna jämförelse.
Betygsindex i enkätundersökningen Insikt
när det gäller företagarnas bedömning av
bemötande inom serviceområdet.

Uppföljning och analys

-

Utfall total

60
40
20

Se kommentar, Attraktiv kommun, Service
och bemötande mot näringslivet, Uppföljning och analys.

2014

Arbetsgivare

•
De kommunanställda ska spegla
befolkningens sammansättning
De kommunanställda ska återspegla befolkningens sammansättning. Andelen anställda
kvinnor och män i Jönköpings kommun med
utländsk bakgrund ska öka under mandatperioden.

-

Andel anställda med utländsk bakgrund

12

Av stadskontorets rapport "Anställda med
utländsk bakgrund 2016" framgår att 9,5
procent av samtliga anställda på miljö- och
hälsoskyddskontoret har utländsk bakgrund.
Det innebär att andelen anställda med
utländsk bakgrund har minskat med tre
procentenheter sedan september 2015
(rapporten s. 11). Under första halvåret 2017
hade miljö- och hälsoskyddskontoret anställt
medarbetare som är födda utomlands på tre

8

4

2
2013

7

Utfall män
(%)

-

UtfaUkvinnor

--

10
6

Uppföljning och analys

-

2014

2015

2016

(%)

Utfall total

("·)
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av kontorets fyra enheter: kanslienheten ,
livsmedelsenheten och miljöskyddsenheten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav därför
kontoret i uppdrag att vid rekrytering till
hälsoskyddsenheten eftersträva att finna en
medarbetare med utländsk bakgrund (MhN
2017-02-09, § 147). Numera har samtliga
enheter medarbetare med utländsk
bakgrund .
Minskad sj ukfrånvaro
•
sjukfrånvaron hos kommunens medarbetare
ska minska under mandatperioden. Särskild
vikt ska ägnas anställda kvinnor eftersom
sjukfrånvaron är avsevärt högre bland dem
än bland män.

-

s jukfrånvaro kommunalt anställda totalt(%)
-

Uppföljning och analys

Utfall kvinnor

("·>

8

-

6

- - (%)

Utfall män

(%)

Utfall total

4

För att minska sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa på förvaltningen förs dialog med
kommun hälsan . Det systematiska arbetsmiljöarbetet skärps, varvid Arbetsmiljöverkets
föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska
beaktas. Ärligen sker uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet l samarbete
med kommunhälsan har samtliga anställda
på förvaltningen erbjudits hälsosamtal med
möjlighet att genomföra en s.k. livsstilsbarometer. Trivselaktiviteter och friskvård uppmuntras. För att minska sjukfrånvaro och
ohälsa har även en förbättrad ledningsstruktur införts genom att tillsätta chefer för va~e
tillsynsenhet Det är nödvändigt att införa
effektivare arbetssätt på förvaltningen .

2

2016

Enligt senaste uppgifter om sjuktal för 2017
uppgår sjukfrånvaron på miljö- och hälsoskyddskontoret till totalt 4,6 % av arbetstiden
(5,9 %för kvinnor och 1,3% för män). Den
totala sjukfrånvaron ligger därmed under
genomsnittet för kommunen på sammanlagt
6,5% (7, 1 %för kvinnor och 4,4 % för män).

Resultatindikator
Medarbetarengagemang (HME)
totalt
Medarbetarengagemangindex enlig t resultat från medarbetarenkät HME står för
Hållbart medarbetarengagemang och
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa
engagemang. HME-index består av nio
frågor som tillsammans bildar ett totalindex
för Hållbart medarbetarengagemang och
tre delindex; Motivation, Ledarskap och
Styrning . Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna . Ett högt värde
indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang.

UtfaUmän
UtfaUkvinnor
- - UtfaRtotal

60
40

20
2016
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Resultatindikator

Uppföljning och analys
För män redovisas ej svaren då det måste
vara minst 8 svarande för att svaren ska
visas separat.
För kommunen totalt är HME värdet 78,5 i
genomsnitt, fördelat på 79,4 för kvinnor
och 76,5 för män.

Uppdrag

O Individuella chef- och ledaruppdrag
Individuella chefs- och ledaruppdrag med planer för kompetensutveckling och stöd ska införas i all kommunal verksamhet. Våra chefer ska ges goda förutsättningar för sitt chefskap. Flexibla möjligheter för inhämtande av kunskap ska
erbjudas, t ex avseende genus, hbtq-frågor och arbetsmiljö.
Extern kompetens är ett viktigt komplement till den interna
kunskapen.

Individuella chefsuppdrag har införts på
miljö- och hälsoskyddskontoret med kompetensutveckling avseende bl.a. ledarskap och
arbetsmiljö. Häri ligger bl.a. kommunens
chefsintroduktion, kommunhälsans utbildning om arbetsmiljö, kurs i kompetensbaserad rekrytering och ledarskapsutbildning.
Slutdatum
2017-12-31

Beslutat av:
Kommunfullmäktige

O Modell för studentmedarbetare
Uppdrag ges till samtliga nämnder att kartlägga behovet av
och möjligheten att anställa studentmedarbetare i sina verksamheter. Uppdragen redovisas för kommunstyrelsen senast 2017-06-30.

Uppdraget redovisades för kommunstyrelsen
i maj 2017 (MhN 2017-05-04, § 181).
Slutdatum
2017-06-30

Från kommunprogram: En modell med studentmedarbetare
ska prövas i syfte att marknadsföra Jönköpings kommun
som en attraktiv arbetsgivare och stärka oss som studentstad. studenter ska ges en bild av de många intressanta
arbetsuppgifter som finns i kommunens verksamheter. Modellen ger oss möjlighet att vara en förebild får andra arbetsgivare och stärka relationen mellan högskolestudier och
arbetsliv. (Personalchefsgruppen)

Beslutat av:
Kommunfullmäktige

Medarbetare
sjukfrånvaro
stadskontorets fårslag "Hälsostrategi- Utvecklingsområden for friskare arbetsplatser i lönköpings
kommun" har tillstyrkts av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslut MhN 2017-02-09, § 150.
Förslaget till hälsostrategi stämmer väl överens med det hälsofrämjande arbete som pågår på
miljö- och hälsoskyddskontoret
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Enligt senaste uppgifter om sjuktal får 2017 uppgår sjukfrånvaron på miljö- och hälsoskyddskontoret till totalt 4,6 %av arbetstiden (5,9 %för levinnor och l ,3 %för män). Den totala
sjukfrånvaron ligger därmed under genomsnittet för kommunen på sammanlagt 6,5% (7,1 %för
kvinnor och 4,4 % för män).

sjukfrånvaro som andel (%)av den ordinarie arbetstiden, ack under
året, kvinnor
Beskrivning av målindikator
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Den totala sjukfrånvaron ackumulerat under året, som andel(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser den obligatoriska sjukfrånvaroregistreringen. Under 2016 finns det endast tillgång
till statistik mars 2016 - december 2016.

sjukfrånvaro som andel (%)av den ordinarie arbetstiden, ack under
året, män
Beskrivning av målindikator
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Den totala sjukfrånvaron ackumulerat under året, som andel(%) av den tillgängliga ordinarie
arbetstiden. Avser den obligatoriska sjukfrånvaroregistreringen. Under 2016 fmns det endast
tillgång till statistik mars- december 2016.
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