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Beslut inför nämndsammanträde 2017-11-07
SMB § 140

Kännedomsärenden
Beslut
Lägga följande till handlingar.

ÄRENDE

(

(

•

Länsstyrelsen beslutar att avskriva föreläggandet om att montera ned och forsla bort
tidigare vilthägn 14-24 på fastigheten Mossebo 1:7, Tranemo Kommun

•

Länsstyrelsen ger tillstånd till omläggning av mur på Ulricehamns gamla kyrkogård

•

Länsstyrelsen ger tillstånd till att återställa kyrkogårdsmurar i ursprungligt ski.ck,
Gamla Kyrkogården i Ulricehamns Pastorat

•

Naturvårdsverket förelägger Eks i Hulared om att inkomma med anmälan till
Naturvårdsverket EE- & Batteriregister eller med skriftlig förklaring varför sådan
anmälan inte krävs

•

KF§ 173 beslutar att bordlägga val av ny ersättare i Samverkansnämnden efter
Monica Fredin

•

Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva retroaktiv strandskyddsdispens för fem
sovtunnor på Skottek 1:10, Ulricehamns Kommun

•

Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva strandskyddsdispens för rivning och
nybyggnation på Vings-Sjögården 1:59, Ulricehamns Kommun

ÖVERKLAGADE ÄRENDEN

(_
Christina Hamrin överklagar nybyggnad av transformatorstation på Stockared 1:2,
Ulricehamn
Ulricehamn Europa 1 AB överklagar avslagen ansökan om lov för om- och tillbyggnad av
flerbostadshus på Europa 1, Ulricehamn
Länsstyrelsen beslutar att avskriva ärendet från vidare handläggning, gällande förbud mot
livsmedelsverksamhet, HI Restaurang i Ulricehamn AB, Chili Thai, Nyboholm 2, Ulricehamn
Länsstyrelsen beslutar att sätta ned byggsanktionsavgiften från 8 o66 kr till8 029 kr och
avslår överklagandet i övrigt av byggsanktiosavgiften för fastigheten Ubbarp 8:36,
Ulricehamn
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Länsstyrelsens beslutar att ändra det överklagade beslutet att avgiften bestäms till888 kr
istället för 1 740 kr angående avvisa ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad med
carport på Kostern 7, Ulricehamn
Länsstyrelsens beslutar att ändra det överklagade beslutet att avgiften bestäms till 886 kr
istället för 2 610 kr angående avvisa ansökan om nybyggnad av plank på Lena 6:7,
Ulricehamn
Mark- och miljödomstolens dom, avslår överklagandet angående fasadändring och
återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning på Gudarp 32:2, Tranemo

(

(

(

Samverkansnämnden miljö och bygg

l

Beslut 2017-12-05
SMB

§

141

Delegation för byggärenden
Beslut:
Lägga delegationslistan till handlingar.

Ärende
(

Byggenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit
ansökningar och angivit yttranden angående byggärenden.

Beslutsunderlag
Delegationslista byggärenclen, se bilaga A.

c
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Sida 1 av 4

Redovisning av delegationer i byggärenden
Ordförandens delegation
Inge ärenden.

Bygglov
§ 339, Karin Andersson, tillbyggnadavenbostadshus på Önnarp 2:8, Ulricehamn
§ 343, Alexandra Lustbäck, nybyggnadavenbostadshus på staelsskogen 1:20, Ulricehamn
§ 346, Tranemobostäder AB, tillbyggnad av flerbostadshus -förtillverkade balkonger på
Moghult 1:77, Tranemo
§ 352, Perssons Bygg & Smide AB, ändrad användning för del av lager till kontor och

(

personalutrymmen på Hyveln 4, Ulricehamn
§ 353, E. On Elnät Sverige AB, nybyggnad av transformatorstation på Mals bo 1:4, Tranemo
§ 354, Carolirra Trkulja, tillbyggnadavenbostadshus på Ånäs 1:38, Ulricehamn
§ 355, Kettil Fastigheter AB, nybyggnad av flerbostadshus på Gudarp 4:11, Tranemo
§ 356, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Kråkebo 4 :12,

Ulricehamn
§ 357, Erik Larsson Bygg AB, nytt lov i beslutet, tillägg av inglasad terrass på Gudarp 12:1,

Tranemo
§ 358, Fastica 122 AB, nybyggnad av sprinklertank, pumphus och förråd på Ubbarp 8 :20,

Ulricehamn
§ 360, Lantmäteriet, uppsättning av fasadskylt på Tvingen 6, Ulricehamn
§ 361, David Andersson och Careline Palm Annerstedt, nybyggnadavenbostadshus på

Nittorps-Nygården 1:125, Tranemo
§ 362, Åke Johansson, nybyggnad av förråd på Getared 2:13, Ulricehamn
§ 363, Lina Andersson och Stefan Nilsson, fasadändring och tillbyggnad med inglasat uterum

på Stormhatten 6, Ulricehamn
§ 364, Maskinservice i Tranemo AB, montering av solceller på Ömmestorp 1:57, Tranemo
§ 365, Ulricehamns Energi Ab, nybyggnad av transformatorstation på Hester 5:3,

Ulricehamn
§ 366, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Dalakvarn 2:1,

(_

Ulricehamn
§ 367, Ulricehamns kommun, ändring av fasad- nytt fönster på Tallås 6, Ulricehamn
§ 368, Ulricehamns Energi AB, marklov-bullervall på Vist 10:25, Ulricehamn
§ 369, FTI AB, nybyggnad av återvinningsstation på Ubbarp 8 :20, Ulricehamn
§ 370, Linga Hammar, ändrad användning av kontor till bostad på Töve 3:15, Ulricehamn
§ 372, Stubo AB, ändring av byggnad- fasad och fönsterbyte samt tillbyggnad av skärmtak
på Ving 10 :10, Ulricehamn
§ 373, Tranemo Bostäder AB, rivning av radhus på Länghem 29:9, Tranemo
§ 374, E. On Elnät Sverige AB, nybyggnad av transformatorstation på Nävshult 1:2, Tranemo
§ 375, Hubert Josefsson, tillbyggnadavenbostadshus med uterum på Limmared 1:105,
Tranemo
§ 377, Ulricehamns Energi AB, ny utformning av transformatorstation på Hester 5:3,
Ulricehamn
§ 378, Stefan Andersson Fastigheter AB, nybyggnad av carport och förråd på Sträckås 1:9,
Ulricehamn
§ 379, Daniel Malm, tillbyggnadavenbostadshus på Marbäck 1:29, Ulricehamn
§ 380, Eximus bygg AB, nybyggnadavenbostadshus på Rödeken 2, Ulricehamn
§ 381, Byggleverantören Östen Godthold AB, nybyggnad av fritidshus på Alhammar 1:24,
Ulricehamn
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§ 382, E. On Energidistribution AB, nybyggnad av ställverksbyggnad på Grimslund 2:77,

Tranemo
§ 383, Mariana Emanuelsson, ombyggnad av befintlig inglasad altan på Skogarp 3:16,
Tranemo
§ 384, Stefan Hjelm, ändring av byggnad- solceller på Gudarp 39:198, Tranemo
§ 385, AB Blidsbergs Mekaniska Verkstad, ny- och tillbyggnad av industri på BlidsbergsAlarp 6:15, Ulricehamn, avslag
§ 386, Mayroba AB, nybyggnad avenbostadshus på Ädelgranen 6, Ulricehamn
§ 393, Liv Sonntag och Kalle Magnusson, Tranemo, ändrad användning från industri till
bostad, ombyggnad på Kila 1:34, Tranemo

Avslutade ärenden
§ 341, Damjan Gren, ändring av byggnad- talunaterial på Fröet 3, Ulricehamn, ansökan har

åt ertagits

(

§ 347, Martin Rydberg, förhandsbesked för fritidshus på Vings-sjögården 1:59, Ulricehamn,

ansökan har återtagits
§ 350, Tomas Isbring, nybyggnad av mur på Seglet 6, Ulricehamn, ansökan har återtagits
§ 351, Maaroufs Livs, ändrad användning av butik tilllivsmedelslokal på Norra Amerika 7,

Ulricehamn, åtgärden är inte lovpliktig
§ 387, Ahmad Alkatan, uppställning av Foodtruck på Limmared 23 :1, Tranemo
§ 388, AK Måleri AB, ändrad användning från tvåfamiljshus till boende för ensamkommande

flyktingbarn på Gudarp 24:133, Tranemo
§ 389, Toni Zora, tillbyggnad av garage på Nedre Karlslund 7, Ulricehamn
§ 624, Jonas Martin Skogh, tillbyggnad av fritidshus på Kullagården 1:5, Ulricehamn,

åtgärden är inte lovpliktig
§ 640, Robin Lindblom och Maria Gustavsson, nybyggnadavenbostadshus på Humla 6:9,

Ulricehamn, ofullständiga handlingar

startbesked Attefall
startbesked och fastställande av kontrollplan

(

(

§ 598, Daniel Magnusson, installation av eldstad på Gudarp 24:155, Tranemo
§ 6oo, Khoshaba Johanna, installation av eldstad och rökkanal på Magnetitien3, Ulricehamn
§ 602 , Michael Wallberg, rivning av byggnader på Stora Tåhult 2:1, Ulricehamn
§ 603 , Erik Larsson Bygg Ab, tillbyggnad av industri på Kvarnen 1, Ulricehamn
§ 612, Jan Tisell, nybyggnad av komplementbyggnad på Nitta 1:6, Ulricehamn
§ 614, Madeleine Jonsson, tillbyggnadavenbostadshus på Pajet 1:24, Tranemo
§ 616, Nexans Sweden AB, nybyggnad av tält påGrimslund 2:77, Tranemo
§ 617, Nexans Sweden AB, nybyggnad av industri påGrimslund 2:77, Tranemo
§ 618, Nexans Sweden AB, tillbyggnad av industri påGrimslund 2:77, Tranemo
§ 620, Peter Lundahl, installation av eldstad på Stormhatten 2, Ulricehamn
§ 621, Grimsås Vindkraft AB, nybyggnad av vindkraftverk på Fåglabo 1:9, Tranemo
§ 622, Daniel Persson, installation av eldstad på Ving 10:42, Ulricehamn
§ 625, Hannah Kuusisto, nybyggnadavenbostadshus på Sträckås 1:15, Ulricehamn
§ 626, Morgan Nyden, nybyggnadavenbostadshus på Grannäs 1:43, Tranemo
§ 628, Malin Järsenholt, nybyggnadavenbostadshus på Granhagen 3, Ulricehamn
§ 632, Tommi Westerlund, installation av eldstad på Länghem 3:14, Tranemo
§ 636, Daniel Ragnarsson, rivningavenbostadshus på Algustorp 2:3, Tranemo
§ 640, Urban Strålin Byggvaror AB, nybyggnad av lager på Tälningarudorna 1:2, Ulricehamn
§ 643, Magnus Claesson, tillbyggnadavenbostadshus på Fägerhult 1:8, Tranemo
§ 644, Sara Carlsson, nybyggnadavenbostadshus på Brunn 11:1, Ulricehamn
§ 645, Lars Jonasson, installation av eldstad på Snipan 2, Ulricehamn
§ 651, Gustav Örn, installation av eldstad på Idegranen 3, Ulricehamn
§ 652, Segerkvist Entreprenad AB, nybyggnadavenbostadshus på Hasseln 2, Ulricehamn
§ 66o, Jan Max, installation av eldstad på Källeberg 1:1, Ulricehamn
§ 662, Enrico Stolz, installation av eldstad på Varnums-torp 1:13, Ulricehamn
§ 667, Birgitta Persson, installation av eldstad på Vissingsgärde 2:2, Tranemo
; -~

d __
-

Sida 3 av 4

§ 675, E. On Energidistribution AB, nybyggnad av ställverk påGrimslund 2:77, Tranemo
§ 676, Karin Andersson, tillbyggnadavenbostadshus på Önnarp 2:8, Ulricehamn
§ 677, Liden Ulricehamn Holding Ab, ändrad användning av lokal till bostad på Eken 12,
Ulricehamn
§ 679, Anna-Lisa Johannesson Vennberg, installation av eldstad på Gudarp 24:163, Tranemo
§ 68o, Sven-Ola Darelius, installation av eldstad och rökkanal på Komskälet 1:17, Ulricehamn
§ 681, Åsa Wickström, installation av eldstad på Muraren 9, Ulricehamn

Ny kontrollansvarig och fastställande av kontrollplan
§ 657, om- och tillbyggnad av entre på Duvan 11, Ulricehamn

Partiellt starbesked

(

(

(

l

§ 607, Håkan Rönnqvist, nybyggnad av fritidshus på Vegby 1:30, Ulricehamn, avser rivning
och markarbeten
§ 619, Magnus Claesson, tillbyggnadavenbostadshus på Fägerhult 1:8, Tranemo, avser
markarbeten och grundläggning
§ 634, Segerkvist Entreprenad AB, nybyggnad av enbostadshus på Hasseln 2, Ulricehamn,
avser markarbeten och grundläggning

stutbesked
§ 597, Kenneth Ove Lennartz, nybyggnad av komplementbyggnad på Hökerum 7:70,
Ulricehamn
§ 599, Hanna Bäckman, tillbyggnadavenbostadshus på Gärsbo 1:8, Ulricehamn
§ 601, Lantmännen Maskin AB, uppställning av gasolcontainer på Karlsnäs 2, Ulricehamn
§6os, Joachim Anell, installation av eldstad på Häggryd 16, Ulricehamn
§ 608, FG Snickeri AB, nybyggnad av industri - lagertält på Bogesund 1:330, Ulricehamn
§ 609, Landsbygdsnät i Tranemo Ek För., nybyggnad av teknikbod på Nittorps-Nygården
1:88, Tranemo
§ 610, Christopher Alsin nybyggnad av garage och carport på Ving 0:36, Ulricehamn
§ 611, Täljstenen Fastigheter Ulricehamn AB, nybyggnad av flerbostadshus på Täljstenen 1,
Ulricehamn
§ 613, Jan Tomperi, installation av eldstad och rökkanal på Varnum 3:4, Ulricehamn
§ 615, Lars Loman, nybyggnadavenbostadshus med garage på Fästered :83, Ulricehamn
§627, Weine Johansson, nybyggnadavenbostadshus på Varnums-Gunntorp 3:14,
Ulricehamn
§ 629, Britt Lilian Holmqvist, installation av eldstad och rökkanal på Skogarp 1:42, Tranemo
§ 630, Bo Ekstrand, nybyggnad av carport på Rårrnaväg 7:16, Ulricehamn
§ 631, Göran Gustavsson, installation av eldstad på Lena 1:113, Ulricehamn
§ 633, Adam Melltoft, installation av eldstad på Siken 10, Ulricehamn
§ 635, Johannes Hjerten, installation av eldstad på Tranemo 2:11, Tranemo
§ 637, Göran Rosen, nybyggnadavenbostadshus på Grankotten 3, Ulricehamn
§ 638, Begesunds El Fastigheter AB, fasadändring-ombyggnad på Höghult 1, Ulricehamn
§ 642, Hannah Johansson, om- och tillbyggnadavenbostadshus på Gällstads-Röshult 1:37,
Ulricehamn
§ 649, Tranemo Bouleklubb, tillbyggnad av förrådsbyggnad på Hyltegärde 2:12, Tranemo
§ 6so, Per Åke Andren Karlsson, ändring av byggnad - fasad på Högalid 1=49, Tranemo
§ 653, Focus Neon AB, bygglov för skyltar på Norra Amerika 7, Ulricehamn
§ 658, Maria Fredriksson, tillbyggnadavenbostadshus på Vings-Sjögården 1:34, Ulricehamn
§ 659, Stefan Sören Jansson, installation av eldstad och rökkanal på Gudarp 11:32, Tranemo
§ 661, Sea Trikå Ab, uppsättning av 2 fasadskyltar på Brunnsbo 2, Ulricehamn
§ 663, Gunilla Stenström, installation av eldstad och rökkanal på Marbäcks-Stensered 1:7,
Ulricehamn
§ 664, Anna-Carin Jungmark, ändrad användningavenbostadshus till HVB hem på
Ekeslunda 3:5, Ulricehamn
§ 666, Kjell Andersson, nybyggnadavenbostadshus på Fästered 1:103, Ulricehamn
§ 668, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Rävike 3:7,
Ulricehamn
§ 669, Jonas Bengtsson, nybyggnadavenbostadshus och garage på Kölen 7, Ulricehamn
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§ 670, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Hällstads-Hov 1:5,

Ulricehamn
§ 671, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Rävike 1:2, Ulricehamn
§ 672, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på , Hällstads-Hov 3:14,

Ulricehamn
§ 673, Johan Sigurdsson, nybyggnad av komplementbyggnad på Bogesund 1:191, Ulricehamn
§ 678, Stubo AB, nybyggnad av sop- och återvinningsstation på Vedåsla 17:12, Ulricehamn
§ 682, Tobias Gustafsson, nybyggnad av enbostadshus med garage på Granhagen 2,

Ulricehamn

Interimistiskt slutbesked
§ 604, Sara Holmberg, tillbyggnad avenbostadshus på Lindås 7:3, Ulricehamn
§ 6o6, Pipelife Sverige AB, bygglov för skyltar på Lindrum 1:33, Tranemo
§ 639, Åke Lindahl, nybyggnad avenbostadshus med garage på Grankotten 4, Ulricehamn
§ 641, Per Olof Öberg, nybyggnadavenbostadshus med garage på Nittorps-Nygården 1:134,

Ulricehamn

(

§ 654, Jonny Hoffman, ändring av byggnad- tillbyggnad (avser endast eldstaden) på

Hökerum 7:68, Ulricehamn
§ 655, CIRCLE K i Sverige AB, nybyggnad av servicestation på Vist 10:56, Ulricehamn
§ 656, Älmestads Kvarn & Transport AB, inredning av kontor, nybyggnad av tvätthall samt

(

ändring av fasader och byggnationer (avser tvätthall och apparatrum för
vattenrening) på Sågen 1, Ulricehamn
§ 674, Lantdröm Fastighets AB, nybyggnad av radhus och carport (område 1) på Limmared
15:1, Tranemo

Fastighetsbildningsärenden

(

Fastighetsreglering rörande Bogesund 1:86, 1:146-1-149 och 1:152,
Ulricehamn

Ingen erinran

Fastighetsreglering mellan Ånäs 1:37 och 1:43, Ulricehamn

Ingen erinran

Fastighetsreglering mellan Finnekurnia 6:3 och 10:5, Ulricehamn

Ingen erinran

Avstyckning från Ulricehamn Vist 10:2, Ulricehamn

Ingen erinran

Avstyckning, fastighetsreglering och anläggningsåtgärd rörande
Frännarp 3:4 och Storrydet 1:4, Ulricehamn

Ingen erinran

Avstyckning från Frölunda 1:17, Ulricehamn

Ingen erinran

Fastighetsreglering rörande Ekedal1:1 och Ekedal1:22, Tranemo

Ingen erinran

Fastighetsreglering rörande Gudarp 1:15 och 2:12, Tranemo

Ingen erinran
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Beslut 2017-12-05
SMB § 142

Delegation för miljöärenden
Beslut:
Lägga delegationslistan till handlingar.

(

(

Ärende
Miljöenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit
ansökningar och angivit yttranden angående miljöärenden.

Beslutsunderlag
Delegationslista miljöärenden, se bilaga A.

(

(
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Redovisning av delegationer i miljöärenden
Ordförandens delegation
§ 661, Samverkansnämnden utser Pär Norgren, stf enhetschefför Miljöenheten att som ombud

representera nämnden angående ansökan om utdömande av vite på Fästered 1:71,
Ulricehamn

Livsmedel

c
c

Beslut om registrering och riskklassificering av livsmedelsanläggning:
§ 609, Lunchhörnan i Ulricehamn AB, Verkstaden 7, Ulricehamn
§ 629, Earth Bite Sweden AB, Vegby 4:90, Ulricehamn
§ 641, Emmas Street Food AB, Södra Karlsnäs 1, Ulricehamn
§ 645, Restaurang Åsunden KB, Skottek 1:10, Ulricehamn

Förbud mot livsmedelsverksamhet
§ 610, Chili Thai Restaurang, Nyboholm 2, Ulricehamn

Upphävande av förbud
§ 613, Chili Thai Restaurang, Nyboholm 2, Ulricehamn

Extra offentlig kontroll
§ 599, Nattkröken, Kvarnlyckan 13, Ulricehamn
§ 626, Gällstad Skola, Gällstad 1:57, Ulricehamn

Föreläggande om åtgärder
§ 580, Gällstads Pizzeria, Gällstad 1:23, Ulricehamn

(
Föreläggande om att inkomma med uppgifter
§ 640, Limmareds Livs, Limmared 6:1, Tranemo

l

Avslutande av klagomålsärende
§ 638, Nattkröken i Ulricehamn AB, Kvarnlyckan 13, Ulricehamn, Klagomål på gnagare

utanför verksamheten

IV\ i ljöskydd
Beslut om inrättande av enskild avloppsanordning för spillvatten med
WC och BOT:
§ 589, Inge Thorvald Särnström, Dannarp 3:4, Ulricehamn
§ 597, Ezra Leegwater, Ågården 2:1, Ulricehamn
§ 603, Bengt Göran Åke Blom, Lindhult 1:4, Ulricehamn
§ 616, Emil Ekdal, Hjärtared 1:8, Ulricehamn
TELEFO N 0321-59 so oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se
BESÖl<SADRESS Hagesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
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§ 630, Änga Förvaltnings AB, Ekeslunda 3:s, Ulricehamn
§ 642, Ted Bertil Börve, Fästered 1:99, Ulricehamn
§ 643, Markus Forsberg, Sträckås 1:s, UlricehamnBeslut om förbud att släppa ut

spillvatten från WC och BOT-avlopp:
§ 633, Albert Andinsson, Vimmerstad 1:10, Ulricehamn

Beslut om upphävning av förbud mot utsläpp av spillvatten:
§ 647, Donald Johansson & Gunilla Hjortvall Johansson, Vegby 1:34, Ulricehamn
§ 6s9, Kalervo Kelloniemi, Vegby 1:7 Stuga 2S, Ulricehamn

Beslut om installation av värmepumpsan läggning:

c
(

§ S79, Leif Roger Johansson, Pajet 1:18, Tranemo
§ s86, Robert Bjursten, Prästkragen 11, Ulricehamn
§ 604, Inger Leander, Dalum 4:8, Ulricehamn
§ 6o6, Lennart Arvidsson, Gårdö 1:38, Ulricehamn
§ 607, Johan Haglund, Vegby 4:7s, Ulricehamn
§ 618, Oscar Berggren, Blåklinten s, Ulricehamn
§ 619, Darian Zema, Olofstorp 1:s, Tranemo
§ 620, Ståhls Fastigheter KB, Vegby 4:128, Ulricehamn
§ 624, Ståhls Fastigheter KB, Timmele 14:1, 14=4 & 14:s, Ulricehamn
§ 627, Angela Franz€m, Fåle 1:109, Ulricehamn
§ 631, Seger Europe AB, Ängaba 1:17, Ulricehamn
§ 632, Knut Strand, Kölaby 8:2, Ulricehamn
§656, Martin Syren Larsson, Varnums-Torp 1:11, Ulricehamn

Beslut om tillstånd inom vattenskyddsområde:
§648, Torbjörn Rylander, Marbäck 20:3, Ulricehamn

Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet:
§ s81, Engtex AB, Vist 10:2, Ulricehamn

(

Installation av cistern:
§ S98, Per-Ola Lyreborg, Stomsåker 1:10, Ulricehamn
§6os, Hans Palmqvist, Töve 1:8, Ulricehamn

l

Dispens för gödselspridning:
§ 6o8, Börje Eckerlid, Rävike 1:2, Ulricehamn

Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam:
§ 611, Sten-Åke Dahl, Bredhult 1:s, Tranemo

Föreläggande om försiktighetsmått i samband med
efterbehandlingsåtgärder:
§ 6s4, Sandahls Warehouse Limmared AB, Limmared 26:3, Tranemo
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Yttrande till Mark och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt:
Samverkansnämnden Miljö och bygg motsätter sig klagandens överklagan av Länsstyrelsens
beslut angående föreläggande om undersökningar samt upprättande av provtagningsplan på
Tälningarudorna 1:7, Ulricehamn, Liareds Trävaror AB

Avfall
Beslut om föreläggande om försiktighetsmått i samband med
användning av avfall för anläggningsändamål:
§ 617, Sandahls Entreprenad AB, Limmared 26 :3, Tranemo
§655, Göte Fagerström, Snugge 1:5, Snugge 1:2, Ulricehamn

(

Beslut om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall:
§ 623, Doris & Margareta Gunterberg, Gullered 3 :7, Ulricehamn

c

Beslut om uppehåll i hämtning av hushållsavfall:
§ 634, Eija Korhonen, Brännebo 1:12, Ulricehamn
§ 635, Eija Korhonen, Vedåsla 20:1, Ulricehamn

Klagomål på nedskräpning:
§ 644, Sture Karlsson, Vedåsla 6:2, Ulricehamn, Klagomål på nedskräpning

Hälsoskydd
Omklassning av hälsoskyddsverksamhet enligt taxa:

(
'-

§ 587, Bifast
§ 588, Erik Larssons Byggnads AB
§ 590, Hökerum Bygg AB
§ 591, Larssons Fastigheter i Sjuhärad
§ 592, Mordenfelds Fastighetsförvaltning
§ 593, Olofsson Bygg och Entreprenad
§ 594, Sturessons Fastigheter
§ 595, Stubo AB
§ 596, Tranemobostäder

Föreläggande om att inkomma med uppgifter:
§ 628, Karl Olof Lindgren, Vårlöken 6, Ulricehamn

Beslut om avgift:
§ 622, Ulricehamnsgruppen AB, Bogesund 1:331, Ulricehamn, Tillsyn badtunnor

Beslut förenat med vite att komma in med uppgifter om egenkontroll
för buller:
§ 569, Ulricehamnsgruppen AB, Bogesund 1:331, Ulricehamn
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Beslut om avgift och att ärendet avslutas:
§ 621, Hugo Ekenässjön AB, Maskinen 7, Ulricehamn
§ 649, Hans Westman och Ulla Westman, Trädgården 2, Ulricehamn

Beslut om tillsynsavgift och avslutade ärenden:
§ 614, Lundberg Custom Supplies Sweden AB, Tvingen 6, Ulricehamn, Tillsyn av elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare
§ 615, Tranemo Kommun, Gudarp 39:1, Tillsyn bostäder och lokaler, Tranemo
§ 652, Pizza No 1 AB, Krämaren 4, Anmälan med avseende på folköl, Ulricehamn
§ 653, Ahmad Alabed, Gällstad 1:23, Anmälan med avseende på folköl, Ulricehamn

Beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd:
§ 583, Anna Letth, Maghult 1:92, Tranemo, Klagomål om tippning av hushållsavfall i

(

skogsområde
§ 584, Anna Letth, Maghult 1:92, Tranemo, Klagomål om tippning av hushållsavfall i

skogsområde

c

§ 612, Chatarina Stafjord, Bogesuncl1:312, Ulricehamn, Klagomål på buller
§ 636, Dagny Windefelt, Gudarp 3:32, Tranemo, Klagomål gällande ventilation i bostad
§ 639, Bengt Hallin, Lena 6:15, Ulricehamn, Klagomål på hyresgäst som matar råttor

Naturskydd
Strandsskyddsdispens
§ 650, Östra Kinds Elkraft, Bredgårelen 1:1, Marbäck 12:2, Marbäck 10:5, Ulricehamn
§ 651, TM Sweden AB, Vist 10:29, Ulricehamn

c
C.
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Samverkansnämnden miljö och bygg

l

Beslut 2017-12-05
SMB § 143

Delegation för alkoholtillstånd

Beslut:
Lägga delegationsbeslutet till handlingar.

(

Ärende
Miljöenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit
ansökningar och angivit yttranden angående alkoholärenden.

Ordförandens delegationsbeslut
Tillfälligt tillstånd:
Orkide Thai Restaurang, Gudarp 4=46,

2017-11-10- 2017-12-31

Tillfälligt alkoholtillstånd för slutna sällskap
Ulricehamns IF, Sanatorieskogen 1=44, 2017-12-08
'

l

Miljöenheten
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Beslut 2017-12-05
SMB

§

144

Projekt över kemikalier i förskalekök och giftfri
förskola
Beslut:
lägga rapporten till handlingar.

c

Ärende
Miljöenheten har genomfört ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen om kemikalier i
förskolor i Ulricehamn och Tranemo. Syftet är också att genom tillsyn öka kunskapen och
medvetenheten hos färskolekökens personal så att de i det dagliga arbetet kan arbeta mer med
dessa frågor.

Beslutsunderlag
Rapport över kemikalier i förskolekök, se bilaga A.
Tillsynsprojekt giftfri förskola, se bilaga B.

(_
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Ulricehamns kommun
och Tranemo kommu n
Förskolor
Miljöenheten
Laila Bador
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Innehåll
Sammanfattning

(

Miljöenheten har genomfört ett tillsynsprojekt gällande kemikalier i förskolor våren 2017.
Kemikalier och gifter i våra vardagsprodukter har uppmärksammats mycket på sistone och
det har visat sig att många av dem kan vara skadliga för barnens hälsa. Bland annat har
Naturskyddsföreningen släppt en del rapporter som visar att våra barn utsätts för dessa
kemikalier i förskolan, samt vilka saker som innehåller mer kemikalier än andra och vad man
faktiskt kan göra åt detta. Det är extra viktigt att försöka begränsa kemikalier och gifter som
hamnar i barnens mat genom produkter, material, redskap och matservis som används vid
matlagning och servering. Barn är mer känsliga och inte fårdigutvecklade och äter/ dricker
mer i förhållande till sin vikt än vuxna. Därför var det viktigt att genomföra ett projekt på
färskolekök

c

Miljöenheten har därför påbörjat ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen om
kemikalier i förskolor i Ulricehamn och Tranemo. Syftet är också att genom tillsyn öka
kunskapen och medvetenheten hos färskolekökens personal så att de i det dagliga arbetet kan
arbeta mer med dessa frågor.
Projektet har genomförts i form av besök på 25 färskolekök i Ulricehamn och Tranemo
kommun uppdelade på 12 tillagningskök och 13 mottagningskök Besöken var föranmälda
och skedde samtidigt med tillsyn av hälsoskydds projekt "giftfria förskolor". Vid besöken
användes en checklista för inventering av färskolekökens användning av plastmaterial.
Checklistan utformades av liknande projekts checklistor, vägledningar och handlingsplaner
som handlar om giftfria förskolor från olika kommuner i landet.

c
(_

Resultaten visade att de allra flesta förskolorna använde rostfritt och gjutjärn vid tillagning av
maträtter. Mer än hälften av färskoleköken serverade maträtter på tallrikar, i glas eller i
muggar av plast. En liten del av förskolköken serverade mat på gamla plasttallrikar, plastglas
och plastmuggar utan märkning gaffel och glassymbolen. Kemiska städ- och hygienprodukter
som användes i första hand i färskoleköken var miljövänliga och allergivänliga. Resultaten
visade på att det fanns en del förskolor som hade ej allergivänliga och miljövänliga produkter
i förskoleköken.
Projektresultat var utan anmärkningar eftersom syftet med projektet var att sprida
information till personal och verksamhetsutövare om den nya inriktningen mot att skapa
giftfria förskolor. Projektet utgick från livsmedelslagstiftningen och Europaparlamentets
förordning. Det är viktigt att förskolorna börjar utarbeta en långsiktig plan för att rensa bort
plastredskap och matservis av plast. Vid nästa upphandling bör färskoleköken välja bästa
produkt som är giftfritt.

Inledning
Kemikalieinspektionen påpekar att det är viktigt att arbeta förbyggande och strategiskt för att
minska riskerna med miljö och Hälsofarliga kemikalier i barnens omgivning. Att försöka
minska risken för att barnens hälsa skadas och påverkas i deras framtid är vuxnas ansvarfulla
uppgift. Detta innebär att barnen ska skyddas mot farliga kemikalier som kan finnas i
barnens vardag och kan innebära en risk för barnens hälsa.
Kemikalier finns över allt i barns omgivning bland annat i material, utrustning och matservis
i köket som används vid matlagning och servering av barnens maträtter. Kemikalieprodukter
kan orsaka en risk för barns hälsa och detta kan bero på vilka produktinköp förskolor gör och
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vad är det som påverkar förskolors inköpspolicy, är det ekonomi eller bästa möjliga val av
produktinköp som bestämmer.

Syftet
Tillsyn projektet "Giftfria förskolor" syftar till att försöka minska farliga kemiska ämnen som
omger barnen i förskolans inomhusmilj ö. Som ett komplement till tillsynens projekt " Giftfri
förskola" uppstår behoven att inventera kemikalier i kommunernas förskalekök Därför
utfördes projektet "Kemikalier i förskolekök" med den delen som tar upp köken i förskolor.
Projektets syfte är för det första att öka kunskapen om de olika farliga kemiska skadliga
ämnen som kan hamna i barns mat när det finns olämpliga köksmaterial i förskoleköken. För
det andra att utforska hur långt förskaleköken har kommit när det gäller giftfria förskolor.

Bakgrund
(

r

Enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EG)nr 1935/2004 i artikel3 finns allmänna
krav om material och produkter som avsedda att komma i konakt med livsmedel. Material
och produkter får inte överföra ämnen tilllivsmedlet i sådana mängder att de: Utgöra en risk
för människors hälsa, medföra en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning eller
medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper.

\_

Enligt livsmedelslagen (2oo6:804) i avsitt 4 där livsmedelslagstiftningens allmänna krav i
artikel 14 krav på skadliga för hälsan, när man fastställer om livsmedel är skadliga för hälsan
skall man ta hänsyn till de tänkbara omedelbara och/ eller kortsiktiga och/ eller långsiktiga
effekterna av livsmedlet, inte bara på den person hälsa som konsumerar det, utan även på de
kommande generationernas hälsa. Vissa konsumentgruppers särskilda känslighet för ett
livsmedel när livsmedlet är avsett för denna konsumentgrupp.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material avsedda att
komma i kontakt med livsmedel i artikel15 märkning orden "för kontakt med livsmedel" eller
en specifik uppgift om användningsområde, Såsom kaffebryggare, vinflaska, soppsked eller
den symbol som visas i bilaga 1 ~i, och vid behov, särskilda anvisningar som skall iakttas för
att användningen skall ske på ett säkert och lämpligt sätt.

c

I Miljöbalken kapital 2 Allmänna hänsynsregler i paragraf 3 Försiktighetsprincipen
innehåller miljöbalkens försiktighetsprincip som innebär att redan risken för skador och
olägenheter utgör en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa effekter på
hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. skyldigheten gäller också möjliga,
sannolika, troliga skador och olägenheter för människors hälsa eller miljö. Och i
Produktvalprincipen paragraf 4 står att verksamhetsutövare som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika att använda eller sälja kemiska
produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risk för människors hälsa och
miljön, om de kan ersättas med andra, mindre farliga produkter eller organismer.

Metod
Projektmetod har varit inventering och alla besök har varit föranmälda, besöken
synkroniseras med hälsoskyddsinspektörens tillsyn. Vid besöken användes en checklista som
utgick från Livsmedelslagstiftningen, Miljöbalken och olika checldistor av projektet Tillsyn av
kemikalier i förskolor i Ulricehamns och Tranemos kommun, Tillsyn av kemikalier i förskolor
i Stockholms Län, Handlingsplan giftfri förskola i Tranemo kommun, Handlingsplan för
giftfria förskolor i Sundbybergs stad, Giftfria inköp från Sundbybergs stad, Livsmedelsverket,
Vägledning för en giftfriare förskola från Miljösamverkan Östergötland och Kemikalier i
barns vardag i Kemi Kemikalieinspektioner, se bilaga 2.
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Följande kontrollområden ingick i projektet och i checklistan:
-Hygien- och städprodukter.
-Olika symboler och innehållsförteckningar för hygien- och städprodukter.
- Köksmaterial och utrustning vid matlagning.
- Köksredskap av plast.
- Köksartiklar och matservis vid servering.
- Förpackningsmaterial.
- Engångshandskar.
Projektet omfattade 25 färskolekök i Ulricehamns och Tranemos kommun, se bilaga 3.
Besöken inriktas mot kökspersonal som hanterar livsmedel och serverar barns maträtter i
förskolköken.
Resultaten från besöken med svaren på frågorna dokumenterades i checklistan som
skickades till kökspersonal och till samtliga förskolchefer i Tranemo och Ulricehamn.

Diskussion och slutsats

c

Resultaten av projektet var utan anmärkningar och inga aktuella åtgärder krävdes eftersom
projektets syfte var att inventera kemikalier i färskolekök Dessutom ges en guide till
kökspersonal om de bättre alternativ som finns på marknaden och matcher med inriktning
giftfria förskolor.
Resultaten visade att cirka hälften av förskolorna använde i första hand miljömärkta och
allergivänliga hygien- och städprodukter medan resten av förskolorna hade både miljövänliga
och andra vanliga produkter. 24 % av förskolorna har dokumenterad information med
tydliga innehållsförteckningar för olika hygien- och städprodukter. Däremot 76 % av
förskolorna hade inte informationen som krävs. För olika farosymboler, miljömärkningar och
CE-märket var det cirka 8o % av förskolorna som har kännedom och kunskap om vad dessa
symboler innebär och varför de används. Mer kunskap för förskolorna om sådana symboler
som kan innebära en risk för barnen gör att det blir lättare att skydda dem mot dessa risker.
Nästan alla färskoleköken använder främst rostfria kastruller, stekpannor och kärl samt
gjutjärn används också, men köksredskap och matservis av plast var det populär att använda
i färskolekök I figur 1 redovisas fördelningen av färskoleköken enligt deras matserviser.

c

Köksredskap och
matservis i plast

FÖRSKOLEKÖK
1 Matserviser av porslin och glas

l Blandad matserviser av porslin, glas och plast

11 Matserviser av plast

li Plastmed
gaffel och
glassymbolen
• Plast utan
gaffel och
glassymbolen

---------------Figur 1: Fördelning av försko leköken enligt deras
matsenriser av porslin, glas och plast.

Figur 2: Fördelning av försko leköken enligt
deras köksredskap och matsenriser i plast med
symbolen eller utan symbolen.
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I figur 2 visas fördelning av färskoleköken enligt deras matserviser och köksredskap i plast
med gaffel och glassymbolen eller utan symbolen. Resultatet visade att det finns tre
färskolekök som använde plast utan gaffel och glassymboL Vidare var det fyra färskoleköken
som hade gamla och slitna köksredskap och matserviser av plast och melaminplast. I
Ulricehamns kommun färskolekök hittades rostfritt material och glas - porslins matserviser
som främst användes i färskoleköken men i Tranemos kommun färskoleköken var det
mycket köksredskap och matserviser av plast och det visas i figur 3.

Förskolor som har bara
matserviser och
köksredskap av plast

c

•

J U ricehamns
ko mmu n

•

J Tra nemo s
ko m m un

- - - · - · - - - ..

Figur 3: Fördelning av Ulricehamns kommun förskolor än Tranemos kommun fårskolor som har bara matserviser och
köksredskap av plast.

Färskoleköken använder glas, tallrikar och köksartiklar av plast som har gaffel och
glassymbolen och detta är godkända att användas i kontakt med livsmedel enligt
Livsmedelsverket. Men frågan handlar här om vilka plastsorter som används till att tillverka
detta köksmaterial av plast? Tyvärr finns det inget krav inom EU att märka plastmaterial vad
plastsorten innehåller, vilket gör att väldigt många förpackningar eller material i marknaden
kan sakna dessa symboler. Nämligen är det mycket matserviser och köksredskap av plast i
färskoleköken som inte har redovisning för plastsorter som användes i tillverkningen av
plast.

l

När plastsorter består av Polystyren PS, Polykarbonat PC eller märkt med nummer 07. Detta
innebär att plastsorter kan innehålla ett hormonstörande ämne Bisfenol A som läcker ut från
husgeråd och hamnar i maten. Varm, sur och fet mat ökar risken att Bisfenol A lossnar.
Kemikalieinspektionen påpekar att olika plastsorters som är märkta med siffran 07 eller
bokstäverna PC och PS kan innehålla skadliga kemikalier för barnens hälsa, i bilaga 4 finns
mer information om de olika trianglarna och vilken typ av plast och vad trianglarna betyder.
Plasttillbringare som märkta med siffran 07, PS och PC var det material som mest användes i
alla färskoleköken till servering av vatten till barnen.
I inventeringen konstaterades att nästan alla färskoleköken använde köksredskap av plast
och svartplast vid matlagning t.ex. slevar, stekspadar, visp, gaffel och sked. Några av dessa
köksredskapen har inga redovisningar om vilka temperaturer de kan tåla. Däremot upptäckts
brända svarta köksredskap som enligt märkning ska tåla upp till 220 C, titta på bild 1.
Plastredskap som uppvärms och kommer i kontakt med varm mat kan släppa ifrån sig för
hälsan skadliga ämnen till maten. Köksredskap av plast i Polyamid kontrolleras vid import
till EU från Kina och Hongkong sedan 1 juni 2011. Därför är det viktigt att gamla köksredskap
bör bytas ut.
Livsmedelsverket "riskprofil för material i kontakt med livsmedel" nämns i en rapportering
från RASFF "Rapid Alert System for Food and Feed, Snabbt varningssystem för livsmedels-
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och fodersäkerhet" som huvudsakligen rör överträdelser av gränsvärden för migration från
plast. Det konstaterades att det finns 3 ämnen/ ämnesgrupp som dominerar under perioden
2007-2009. Det är formaldehyd från melaminplast och ftalater samt andra kemiska ämnen
från polyamid(nylon). Ytterligare är det svarta köksredskap innehållande en förorenad
masterbatch (färgämne och granulat) som anses av kemikalieinspektionen som hälsorisk
konstaterades i många RAFSS. Plast är detaljreglerat inom EU men plast som importerar
från Asien då speciellt av husgeråd utgör ett problem t.ex. svarta köksredskap av polyamid.
Andra kantaminanter i plast kan utgöras av höga halter av tungmetaller eller mjukgörare
ämnen.

(

c

Bild 1: Brända köksredskap av svart plast

(_

Bild 3: Matservis av glas och porslin

Bild 2: köksredskap av rostfritt.

Bild 2 och 3 visar bra materialval för tillagning och servering.
Vid diskussionen om några frågor i checklistan visade resultaten att nästan alla
förskaleköken följer bra rutin och uppfyller krav som behövs för säkra maträtter, det gäller
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frågorna om användningen av förpackningar i mikrovågsugn, spolningen av vattenkranen,
grillning i förskolorna därför kommer dessa inte att nämnas vidare. Andra punkter som
diskuterades redovisas i resultaten i tabell l
Tabell

l:

Fördelning av färskoleköken med punkter som kontrollerades

Punkter som kontrollerades

Antal törskolor som skiljer sig

Förpackning plastfilm av PE eller PVC

PVC: 1 _PE: 19_ Vetej:4

Konservburkar av metall vid tillagning av maten

Nej: 13 _Ja: 12

Ateranvändningen av plastförpackningar

Nej: 14 _Ja:

Engångshandskar av Nitril eller Vinyl

Nitril: 19 _Vinyl: 7

11

(

c

c
(_

Vid sökningen av innehållsförteckning till plastfilm som mest användes i förskolekök, var det
polyethylen PE som plastfilmen består av. PVC Plastfilm av Polyvinylkiorid innehåller
ftalater, ett mjukgörande ämne som påverka förmågan att få barn. Ytterligare är det
vinylhandskar som används i en del av förskolköken. Vinylhandskar är inte avsedda att
använda med feta livsmedel och Livsmedelverket anser att alla livsmedel ska räknas som feta
livsmedel därför är det viktigt att byta engångshandskarna av vinyl till Nitril, polyeten eller
ftalatfria istället. När det gäller konservburkar är det förskolornas tillagningskök som
använder konservburkar av metall vid tillagning av maten. Inventeringen visade att
tomatpure och majs burkar var det enda som användes. Giftfria förskola projektet
rekommenderar att andelen mat från konservburkar ska minskas eftersom beläggningen på
insidan av vissa konservburkar innehåller Bisfenol A (ett hormonstörande ämne). Enligt
samma rapportering från RASFF är att migrationen av ftalater sker framför allt från PVCförslutningen i burklock som används till delikatessförpackningar av glas men också från
PVC-film och enskilt husgeråd av PVC plast.
Glassförpackningar bland annat återanvändes för att frysa eller kyla maten i en stor del av
förskoleköken. Livsmedelsverket framhävdar att plastburkar inte är lämpliga att återanvända
till olika livsmedel då plastburkar inte är avsedda för tänkta ändamål och godkända för
återanvändning.
Sammanfattningsvis är de olika material plastfilm, engångshandskar, matservis och
köksartiklar av plast, svarta köksredskap av plast, konservburkar, aluminiumkärl, teflonkärl
det långsiktiga effekter som cancer, hormon- och reproduktionsstörande och
fortplantningsförmågan som diskuteras för att barnen kan vara känsligare än vuxna. Målet är
att kemiska ämnen från plasten och olika andra material inte bör överföras och förorena
livsmedel. Detta kan också påverkas på grund av mat fetthalt, surhetsgrad, konsistens,
temperatur och förvaringstid. Trots politiska ambitioner och ED-lagstiftning som blir bättre
lyckas samhället ännu inte skydda barnen från skadliga kemikalier. Alla kan hjälpa till att
minska alla risker och försöka undvika allt som kan skada barnens hälsa i framtiden.
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Källor

c
c

1-Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om
material och produkter att komma i kontakt med livsmedel, artikel3 "Allmänna krav" och
artikel15 "Märkning".
2-Livsmedelslagen (2006:804), Livsmedelslagstiftnings allmänna krav artikel14 "Krav på
livsmedelssäkerhet".
3-Miljöbalken kapital2, Allmänna hänsynsregler i paragraf 3 Försiktighetsprincipen och i
paragraf 4 Produktvalsprincipen.
4-Livsmedelsverket "Plast"," material i kontakt med livsmedel" och köksredskap".
5-Miljöenheten i Ulricehamns och Tranemos kommun" Tillsyn av kemikalier i förskolor".
6-Miljösamverkan Stockholms Län "Tillsyn av kemikalier i förskolan".
?-Livstecknet, forumfrågor och svar ''Vinylhandskar och feta livsmedel" och "Återanvändning
av förpackningsmaterial".
8-Tranemos kommun" Handlingsplan giftfri förskola".
g-Sundbybergs stad" Handlingsplan för giftfria förskolor" och "Giftfria inköp".
10-Miljösamverkan Östergötland" Vägledning för en giftfriare förskola" .
11- Kemikalieinspektionen" Kemikalier i barns vardag".
12-Livsmedelverket"Riskprofil för material i kontakt med livsmedel"

c
(
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Bilaga 1

c
c

(_

(
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Bilaga 2

Checklista för ett projekt över kemikalier i färsko lekök

(

(

Vmje dag utsätts barn för kemikalier och gifter som finns i miljön de lever i.
Ke1nikalier kan vara i den luften som barnen andas in och i maten som de äter.
Barn är mer känsliga (inte rårdigutvecklade) och äter/ dricker mer i rorhållande
till sin vild än vtLxna. Projektet belyser gifter och kemikalier som kan finnas på
förskoleköken där matlagning och servering sker. Vårt val av köksutrustning
och matservis har stor betydelse när det gäller barnens hälsa. Gifter och
kemilmlier l<an läcka ut ur köksmaterial och utrustningar som används vid
tillagning och servering av livsmedel. Dä1for är det vildigt att välja rätt material
med korrekt sätt att använda.
Syftet med projeldet att veta hur det ser ut på förskoleköken i Ulricehanm och
Tranemo kommun och hm· långt verksamheterna har kommit fram när det
gäller giftfria förskolor
Allmänna uppgifter om förskolan
Förskolans namn:

Fastighetsbeteckning:

Besök datum:

D nr:

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:
Antal barn i förskola:

(
Övriga kommentarer

(_
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Hycienprodukt
Anv änder förskolan i första hand mi ljömärkta och allergivän liga hygienprodukter
och städprodukter? {Tvål, rengöringsmedel och tvättmedel).

Nej

Ja :

Miljömärkta parfymfria städprodukter och hygienprodukter är bästa val eftersom doftande produkter framkallar

Delvis

allergier.

c
Nej :

Använder ni hygienprodukter med tydliga innehållsförteckningar?

c

.J a

Hygienprodukter innehåller ofta färg, parfym och konserveringsmedel (kemiska ämnen) som är
allergifram kallande.

Har förskolan kännedom om CE-märket, olika mi ljömärkn ingar och farasymbo ler
för kemiska hygienprodukter och vad de betyder?
Kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler om de har bedömts ha farliga egenskaper. Förskolor bör
undvika hälsofarliga kemiska produkter som riskerar att skada barnen. CE-märket hjälper dig att välja säkra
produkter som uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Svanen, Astma och Allergiförbundet är olika märkningar
för miljöval produkter. Olika symboler och märkningar finns i bilaga 1.

CE-märkning

Miljömärkningar

l

~ ~s~ ~
Explosivt

Giftigt

Brandfrigl

Oxidenonde

Frälande

Skadligt

Hilsofrigl

M~jöfartigt

Checklistas bilaga 1

12

Nej
Ja:
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Matservering
o Lager förskolan egen mat eller köper in maten? Förskolan har tillagningskök
eller mottagningskök?
Vi lket material och utrustning använder ni för att laga, förvara och värma
mat (stekpannor, bakformar, aluminiumkärl, teflonbeläggning och rostfri
ka strull )?

Rostfri kastrul l:
stekpannor :

Husgeråd tillverkade inom EU och märkta med EU:s gaffel och glassymbol är ofta av högre kvalitet och

Al uminium kärl:

de är bästa val. Undvik stekpannor, kantiner och bakformar av Teflonbeläggning och byt dem till

Teflonbeläggning :

rostfritt stål eller gjutjärn. Det är bättre att undvika använda aluminiumkärl och aluminiumfolie vid

Gjutjärn:

matlagningen eller förvaringen av sura livsmedel.

(

Använde r förskolan plasttallrikar, plastmuggar och plasttillbringa re vid
serve ring av maten?

Nej:
Ja

Polykarbonat (PC) är vanlig i tillbringare och plastglas. PC innehåller ett hormonstörande ämne Bisfenol
A som läcker ut från husgeråd och hamnar i maten. Varm, sur och fet mat ökar risken att Bisfenol A

(

lossnar. Polyvinylklorid (PVC) innehåller mjukgörande ämnen t .ex. Ftalater som misstänkte orsaka
skador på fortplantningsförmågan. Använd inte plasttallrikar, plastmuggar och plasttillbringare utan byt
ut dem till porslin och glas istället.

Har ni plastköks redskap vid t illagning av maten?

Nej
.Ja:

Plast som uppvärmas eller kommer i kontakt med varm mat släpper ifrån sig skadliga ämnen för hälsan
och för över till maten . Plastredskap och plastmaterial som är märkta med siffran 3,6 och 7 bör främst
undvikas. Detta betyder att de bokstäverna PC, PS och PVC som ska undvikas. Byta ut svarta redskap till
rostfritt eller trä istället.
Köksredskap av plats i polyamid kontrolleras vid import till EU från kina och Hongkong sedan l juni
2011. Rensa bort gamla plastredskap från kina.

Använder ni plastmateria l med symbolen " Gl as och gaffe l" ell er andra
liknande symboler?

l

Nej
.Ja

Märkning med " glass och gaffel"- symbolen
eller orden "till livsmedel" används på alla säkra plastmaterial i kontakt med livsmedel. " Glas/ gaffel"

c

symbolen ska kompletteras med mer information om materialet är olämplig att använda för feta
livsmedel eller vid höga temperaturer.

Förpackar ni mat i lämp lig plastfilm av PE eller PVC?
Plastfilm av PVC " polyvinylklorid" innehåller mjukgörande ämnen "ftalater" som misstänkte göra

PVC
PE

skador på fortplantningsförmågan. Plastfilm av PE "polyeten" är bra alternativ.

Använder ni konservburkar av metall vid t illagning på köksförskola?

Nej
Ja

Beläggningen på insidan av vissa konservburkar innehåller Bisfenol A (ett hormonstörande ämne).
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Återanvända plastförpackninga r som redan har kommit i kontakt med
livsmedel t.ex. glassförpackni ngar, sylth inka r eller kesob urkar?

Nej
Ja

De allra flesta platsförpackningar som redan har kommit i kontakt med livsmedel är inte avsedda för
återanvändningen . Sluta återanvända engångsmaterial och införskaffa material som är avsett för
tänkta ändamålet.

Använder ni förpackningar i mikrovågsugn? Ko ll ar ni märkn ingen som visar
att det går bra?

Nej
Ja

Man bör inte använda en förpackning i mikrovågsugn om det inte finns märkning som visar att det går
bra.

c
Grillar ni med nät el ler gri llga ller av Teflon i försko la?
Telefon är en termoplats som klara värme upp tiii300C men smälter vid cirka 330C. När man grillar är

C.

Nej
Ja

det vanligt med temperatur över 330C.

Om engångshandskar används vid mathante ring använ der förskolan
fta latfria engångshandskar ell er märkta med symbol (glas/ gaffel) el ler

Nitril
Vinyl

information? (Nitril eller polyeten istä ll et för Vinyl)
Vinylhandskar som är godkända för kontakt med livsmedel innehåller ftalater . Dessutom ofta är märkta
med uppgifter att de inte ska används vid hantering av feta livsmedel. Använd i första hand ftalatfria
engångshandskar (märkta med gaffel och glassymbolen) t. ex. Nitril eller polyeten istället för Vinyl

Bru kar ni spo la vatte nkranen t ill s vatt net är rikt igt kal lt innan t il lagni ng och
se rve ri ng?
Nej
Kranen och vattenledningarna kan bland annat laka ur bly och koppar i vattnet därför är det viktigt att

(_

Ja

spola vatten.

Om fö rskolan köper in lunchrät ter: Hur säkerställer att maten
t ransporteras i lämpliga villkor? (Temperatur och fö rpackningar)

(_
Enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EG)nr 1935/2004 i artikel 3 finns allmänna krav om material och produkter
som avsedda att komma i konak1: med livsmedel. Material och produkter får inte överföra ämnen till livsmedJet i sådana
mängder att de: Utgöra en risk för människors hälsa, medföra en oacceptabel förändring i livsmedJets sammansättning eller
medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenska per.
Enligt livsmedelslagstiftningens allmänna krav i artikel 14 krav på skadliga för hälsan, när man fastställer om livsmedel är
skadliga för hälsan skall man ta hänsyn till de tänkbara omedelbara och/ eller kortsiktiga ochfeller längsiktiga effekterna av
livsmedJet, inte bara på den person hälsa som konsumerar det, utan även på de kommande generationernas hälsa. Vissa
konsumentgruppers särskilda känslighet för ett livsmedel när livsmedJet är avsett för denna konsumentgrupp.
EG-förordning 1935/2004 - om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel i artikel 15 orden "för kontakt med
livsmedel" eller en specifik uppgift om användningsområde, Såsom kaffebryggare, vinflaska, soppsked eller den symbol som
visas i bilaga 2, och vid behov, särskilda anvisningar som skall iakttas för att användningen skall ske på ett säkert och lämpligt
sätt.
I Miljöbalken kapital 2 Allmänna hänsynsregler i paragraf 3 Försiktighetsprincipen innehåller miljöbalkens försiktighetsprincip
som innebär att redan risken för skador och olägenheter utför en sk'}'ldighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa
effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. Sk'}'ldigheten gäller också möjliga, sannolika, troliga skador
och olägenheter för människors hälsa eller miljö. Och i Produktvalprincipen paragraf 4 står att verksamhetsutövare som
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bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan innebära risk för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med andra, mindre farliga
produkter eller organismer.

Checklistas bilaga 2

c

c

(
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Bilaga 3

Listan över förskolorna som ingick i projektet

(
\._

1-Vistaholms föräldrakooperativ i Ulricehamn.
2-Regnbågens förskola i Uddebo.
3-Prästgårdens förskola i Tranemo.
4-Skattekammaren i Tranemo.
5-Parkhagens förskola i Limmared.
6-Limmaredskolan, Fjäril grön.
7-Solhagens förskola i Tranemo.
8-Rönnhagens förskola i Grimsås.
g-Åsalyckans förskola i Nittorp.
10-Bikupans förskola i Länghem.
11-Trollskogens förskola i Älmsta.
12-Hökerums förskola.
13-Nitta förskola.
14-Hökerumsgården.
15-Träskon förskola i Trädet.
16-Pastellens förskola i Blidsberg.
17-Regnbågens förskola i Dalum.
18-Kvarlyckans förskola i Ulricehamn.
19-Totus förskola i Ulricehamn.
20-Marbäcks förskola.
21-Nyckelpigan förskola i Timmele.
22-Ängsgårdens förskola i Timmele.
23-Lingontuvan förskola i köttkulla.
24-Ljungbacken förskola i Ljungsarp.
25-Björkhagens förskola i Dalstorp.

(_

(_
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1. Inledning

c
c

Kemikalier berör alla och inte minst när det kommer till våra barn. Barn och unga är särskilt
känsliga får exponering av farliga ämnen. Detta beror på att deras kroppar är under
utveckling, en utveckling som är beroende av hormonella system som kan påverkas av farliga
ämnen. Barn är även naturligt mer exponerade än vuxna eftersom de, proportionellt till sin
kroppsvikt äter, dricker och andas mer. De har också ett annat beteende genom att de till
exempel vistas mer på golvet och gärna smakar på olika saker och material. Den lagstiftning
som finns idag är inte tillräcklig får att skydda barnen. Därför behöver fårskolorna ha verktyg
och kunskap får att kunna minimera barnens exponering för kemikalier i fårskolorna. I
Ulricehamn finns det 23 fårskolor och i Tranemo finns det totalt 16 (inklusive friskolor)
förskolor som inspekterades 2017 med avseende på kemikalier.

1.1

Syfte/Mål

Detta projekt fokuserar på att öka vetskapen om kemikalier i förskolor i Ulricehamn och
Tranemo, och att genom tillsyn tillsäkra att barn inte kommer i kontakt med leksaker och
andra fåremål som innehåller skadliga kemikalier i förskolemiljön. Tillsynsbesöken är en del
av kommunens arbete som lokal tillsynsmyndighet över offentliga lokaler och ses som en del
av kommunens strävan att uppfylla miljökvalitetsmålet giftfri miljö.

1.2 Avgränsning
Avgränsningen i projektet har varit leksaker, produkter och möbler. Som minimikrav ska alla
förskolor rensa bort de så kallade "fyra värstingarna" vilka är fåljande:
•

Avfall som används som leksaker: exempelvis gammal elektronik eller byggmaterial

•

Felaktiga användningsområden: saker som används till annat än vad det är avsett får
exempelvis "vanlig" fårg som används som ansiktsfårg.

•

Mjuka, halvmjuka eller kladdiga plastleksaker.

•

Parfymerade leksaker.

(

C.

Många av tillsynsbesöken genomfårdes tillsammans med livsmedelsinspektör som
kontrollerade köken och vilken typ av material som används i köken. Syftet med att
inspektera tillsammans var också får att få bättre samordning på miljöenheten och dra
lärdomar av varandra.
Använd checklista bifogas som bilaga.

4

Tillsynsprojekt giftfri förs kola

1. 3 Diskussion och stutsats
Syftet med tillsynen och denna rapport är att öka medvetenheten och kunskaperna kring
kemikalier i förskolan. Frågan har väckt intresse ute på de olika verksamheterna. Samtidigt
får Samverkansnämnden som tillsynsmyndighet en inblick i hur läget ser ut idag på
förskolorna. Hur långt arbetet med att fasa bort skadliga kemikalier har kommit varierar
mellan inspekterade förskolor. Viljan och intresset har dock varit bra från Förskalechefer och
pedagoger.

c

c

Kommunerna har kommit olika långt i arbetet med att fasa ut kemikalier från förskolorna. I
Tranemo kommun har man under början av 2017 antagit en plan för giftfri förskola för att få
igång ett mer enhetligt arbete på samtliga förskolor i kommunen. I planen framgår att "I
handlingsplanen består åtgärderna framförallt av att rensa, fasa ut och sortera, men även om
att köpa in nya material och att tänka långsiktigt". Man har även utbildat inköpare
(pedagoger) på förskolorna att köpa miljövänligare produkter.
I Ulricehamn har kommunen inte jobbat aktivt med frågor som rör Giftfri miljö utan vid
inspektionerna var där en variation på hur långt man kommit i utfasningsarbetet.
Det är tydligt att de kommunala förskolorna på båda kommunerna litar på de företag som är
upphandlade och deras koll på miljö och hälsovänliga produkter. Detta ställer krav på att de
som sköter upphandlingen tittar på material som ska köpas in för att säkerställa en giftfri
förskola. Det vore fördelaktigt framöver om utbildning, miljöenheten, upphandling med
flera, samverkar gällande giftfri förskola då alla har sina ansvarsområden samt kunskaper
som alla kan dra nytta av.
De allra flesta verksamheter har tänkt på att minska de skadliga kemikalierna i förskolan och
många har börjat med att rensa bland plastleksaker till exempel. På en del ställen finns inga
nedskrivna rutiner eller arbetsplan för arbetet med kemikalier på förskolan. Trots det har de
redan börjat med att försöka rensa bort skadliga varor och kemikalier. Många förskolor
använder miljömärkta hygienprodukter fria från parfymer och konserveringsmedel.

c

En förutsättning som krävs framöver är att det finns tydliga rutiner vid inköp. Vad som krävs
i de flesta verksamheter är en bra egenkontroll med fungerande rutiner för hur verksamheten
ska arbeta med giftfri förskola. För att sedan upprätthålla detta goda arbete behövs rutiner
arbetas fram, med stöd av inspektionsrapporten och övriga kunskaper som har presenterats
och delats ut till verksamheterna.
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Bilaga
Checklista med handläggarstöd för tillsyn över kemikalier i förskolor

(

(

6

Checklista med handläggarstöd för tillsyn över kemikalier i förskolor
~

l

c

l

i

.t

•

o

l. Datum och medverkande

c

Datum

Medverkande

D nr

2. All manna
..
upp21 ter om verks am h eten
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson
E-post

Telefon

Antal barn

Antal avdelningar (förskola)

(_
Övriga kommentarer

3. Lekmaterial
Leksaker
Finns leksaker äldre än 2007?

OJa
O Nej
D Vet ej

·:··.· ;~i(\,, "

c

• \. ' ~

' . ;. .

.. :·<

Finns leksaker som är självlysande luktar kemikalier, eller parfYm?

OJa
O Nej
D Vet ej

Finns mjuka eller halvmjuka plastleksaker, eller kladdiga leksaker?

OJa
O Nej
O Vet ej

(dockhuvuden, djur, badankor, "s/ime ")

c

l.

.• ' ,: .. ·t.

"l l"

::-·:

l'

-~.

l

:::-:-.

'

:

':'1: : .

Tvättas nya gosedjur, dockkläder, maskeradkläder etc. innan de används?
(Hur säkerställs detta? Vem är ansvarig? Ar rutinen dokumenterad?)

·.::

~~- . .

'1

~ ... -·~:.~d_i'l

.1 .11·.: · ' t,::!
1

·. )' ·:, .,-' .. i.:l . dt.: . . :::1

.:: 1 ~·

·-·:·:-- .. . ::

···~: .

.;_1;;~-:.

.:\:. . ~~d ~ ....
~ l·· . . Jl',_· .

:

~

.

~-

.. ~:.:- t:\,·.;

..
( n·· ~-i.

. .

uir:··~

Egenkontroll: Hur säkerställer ni att ovanstående rutiner följs? Vem är
ansvarig? Är rutinerna dokumenterade? Följs rutinerna upp?

(_

(_

2

OJa
O Nej
D Vet ej

4. Måla/pyssla
Används någon typ av leklera? (cerenit, trolldeg eller play d oh)
Om ja, vilken/vilka:

OJa
Nej
D Vet ej

D

OJa,,_______________
O Nej
D Vet ej

Gör ni egen lekmassa? (innehåller den alun eller citronsyra?)

(
' .

c

Används ICKE vattenbaserade fårger eller fårger med
konserveringsmedel?

. • . . ··..... ::·

-\.-

~-

OJa
O Nej
D Vet ej

.l:·· • ; . ..... i l

....

,,

..._

-·

Används ansiktsfärger, smink eller teatersmink?

OJa
O Nej
D Vet ej

Vem ansvarar får att färgerna används får avsett ändamål?
(exempelvis ansiklsfärg)

Vid inköp: kontrolleras innehållet? Kontrolleras om färgerna är avsedda
att användas av barn?

(

:,~; h. :.,:::r;e;·
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Egenkontroll: Hur säkerställer ni att ovanstående rutiner följs? Vem är
ansvarig? Är rutinerna dokumenterade? Följs rutinerna upp?

3

S.Lek

Finns utklädningssaker som inte är avsedda får barn? (väskor, skä1p, skor

OJa
O Nej

av plast, smycken osv.)

·_:--.·

.,,

,_.

•••

; l ·.. ':. -: '

l

'•!. •

' • ,\ ~. '

l

.

(

Finns "leksaker" som inte är leksaker? (pappkartonger, byggmaterial,

OJa

köksutrustning, matförpackningar etc.)

O Nej
D Vet ej

c

'

.

~

''"

Används gammal elektronik som leksaker? (hårtork, tangentbord, kamera,

: .... ,.

:·-~·"'· L'.,'

.'

.

OJa
O Nej

mobiltelefon etc.)

,

~

.=:- ~ ...

., ":..:. -..
;

'

- . ~"'

~::l'.

. ": ... :-- .v' ..

'"'' 1

,;._' !\..

Vilka rutiner finns får att ta emot saker från t.ex. fåräldrar?
(vad kontrolleras, vem är ansvarig, vad tas emot, vilken information ges till
föräldrar i förebyggande syfte,)

(

':. ~~~l~"'r• t.:l\: .. rE! i 1:u.~ L l ~iJ h~~ :.;o :-..~_-,;,.,:,·

E:,!r:

~-: il =
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Egenkontroll: Hur säkerställer ni att ovanstående rutiner fåljs? Vem är
ansvarig? Är rutinerna dokumenterade? Följs rutinerna upp?

4

11\
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6. Elektronik

(

Finns datorer eller annan elektronik i de rum barnen vistas?

OJa

(är de påslagna, finns de i sovsalen?)

O Nej

Finns rutiner vid användning av elektronik?

OJa

(vädring, handtvätt)

O Nej
D Vet ej

c
. ,.

. : .:.. _.. " \.Jl i·~,
•. o\.

'

.::. ....

~

:

,

l

'

~ · · L

·

1
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'l i~
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Egenkontroll: Hur säkerställer ni att ovanstående rutiner fåljs? Vem är
ansvarig? Är rutinerna dokumenterade? Följs rutinerna upp?

c
c

!
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. ,_· :.. .
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7. Inköp/utrensning/utbildning
Vem/vilka är ansvariga för kemikaliefrågor på förskolan?

D

Vem/vilka gör inköp?

Förskolan själv

D Avdelningarna själva
D Annan förskola
D Annan övergripande

funktion _ _ _ _ _ _ _ __

(

Hur väljer ni produkter vid inköp? Finns dokumenterade rutiner?
(Väljs produkter med miljömärkning, används produktvalsprincipen? Hur
säkerställs att de rutiner som finns följs ?)

(
'--

Hur sker utrensning av leksaker?
(vem ansvarar, hur ofta sker utrensning, vad rensas bort?)

Egenkontroll: Hur säkerställer ni att ovanstående rutiner följs? Vem är
ansvarig? Är rutinerna dokumenterade? Följs rutinerna upp?

Har verksamheten säkerhetsdatablad?

Har verksamheten skriftlig fOrteckning för de kemiska produkter samt
biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten(l998:901 , 7§)
.. : ..

,·

· '-'-· ~.-·~~·:~je · ._· ~:c. . : !-:i·.!::~-;_.,.,:::-:
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S.material vid blöjbyte
Används handskar vid blöjbyte? Vilket material består handskarna av?

c

c

(_

c

7

D
D

nitril
vinyl
D latex
D annat: _ _ _ _ _ __

Samverkansnämnden miljö och bygg .

l (l)

Beslut 2017-12-05
SMB § 145

Samverkansnämnden miljö och byggs verksamhetsplaner 2018
Diarienummer:

2017.3195

Beslut
Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar att:
Anta verksamhetsplanernas mål och uppdrag samt tillstyrka de åtgärder och insatser som
föreslås.

(

(

Ärendet

Verksamhetsplanerna är ett instrument för att kunna styra, följa upp och mäta verksamheten
inom samverkansnämndens ansvarsområde. I verksamhetsplanen beskriver
samverkansnämnden de prioriterade aktiviteter som nämnden vill genomföra för att nå sina
mål
Verksamhetsplan 2018 miljö, se bilaga A.
Verksamhetsplan 2018 bygg, se bilaga B.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun

(_

Miljöenheten
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

ULRICEHAMNS
KOMMUN

~

TRAN EMO
KOMMUN

l - . -('

(\

(\

Verksamhetsplanering (Miljö)
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~ ~agfrån~H

l

l~tuppcrag

l

:· ·· [

2015

l

~t~ag2016

1
:
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[
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J

Budgetupperas 2011
~

- ~ Algärdsplan- framtidens grundskola
~

-

J

Algärdsplan- utvecklingsplan för sjön Asunden

[!]
Handingsplan - Måldokm~ent för folkhälsoarbete
Uricehamns kommun 2012-2016

~
Algärdsplan- program för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning

[!]
Handingsplan för ökad måluppfyllelse l
grmdskolan 2015-2018

~
'l

Ii

Handingsplan för krisberedskap 2015-2018

[!]

l

~l«eksplan

~
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Atgärd/lnsats

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
[~

t

i.

..c._r
·_W 1)1

;_ . ,_.. ,. . -- ·-.--

Mål/Uppdrag

Dokument/Område

l'

~
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Verksamhetsplanering (Miljö)

!i
1

"l~n mot våld i nära relationer

J

l
l

~ndingsplan för järnställeilet

l
l

~dreomsorgsplan 2016-2019

l

~ndingsplan för vuxenutbildningen

[

n
Indikator/mätetal

Mål/Uppdrag

Dokument/Område
1

n

(j

Atgärd/lnsats

Jämställdhetsplan för lirleehamns kornmun

[!]
Verksamhetsplan för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2017 mellan Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och lirleehamns kornmun

[!]
Riktlinjer för lirleehamns kommuns
bostadsförsörjning

[!]
Handingsplan för att motverka hemlöshet

J

[!]
Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta
hushåll.

[!]

~rkt sk}dl för barn och unga

J

[ ~tematiskt kvalitetsarbete

l

[

11

~r

Enheten ska ha en väl dokumenterad,
kvalitetssäkrad, effektiv, serviceinriktad,
ändamålsenlig och rättssäker acministratlon.
l<älla
Mljö, hälsoskydd och livsrredel

sida 2 av 14 (2017-11-23)

Följa upp dlarlestrukturen som togs fram Inför
nytt ärendehanteringssystem Tidsplan: Klart 30
juni.
Uppdatera rutinen för ärenden till nämnden. Klart
30 april

J
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

Indikator/mätetal

Mål/Uppdrag
Rättssäkerheten i myndighetsutÖIIIllngen inom
miljö ska förbättras.
Källa
Mljö och iivsrredel

Atgärd/lnsats

Andel rätt i överinstans i förhållande till totala
antalet överklagade beslut (o/~
styrmodeller
Verksan11etsplan
Inga ärenden under året återförvisade p.g.a.
formfel.
styrmodeller
Verksantletsplan
Utlämnande av handingar Inom 2 dagar.
styrmodeller
Verksarmetsplan
Utbildningsinsatser för förtroendevalda i
samband med sammanträden. Februari, april,
september och november.
Varannan månad, med start i februari, ska en
lista över öppna ärenden/handläggare tas fram.
Kontroll- och tillsynsplan ska upprättas inför
2019.1idsplan: Klart 12 november 2018.
Genomgång av överklagade ärenden, för att dra
lärdom och utveckla vår handäggning. Klart 28
februari för föregående år.
Presentation på APT eller Miljömöte av resultatet
från genomgången av överklagade ärenden. Klart
31mars
Genomföra internkontroll av handläggning av
tillstånd för enskilda al/lopp. Klart 30 mars
Genomföra Internkontroll av någon del inom
lantbrukstillsynen. Klart 31 augusti

l

Utvärdering och återkoppling av genomförda
internkontroller, mars och augusti.

~

J
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

Mål/Uppdrag

Indikator/mätetal

Hälsoskyddstillsynen ska påverka verksamheter
till en positiv utveckling och därmed minska
olägenheterna för människors hälsa. Tillsynen
ska verka för att förebygga och undarTöja
smittspridning.
Källa

Hilsoskydd

Atgärd/lnsats

Andel tillsynsbesök på registrerade och
anmälningspliktiga verksamheter l förhållande
till tillsyns plan.
Styrmodeller
Verksalltetspan
Handläggningstid för anmälningsärenden från
komplett arTnälan eller ansökan till beslut. (Max
6veckor)
Styrmodeller
Verksalltetspan

Aktiva kundkontakter för återkoppling,
utvärdering, i form av minst 2 träffar med
verksamhetsutövare per år.
[ Ge~--;;;:;;:adonprojekt. Klart december.

Miljötillsynen och handlägglingen ska vara
effektiv, serviceinriktad, ändamålsenlig och
rättssäker. Enheten ska främja en hållbar
utveckling genom att påverka verksamheter till
en positiv utveckling och därmed förebygga och
undarTöja skadeeffekter på människors hälsa
och miljön.
Källa
Mljötilsyn

Antalet tillsynsbesök av de tillståndspliktiga,
anmälningspliktiga samt övriga miljöfarliga
verksamheter med årlig avgift. Enligt tillsyns plan.
Styrmodeller
Verl<salltetspan
Snitthandäggningstid (medelvärde) för tillstånd
och arTnälningsärenden för miljöfarliga
verksamheter från anmälanlansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksalltetspan
Handläggningstid från komplett ansökan
(medelvärde) för tillstånd och
anmälningsärenden för värmepumpar från
anmälanlansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksalltetspan
Antalet inkommande och upprättade ärenden.
Styrmodeller
Verksalltetspan
Antal tillsynsbesök av miljöfarlig verksamhet
som inte betalar årlig avgift enligt tillsyns plan.
Styrmodeller
Verksalltetspan

sida 4 av 14 (2017-11-23)
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

Indikator/mätetal

Mål/Uppdrag

Atgärd/lnsats

'

Antal tillsynsbesök på lantbruk enligt tillsynsplan.
Styrmodeller
Verksanhets plan
Fastställande av checklista för årets tema.
(Avfall) Klart 30 mars
Upprätta tidplan för tillsynsbesök på miljöfarlig
verksamhel Klart 31 januari

Kemikalietillsynen och handläggningen ska vara
effektiv, serviceinriktad, ändamålsenlig och
rättssäker. Enheten ska verka för en minimerad
användning av skadliga kemiska prockJkter och
kontrollera att de hanteras på ett sådant sätt att
människor och miljö skyddas. Tillsynen ska
också stimulera till utbyte av farliga kemiska
produkter till mindre farliga alternativ.
l<älla
Mljötjlsyn

Handläggningstid (medelvärde) för tillstånd och
anmälningsärenden från komplett
anmälalVansökan till beslut. (Köldrnedierapporterna undantaget).
Styrmodeller
Verksarrfletsplan
Genomföra kemikalietillsyn vid tillsynsbesök på
miljöfarlig verksamhet l minst 80 %av
tillsynsbesöken. (Samordnad tillsyn)
Genomförande av PCB-projekt. Delavstämningar i
februari och juni. Tidsplan: Klart 31 oktober.

Avfallstillsynen (definiera,) och handlägglingen
ska vara effektiv, serviceinriktad, ändamålsenlig
och rättssäker. Enheten ska arbeta med att, som
ett led l arbetet mot ett mer kretsloppsanpassat
samhälle, minimera avfallets mängd och innehåll
av skadliga ämnen samt se till att avfallet
omhändertas på ett korrekt och säkert sätt.
l<älla
IWptilsyn

Handläggningstid (medelvärde) för
slamdispenser från när ansökan är komplett till
beslut.
Styrmodeller
Verksarrfletsplan
Handläggningstid (medelvärde) för
avfallsdispenser från komplett ansökan till
beslut.
Styrmodeller
Verksarrfletsplan
-----

-

--

------

Genomföra avfallstillsyn vid tillsynsbesök på
miljöfarlig verksamhet vid minst 80 %av
tillsyns besöken. (Samordnad tillsyn)

Miljöenheten ska genom tillsyn driva arbetet med
sanering av förorenade områden för att skapa en
giftfri miljö.
l<älla
Mljötjlsyn

~1
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Riktlinjer för arbetet med förorenade områden.
Klart 31 augusti
Ta fram en checklista för provtagnings plan. Klart
31 augusti
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Verksamhetsplanering (Miljö)
DokumentiOmråde

lndikatorlmätetal

M åiiUppdrag

Atgärdllnsats
Påbörja handläggning av ärenden utifrån EI3HIistan.
[PåbÖrja-handräggnlng utöver prioritet i 831-1-listan

·- l Avloppshan<läggningen och tillsynen ska vara
effektiv, serviceinriktad, ändamålsenlig och
rätts säker. Enheten ska arbeta för att alla avlopp
ska hålla en god rening tr hygieniska och
miljömässiga aspekter.
Källa
Mljötilsyn

l

Handläggningstid (medelvärde) för tillstånd från
komplett anmälalVansökan till beslut.
Styrmedeller
Verksaniletsplan
Antal tillstånd till enskilda avlopp enligt
tillsyns plan.
Styrmedeller
Verl<saniletsplan
Antal öppnade tillsynsärenden enligt tillsyns plan.
Styrmedeller
Verksanilets plan
Antal avslutade tillsynsärenden.
Styrmedeller
Verksanilets plan
Samverkan med 7~ommuner för att skapa
samsyn kring prövning av enskilda avlopp. Delta l
anordnade möten.

~ , Enheten ska bevaka och följa upp miljötillståndet

i kommunerna för att vid behov kunna vidta
åtgärder så att alla relevanta miljömål uppfylls.
Källa
Mljötilsyn

Utföra provtagning krondropp enligt
provtagnings plan.
Styrmedeller
Verksanilets plan
Utföra provtagning luft enligt provtagnings plan.
Styrmedeller
Verksaniletsplan
Genomföra försurningsuppföljning enligt
provtagnings plan.
Styrmedeller
Verksanilets plan

~1
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[Uppdatera provgropsprotokollet. Klart 30 mars

l

[ Möte med entreprenörer. Klart 30 november
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

Indikator/mätetal

Mål/Uppdrag

Atgärd/lnsats
Bevaka verksamhet luftvårdsförbund &
Vattenråd (Nissan, Ätran, Viskan). Genom att
delta i deras möten.
Upprätta rapport över miljötillståndet i
kommunerna. Delavstämningjanuari och mars.
Klart 31 maj
Ta fram en rutin med kartor för
krondroppsprovtagning i f*lmlered Klart 30
mars

Strandskyddshandläggningen och tillsynen ska
vara effektiv, serviceinriktad, ändamålsenlig och
rättssäker. Bebyggelse ska främjas samtidigt
som allmänheten tillförsäkras tillgång till
strananlljöer och goda livsvillkor för djur- och
växtliv bevaras. Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen ska ske på ett långsiktigt
hållbart sätt.
Källa
Mljötilsyn

Haneläggningstid (medelvärde} för dispens från
komplett ansökan till beslut i nämnd.
Styrmodeller
Verl<santoetsplan
Haneläggningstid (medelvärde) för dispens från
komplett ansökan till beslut på delegation.
Styrmodeller
Verl<santletsplan
Att under 2018 avsluta tillsynsprojekt Slumsvik.
Delavstämning april
Samverka med 7~ommunema för att skapa
samsyn kring strandskyddshandläggning och
tillsyn.
Färdigställa rutin för strandskyddstillsyn Klart 28
februari.
Färdigställa rutin för handläggning av
strandskyddsdispenser. Kla.r t 31 maj.

= , Uvsmedelskontrollen ska säkerställa att
konsumenterna får säker mat och inte blir
vilseledda. ~ollen ska verka för att förebygga
och undanröja smittspriå'ling.
Källa
L.ivsrredei

Antal genomförda kontrollbesök enligt plan.
Styrmodeller
Verl<santletsplan
Upprätta årsplan för kontrollbesök. Klart .31
januari
Arabisk text om livsmedelsverksamhet till
hemsidan. Klart 31 mars

~t
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

(

~~

( 'l

Mål/Uppdrag

Indikator/mätetal

·' \
Atgärd/lnsats
Två aktiva informationsinsatser inom
livsmedelsområdet Klart 31 december
Delta i nationell kontrollkonferens med SLV. Klart
3D juni
Informationsmaterial för nystartade
livsmedelsverksamheter tas fram och granskas
av minst fem verksamhets utövare. Klart 31
augusti
Hemsidans innehåll revideras och granskas av
minst fem verksamheter. Klart 31 augusti
Enhetschef nås av positiv feedback från
registrerade livsmedelsverksamheter minst en
gång per tertial.
Alla nystartade livsmedelsverksamheter får
relevant information om vilka regler som gäller
dem
Samtliga registrerade verksamhetsutövare
upplever kommunens hemsideinformation om
livsmedel som lättbegripligt och relevant.
Samtliga registrerade verksamhetsutövare inom
livsmedelshantering upplever att de bemöts med
respekt

Enhetens handläggning av animaliska
biprodukter ska verka för att förhinera
smittspridning och tillse en god fodersäkerhet
Källa
ANM<\LLSKA 8FRXl.KTlR
Uvsrredel och ni!jötiDsyn

Antalet tillsyns besök, enligt kontrollplan
Styrmodeller
Verksanilets plan
Delta i kompetensutveckling inom MVG
(Miljösamverkan Västra Götaland).
Upprätta årsplan för kontrollbesök för 2019. Klart
31 januari.
Delta i ABP-samverkansgrupp med
Jordbruksverket Klart 31 december

z:!)
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

Indikator/mätetal

Mål/Uppdrag
Enhetens tillsyn och haneläggning av
serveringstillstånd och folköls-försäljning ska
verka för att försäljningen av alkohol och folköl
sker på ett ansvarsfullt sätt för att begränsa
alkoholens skadeverkningar.
Källa

livsrredel

Atgärd/lnsats

Tillsynsbesök av serveringstillstånd enligt
tlllsynsplan.
Styrmodeller
Verksarmels plan
Snitthandläggningstid för tillfälliga
serveringstillstånd till slutet sällskap från
komplett ansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksarrlletsplan
Snitthaneläggnings tid för stadigvarande
serveringstillstånd till slutet sällskap från
komplett ansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksarrlletsplan
Snitthandläggningstid för tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten från komplett
ansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksarmels plan
Snltthandäggnlngstid för stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten från komplett
ansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksarrlletsplan
Snltthandäggningstid för tillfälliga
serveringstillstånd till slutet sällskap från
komplett ansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksarrlletsplan
Snltthan<läggnlngstld för tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten från komplett
ansökan till beslut.
Styrmodeller
Verksarrlletsplan
Delta l kompetensutveckling som anordnas av
länsstyrelsen för ökad "tvåsamhet''.
( Dettal~tverk;träffar.

i-
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Mål/Uppdrag

Dokument/Område

Indikator/mätetal

Tillsyn och haneläggning av tobaksförsäljning
ska verka för att försäljningen av tobak och
tobaksvaror sker på ett ansvarsfullt sätt samt att
exponeringen av tobaksrök minskas på skolor
och llvsmedelsföretag.
Källa
Uvsrredel och hiWsoskydd

Antalet tillsynsbesök enligt kontrollplan
styrmodeller
Verksant.etsplan

Tillsyn och haneläggning av försäljningen av
receptfria läkemedel ska verka för att
försäljningen av receptfria läkemedel sker på ett
ansvarsfullt sätt.
Källa
Uvsrredel

Antalet tillsynsbesök enligt kontrollplan.
styrmodeller
Verksarrhets plan

Förbättra samverkan och dialogen internt och
externt f Ulricehamns och Tra nemo kommun
(utifrån samverkan mellan bolag och
verksamheter).
Källa
Mfjö och livsrredel

Atgärd/lnsats

[Delta l närverksträffar.

l

[eelta i nä~rksträffar.

l

Samverka med växeln för ökad kundservice.
Minst en gång per halvår.
Information l samband med Byggenhetens
kundservice. Strandskydd och avlopp. 2 ggr på
våren och 2 ggr på hösten.
( Arlig uppdatering a~ he~idan.

~ ~~~et
[0nkät

~1

-J

l

Företagens och privatpersoners omdöme av
myndighetsutövningen inom miljöenheten ska bli
bättre (utifrån information, tillgänglighet,
bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effe~~et). Mäts via SKI..:s undersökningar
Kommunens kvalitet l karlhet (KI<IK) och lnsi~.
Källa
Mfjö och [IVSrredel

Ulricehamn: 1-t.Jr stor andel av medborgarna som
skickar in en enkel fråga via e-post som får svar
inom två arbetsdagar. (KKiK mått 1)
styrmodeller
Verksarrhetsplan
Tra nemo: 1-klr stor andel av medborgarna som
skickar in en enkel fråga via e-post som får svar
Inom två arbetsdagar. (KKiK mått 1)
styrmodeller
Verksarrhetsplan
Ulricehamn: 1-tJr stor andel av medborgarna som
tar konta~ med kommunen via telefon som får
ett dire~ svar på en enkel fråga. (KI<IK mått 2)
styrmodeller
Verksarrhets plan

sida 10 av 14 (2017-11-23)
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

0
Mål/Uppdrag

n

0

r~

Indikator/mätetal
Tra nemo: 1-klr stor andel av medborgarna som
tar kontakt med kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel fråga. (KKIK mått 2)
Styrmodeller
Verksarrhets plan
Ulricehamn: 1-klr stor andel av medborgarna som
uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (KKIK
mått3)
Styrmodeller
Verksarrhets plan
Tra nemo: 1-klr stor andel av medborgarna som
uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (KKIK
mått3)
Styrmodeller
Verksarrhetspian
Ulricehamn: 1-klr god kommunens
webbinformation till medborgarna är. (KKIK mått
13)
Styrmodeller
Verksarrhets plan
Tranemo: 1-kJr god kommunens webbinformation
till medborgarna är. (KKIKmått 13)
Styrmodeller
Verksarrhets plan
Ulricehamn: Nl<l Miljö- och hälsoskydd (index
företag)
Styrmodeller
Verksarrhets plan
Tra nemo: Nl<l Miljö- och hälsoskydd (index
företag)
Styrmodeller
Verksarrhets plan
Ulricehamn: NKI Miljö- och hälsoskydd (index
privatpersoner, föreningar, enskild firma)
Styrmodeller
Verksarrhetsplan

->C}
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Verksamhetsplanering (Miljö)
Dokument/Område

Mål/Uppdrag

,"\

Indikator/mätetal

Atgärd/lnsats

Tranemo: IIIKI Miljö- och hälsoskydd (Index
privatpersoner, föreningar, enskild firma)
Styrmedeller
Verksarrtetspan
Urlcehamn: IIIKI Serveringstillstånd (Index
företag)
Styrmedeller
Verksarrtetspan
Tra nemo: IIIKI Serveringstillstånd (index företag)
Styrmedeller
Verksarrtetspan
Uricehamn: IIIKI Serveringstillstånd (index
privatpersoner, föreningar, enskild firma)
Styrmedeller
Verksarrtetspan
Tra nemo: IIIKI Serveringstillstånd (index
privatpersoner, föreningar, enskild firma)
Styrmedeller
Ver~arrtetspan

Urlcehamn: IIIKI Uvsmedelskontroll (Index
företag)
Styrmedeller
Verksarrtetspan
Tranemo: IIIKI Uvsmedelskontroll (index företag)
Styrmedeller
Ver~arrtetspan

Uricehamn: IIIKI Uvsmedelskontroll (index
privatpersoner, föreningar, enskild firma)
Styrmedeller
Verksarrtetspan
Tranemo: IIIKI Uvsmedelskontroll (index
privatpersoner, föreningar, enskild firma)
Styrmedeller
Verksarrtetspan

--el~
!
y

[Delta i minst två företagsfrukostar under året.
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Verksamhetsplanering (Miljö)

/~

l

1

Indikator/mätetal

Mål/Uppdrag

Dokument/Område

Atgärdllnsats
Genomföra intervjuer med 5 privatpersoner som
haft ett ärende hos oss för uppföljning och
utvärdering. lldsplan: Klart 31 augusti.
Kommunicera tillsynsprojekt och
förbättringsaroote ut mot kund t ex
webblfblpress-meddelande. Minst 4 ggr/år.
Aktiva kundkontakter för återkoppling,
utvärdering, i form av minst 2 träffar med
verksamhetsutövare per år.
L_____

"l

0mrootare~ät

~versen av stress l arbetet ska minska hos
arbetstagarna

J

l<älla

._ _

Index "Stress" i memrootarenkäten ska öka
Styrmodeller
Verksall11etsplan
Kartläggning av vad som stressar memrootarna
och försöka hitta minsta gemensamma nämnare
ochjobba vimre med

Enheten ska ha en väl dokumenterad,
kvalitetssäkrad, effektiv, serviceinriktad,
änmmålsenlig och rättssäker administration.
Källa

Index " Kvalitetsarootet" i memrootarenkäten
skaöka
Styrmodeller
Verksall11etsplan
Index " Organisationens effektivitet" i
memrootarenkäten ska öka
Styrmodeller
Verks armelsplan
Aroota med tydlighet i olika uppdrag, mål,
förväntningar, resurser, vad är ett bra resultat.
Implementera framtagen målbild för
miljöenheten.

~·

Rättssäkerheten i myndighetsutövningen inom
miljö ska förbättras.
l<älla

-if_ : l~rskllm ~ag
<)'[
1

§'

·

J
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Ffåga efter och ta upp diskussion om
påtryckningar på APT. Kartläggning via lappar,
anonymt. Lyfta med ombud om det är chef. 1-\Jr
kan vi hantera påtryckningar inför ooslut?
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Dokument/Område
Systematiskt kvalitetsarbete

Mål/Uppdrag

Synliga enheter

Beskrivning

Indikator/mätetal

•Bygg
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M ålvärd e 2017
alla r för extern kommunikation ses
för ökad förståelse och service till kund .

Fe b

Mars
ärendehanteringssystem förbereds och
första kvartalet 2018.

sept

dec

nande av handlingar, arbetsdagar
dagar för registrering av inkomna
! handlingar, arbetsdagar
n ansökningar via e-tjänst,%

<)--b
y<! -

.i

(\

n

0

f\

ska förbättras . Särskilt utifrån
läggningstider för förhandsbesked,
anmälan, marklov, rivningslov och

fram checklistor för bygglov
l enbostadshus och slutbesked enbostadshus.
ril
april
HUDDratta rutin för hantering av bevakningar
lov och förhandsbesked.
Jan

fe b

mars
ni ng av den digitala

nomgång/utbildning genomförs årligen,

---------i~ bygglovsprocessen genomförs.

april

Mars/okt

HkomDietterinear vid registreringstillfället.
Fe b/sept
fram förslag till enkla kontrollplaner
Juni
ndläggningstid för ett bygglov från
ansökan till beslut. (nämnd). veckor
ndläggningstid för ett bygglov från
ansökan till beslut. (delegation), veckor
ndläggningstid från komplett
bygglovsansökan till beslut, veckor

inom 4 veckor, i procent

Indikator/mätetal

'

!)'

Målvärde 2017

(\
äkerheten i myndighetsutövningen
bygg ska förbättras.

n

( '.
•Bygg

f')
Internkontroll ska genomföras årligen med
ledning av yttranden från JO.

_o_kt_ _- i

rka kompetensen hos enheten genom
mtagande av rutiner och
kompetensutbildning enligt plan från
medarbetarsamtaL
Korrekturläsning av beslut för nya
medarbetare(lår)görs av kollega innan
utskick.
Korrekturläsning av komplicerade beslut
av kollega innan utskick.

löpande

Jan
----i
_Ja_n_ _-l

Uppbyggnad av kompetens kring lagar och
r, genom uppföljning av rättspraxis med
av rättsdata bas, genomgångar av
icerade domar vid funktionsmöten.
'dec
nämndens politiker minst 3 ggr per
löpande
överklagande beslut som går vår väg i
instans,%

som byggs ska ha tillstånd och den
miljön ska underhållas och skötas så
är säker och hälsosam, tillgänglig och
ndbar för alla.

• Bygg

l

~ förseelser tör beslut.

Ta fram rutin avseende arbetssätt för
tillsvnsarbetet.

mars
okt

--:---!

tillsynsärenden som är pågående
tillsynsärenden som avslutas per år

Dec
samverkan mellan bolag och
detaljplaner, översiktsplaner och annan
·pande planering (SMP mm).
löpande
•nlrtinnor/lrnntaktpersoner inom

~r

kart- och mätfunktionen i Tranemo och
Ulricehamn.

l

april

f
\
l

!r-~~-----------;
Kundenkät

Företagarnas och medborgarnas omdöme av
myndighetsutövningen inom bygg ska bli
bättre (utifrån information, tillgänglighet,
bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet). Mäts via SKL:s undersökningar

()

·~

•Bygg

'1

Företagsträffar, minst antal/år

2DFöretagsträffar "bygglovsträff för företag"
genomförs efter behov med fokus på
utbildning och erfarenhetsutbyte med
inriktning mot byggföretag eller liknande.

Deltagande vid näringslivsträffa r, minst

4ftDeltagande vid näringslivsträffa r, exempelvis
frukostmöten.
löpande

dec
antal/år

l

Undersök behov av att utbilda/informera
mäklare inom PBL-området för ökad service.
juni
Hemsidan ska uppdateras årligen, minst
ggr/år (uppdatering delas upp i sektioner
över året)

liSkapa lättillgänglig information i form av
exempelritningar och skrifter som finns som
länkar på hemsidan och som kan skicka ut
vid behov.
=-ja_n_ _---1
Förbättrad kommunikation och stärka
bemötandet genom kontinuerlig
uppdatering av "mitt ärende" i MittBygge
eller via e-post. Säkerställ kommunicering
vid: l. bekräftelse av mottagen ansökan, 2.
påbörjad granskning och utsedd
handläggare, 3. skickat för remissyttrande. 4.
föreläggande om komplettering, 5. ärende är ·
komplett för handläggning, 6.beslut och 7.
laga kraft.
april
Genomför utbildning internt av MittBygge
för säkrare guidning till sökanden.
mars

Dokument/Område

Mål/Uppdrag

Synliga enheter

Beskrivning

a

nov
BtPIPfnn<~mt~l vi får under telefontider samt

1
r()

9

arbeta fram strategi för bästa bemötande
bäst effektivitet med resurser.
maj

( \

(\

)

(\
Telefontider och Öppet hus fortskrider med
telefontider 3dgr/vecka mellan. 09:30-11 :30
samt öppet hus varannan vecka i vardera
kommun mellan 16:00-18 :00. Tider kan
komma att förändras under året.
löpande
Nyheter från enheten kommunice ras på
hemsidan och/eller sociala medier vid minst
4 tillfällen under året .

'löpande

Intervjuer genomförs med 5 privatpersoner
som precis haft en bygglovsprocess hos oss
som ett led i vårt förbättringsarbete .
dec
Artiklar per år

4! Arbeta fram plan för information till bygga
bo bilagor och annat i STT och UT.

mars

Omvärldsbevakning av framgångsrika
byggkontor på kommunikation .

okt

Samverkan med växeln i Tranemo och
Ulricehamn med möten, 2ggr/år.

Löpande

E-post från kund besvaras inom två
arbetsdagar.
Ulricehamn: Hur stor andel av medborgarna
som skickar in en enkel fråga via e-post som

841Utvärdera resultat från undersökning KKIK
med förbättringsåtgärder inför kommande

VP.

får svar inom två arbetsdagar. (K KiK mått 1)

mars

Indikator/mätetal

Dokument/Område

nemo: Hur stor andel av medborgarna
m skickar in en enkel fråga via e-post som
r svar inom två arbetsdagar. (KKiK mått 1)

8~

cehamn : Hur stor andel av medborgarna
m tar kontakt med kommunen via telefon
m får ett direkt svar på en enkel fråga .
KKiK mått 2)

M ålvärde 2017

r~

/ ,.,..- ..\

!

---

'

•""')

Tranemo: Hur stor andel av medborgarna
som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga.
(KKiK mått 2)
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Beslut 2017-12-05
SMB § 146

Samverkansnämnden miljö och byggs tillsyns- och kontrollplaner

2018- 2020
Diarienummer:

2017.3194

Beslut
anta tillsyns- och kontrollplaner 2018-2020.

(

Ärende
Enligt miljöförordningen (2011:13) § 6 ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarområde enligt miljöbalken.
Utredningen ska vidare ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 8 §
miljöförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår upprätta en
samlad tillsyns- och kontrollplaner som omfattar myndighetens ansvarområde enligt
miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredningen. Behovsutredningen och kontroll och
tillsynsplaner ska i frågan om en kommunal nämnds tillsyn beslutas av nämnden enligt 11 §
miljöförordningen. Målsättningen med planen är vidare att samordna såväl handläggningen
som tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt.

\_

Tillsynsplaner 2017- 2020, se bilaga A.
Tillsyn och- kontrollplaner 2017- 2020, se bilaga B.

Kopia: Kommunstyrelsen i Tranemo och Ulricehamns kommun

Miljöenheten
TELEFON
Ulricehamn

0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se BESÖKSA DRESS Hagesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86

WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

~'
ULRICEHAMNs
KOMMUN

TRANEMO
KOMMUN

'fG

2017-12-05

U LRICEHA 1vl NS
K0 1v \MUN

~

TRANEMO
KOMMUN

Tillsynsplaner (MB) 2018-2020

c
c

c
Ulricehamns kommun
Miljöenheten
Gunilla Kock Hansson
Enhetschef

2

Tillsynsplaner (MB) 2018-2020

Innehåll

c

1

Allmänt ................................................................................................................................. 4
1.1 Tillsynsplanens syfte ....................................................................................................................... 4
1.2 Planeringen ...................................................................................................................................... 4
1.3 Samverkan och samordning ........................................................................................................... 5
1.4 Beskrivning av arbetsuppgifter ....................................................................................................... s
1.4.1 Miljöbrottsärenden ............................................................................................................... s
1.4.2 Miljösanktionsavgifter .......................................................................................................... 6
1.4.3 Uppföljning av tillsynsplanen .............................................................................................. 6
1.5 Information/ rådgivning/kundservice ............................................................................................ 6
1.6 Utbildning/fortbildning/informationsutbyte ................................................................................ 6
1. 7 Uppdatering av register och systembyte ........................................................................................ 6
1.8 Prioritering utifrån befintliga resurser ........................................................................................... 7

2

Tillsynsplan enligt miljöbalken 2018-2020 ................................ ........ .................................. ?
2.1 Allmänt om tillsyn enligt miljöbalken ............................................................................................ 7
2.2 Uppföljning/utredning ................................................................................................................... 8
2.3 Klagomål ......................................................................................................................................... 8
2.4 Information/rådgivning/kundservice ........................................................................................... 8
2.5 Rapportering och remisser ............................................................................................................ 8

3

Tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet ................................................................... 9
3.1 A- och B-objekt ................................................................................................................................ 9
3.1.1 Täkter .................................................................................................................................... 9
3.2 C-objekt ............................................................................................................................................ 9
3-3 U-objekt ........................................................................................................................................... 9
3-4 Några utpekade områden .............................................................................................................. 1o
3.4.1 Renhållning och återvinning .............................................................................................. 1o
3.4.2 Enskilda avlopp ................................................................................................................... 1o
3-4-3 Kemiska produkter, köldmedieanläggningar och cisterner ............................................. 10
3-5 Vattenskyddsområden .................................................................................................................. 11
3.6 Förorenade områden ..................................................................................................................... 11
3-7 Prövning av miljöfarlig verksamhet ............................................................................................. n
3.8 Olyckor ........................................................................................................................................... 12

4

Tillsyn och prövning av hälsoskyddsobjekt ......................................................................... 13
4-1 skolor/förskolor ............................................................................................................................ 14
4.2 Hygienlokaler, allmänna lokaler och bostäder ............................................................................ 14

5

Övrig tillsyn och uppgifter enligt miljöbalken ..................................................................... 15
5.1 Allmänt ........................................................................................................................................... 15
5.2 Strandskydd ................................................................................................................................... 15
5-3 Vindkraft och planfrågor mm ....................................................................................................... 16
5-4 Miljöövervakning ........................................................................................................................... 16

6

Administration ........................................................................................... .......... ............... 17

c

c
(

3

Tillsynsplaner (MB) 2018-2020

1

Allmänt

Tillsynsplaner tas fram utifrån verksamhetsplan och behovsutredning. Tillsynsplaner tas
fram dels där så är ett lagkrav och dels för övrig verksamhet där tillsyn bedrivs. I
verksamhetsplanen anges de riktade insatser som avses utföras under 2018 med utblick mot
2020. Resursbehovet för tillsynsverksamheten och övrig verksamhet inom miljöenheten
framgår av behovsutredning. I verksamhetsplanen anges aktuella mål och eventuella
fokusområden för verksamheten kopplade till kommunernas miljö- och folkhälsomåL
Tillsynsplanerna fastställs av samverkansnämnden miljö och bygg som är gemensam för
Ulricehamns och Tranemo kommuner.

C

1.1 Tillsynsplanens syfte

c

Syftet med tillsynsplanen är att strukturera tillsynen enligt miljöbalken samt visa hur
tillsynen prioriteras. I denna tillsynsplan sammanfattas hur arbetsuppgifter ska prioriteras
utifrån författningskrav, miljönytta samt krav på myndigheternas tillgänglighet och service.
Tillsynsplanen omfattar även en uppskattad mängd ansökningar, anmälningar och remisser
eftersom det inte går att veta i förväg hur stort detta behov blir under det kommande året.
I tillsynsplanen struktureras det övergripande arbetet och svarar framför allt på frågorna vad
vi har att arbeta med och hur lång tid det förväntas ta. Denna plan visar planeringen av
miljöenhetens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd, naturvård och miljöövervakning,
enligt miljöbalken samt övriga uppgifter kopplade till tillsynen.
Tillsynsplanen syftar även till att tydliggöra inom vilka områden de begränsade resurserna
innebär att verksamhet måste prioriteras bort.

1. 2 Planeringen

c

Under perioden 2018-2020 kommer arbetet fortsätta med att utveckla verksamheten utifrån
samverkan mellan Ulricehamns och Tranemo kommuner inom miljö- och bygg som inleddes
1/9 2013. Under 2018 kommer ett fortsatt fokus att ligga på utvecklad kommunikation både
mellan kommunerna och till verksamhetsutövare i båda kommunerna. Exempel på ökat
kundfokus är deltagande i kundmöten och några av de informationskvällar som byggenheten
kommer att anordna. Hemsidan ska följas upp vad gäller användarvänlighet och utvecklas
utifrån vad som kommer fram vid kundundersökning samt ett fortsatt arbete med blanketter
och informationsmaterial.
För själva tillsynsverksamheten så kommer inriktningen att ligga på avfall. Det innebär
kortfattat att vid tillsynsbesöket ska särskild uppmärksamhet ges till hur avfallet hanteras,
både vad gäller vanligt avfall och så kallat farligt avfall. Planeringen för 2018-2020 är som
vanligt känslig när det gäller oförutsedda händelser, vilket innebär att om det inträffar
händelser som kräver stora insatser påverkas möjligheten att följa tillsynsplanen.

4

Tillsynsplaner (MB) 2018-2020

Under perioden planerar miljöenheten att fortsätta arbeta mer målinriktat och det är viktigt
att fortsätta utvecklingen av, och samarbetet inom, samverkansnämnden miljö och byggs
verksamhetsområde.

1.3 Samverkan och samordning
Samordning mellan kommuner leder generellt sett till tidsbesparing och en enhetligare
tillsyn mellan sjuhäradskommunerna samt inom Miljösamverkan Västra Götaland. Detta
leder till att verksamhetsutövare i olika kommuner får liknande krav ställda på sig oavsett i
vilken kommun de bedriver sin verksamhet, vilket även utgör en grund för lika
konkurrensvillkor.
(
\

Miljöpresidieträffar ordnas någon eller några gånger per år. Här träffas nämndernas
ordförande/vice ordförande samt miljöchefer eller motsvarande från respektive
Sjuhäradskommun, vilket också leder till ökad samsyn samt samverkan inom Sjuhärad.
Miljöenheten deltar i sjuhäradskommunernas olika samverkansgrupper. Här kan bl.a.
nämnas avloppsgrupp, miljötillsynsgrupp, hälsoskyddsgrupp, kommunekologgrupp och
lantbrukstillsynsgrupp. Nytt för 2018 är att en grupp för arbetet med förorenad mark har
satts i gång detta område är omfattande och kräver erfarenhetsutbyte och stöd för nya
handläggare.
Miljöenheten deltar dessutom i de träffar som länsstyrelsen anordnar för handläggare inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, naturvårdsområdet samt miljöövervakning.

1.4 Beskrivning av arbetsuppgifter

(

Nedan och i följande kapitel beskrivs vad som miljöenheten har till uppgift att utföra med
stöd av, och krav i, olika författningar. Dessutom ställs krav på miljöenhetens service och
rådgivning utifrån ett medborgarperspektiv. Vi kan se att bemötande och kundservice är en
allt större fråga för att nå framgång i vårt arbete, varför vi kommer att fortsätta satsa på detta
under den kommande perioden. I tillsynsplanen redovisas vad miljöenheten under
nuvarande resurssituation räknar med att kunna klara av om inga förändringar i lagstiftning,
arbetsuppgifter, organisation, personalrörlighet, befintliga resurser eller andra oförutsedda
händelser sker.

(
1.4. 1 Miljöbrottsärenden
Miljöenheten har en skyldighet att anmäla misstänkt miljöbrott. Dessa ärenden prioriteras
alltid.
Vissa typer av miljöfarliga verksamheter som inte bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning
kommer att föreläggas om rättelse eller försiktighetsmått för fortsatt bedrivande av
verksamhet. Denna typ av ärenden har en tendens att dra ut på tiden och det är inte ovanligt
att hela arbetsveckor kan få läggas på ett enda ärende. Samtidigt måste dessa ärenden
prioriteras med anledning av att det annars kan löna sig att inte följa miljölagstiftningen
vilket i sin tur skulle kunna leda till snedvridning av konkurrensen på grund av bristande
likabehandling samt fara för människors hälsa eller miljön.
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1.4.2 Miljösanktionsavgifter
Vid vissa typer av överträdelser har nämnden en skyldighet att besluta om
miljösanktionsavgifter. Miljöenheten kommer att utveckla sina rutiner under 2018 för
handläggning av miljösanktionsavgifter.

1.4. 3 Uppföljning av tillsynsplanen
Uppföljning av tillsynsplanen görs kontinuerligt samt i samband med olika avstämningar,
såväl ekonomiskt utfall som verksamhetsutfall i övrigt. Återrapportering till nämnden sker
tertialvis.

1. 5 Information/rådgivning/kundservice

c
c

Till miljöenheten kommer ofta frågor från allmänheten avseende anläggande av avlopp,
vattenkvalitet, radonhalter, bergvärme m.m. Att svara på dessa frågor och ge service ingår i
myndighetens serviceskyldighet till medborgarna. Inom dessa områden kan därför ingen
nedprioritering göras. Däremot kommer arbete att ske för att, om möjligt, kunna hänvisa mer
till olika informationskanaler såsom egen hemsida och andras hemsidor m.m.
Verksamhetsutövare informeras om nyheter i samband med inspektioner och vid förfrågan.
Miljöenheten arbetar för att hemsidan ska utvecklas som informationskanal. Dessutom
kommer miljöenheten att delta i informationsmöten för att svara på frågor och vara
behjälpliga vid främst ansökan om strandskyddsdispens och enskilda avlopp.

1. 6 Utbildning/fortbildning/informationsutbyte

c
c

Under året kommer medarbetarna att delta i, och eventuellt själva anordna, träffar inom
samverkan för sjuhäradskommunerna och även delta i Miljösamverkan Västra Götalands
kurser och träffar. Detta är tidsbesparande projekt där flera kommuner arbetar med att ta
fram material som sedan kan användas av handläggare i samtliga kommuner. Det är
dessutom mycket värdefulla tillfållen för lärande och erfarenhetsutbyte.
Medarbetarna kommer också att delta i olika kurser och möten som anordnas av olika
kursanordnare, myndigheter och organisationer där de anses vara relevanta och viktiga för
yrkesutövandet. Samtliga medarbetare har, eller ska gå, utbildning i kommunikation och
bemötande som anordnas av Miljösamverkan Västra Götaland.

1. 7 Uppdatering av register och systembyte
För att avgiftsdebiteringen ska bli korrekt är det viktigt att uppdatera tillsynsregister, d v s
göra en aktuelllista över verksamhetens art, omfattning, verksamhetsutövaren,
fakturaunderlag etc. Krav finns på att register över aktuella tillsynsobjekt ska föras enligt
miljötillsynsförordningen. Under 2016 påbörjades arbetet med kvalitetssäkring av
uppgifterna i miljöreda (MR), vilket fortsatte under 2017. Under 2018 ska ett nytt
ärendehanteringssystem installeras och tas i bruk. Detta kan komma att påverka enhetens
arbete i början av året.
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1.8 Prioritering utifrån befintliga resurser
Inom samtliga områden prioriteras tillsynen av de objekt som betalar en årlig avgift. Samtliga
dessa ska ha minst ett besök per år eller i enlighet med det tillsynsintervall som är beslutat
utifrån SKLs rekommendationer. Dessa innebär i korthet att beroende på hur många timmar
en verksamhet är klassad för så får de tillsyn en, eller flera gånger årligen, eller vart annat och
i vissa fall vart tredje år. Detta sätt att arbeta borgar för att en god tillsyn kan genomföras
samtidigt som verksamhetsutövarna får det stöd och den service som de kan behöva.
Det bör dock betonas att tillsynen också är riskbaserad inte endast utifrån den klassning som
verksamheten har utan även beroende av tidigare erfarenheter av verksamheten och hur
välskött denna är.

c

c

Den tid som prioriteras bort är främst den som skulle behövas för att utveckla tillsynen och
göra uppföljande besök eller kontrollbesök, samt inventering av vilka
verksamhetsförändringar som skett inom området. Dessutom kan i vissa fall en förskjutning
av den planerade tillsynen komma att krävas om tillgången på resurser förändras, antingen
om någon slutar, blir sjukskriven eller om något inträffar som kräver mer resurser än vad
som kunnat förutses.

2

Tillsynsplan enligt miljöbalken 20182020

2. 1 Allmänt om tillsyn enligt miljöbalken

c
(__

Tillsynen består främst av granskning av efterlevnaden av miljöbalken, samt författningar
meddelade med stöd av densamma, samt domar och beslut, genom oanmälda och anmälda
inspektioner samt periodisk tillsyn. I vissa fall krävs anmälan om misstanke om brott, beslut
om miljösanktionsavgifter samt beslut om förbud eller föreläggande om att vidta åtgärder. I
övrigt innebär tillsyn även rådgivning och information till verksamhetsutövare och
kommuninvånare.
Den lokala tillsynen sker främst genom inspektion av verksamheterna. Under tillsynsbesöken
sker kontroll av egenkontrollprogram samt att gällande lagar och andra regler följs.
Dessutom kontrolleras det att de försiktighetsmått som ställts på verksamheterna uppfylls.
Verksamhetsutövare bör även informeras om ny aktuell lagstiftning. Tillsynsbesöket kan
alternativt bestå av en mer riktad tillsynsinsats, t ex av kemikalier.
En del av tillsynen är dock händelsestyrd. Klagomål från allmänhet eller andra berörda som
anmäls till tillsynsmyndigheten, eller om olyckor sker, leder till allt från någon timme till
flera veckors utredning och inspektioner.
I många ärenden fattas beslut med förelägganden om att antingen komma in med en
redogörelse i ärendet eller att vidta någon form av åtgärd för att förhindra skada, vidta
rättelse, och ibland ett beslut om att upphöra med, eller anpassa, en verksamhet eller åtgärd.
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2.2 Uppföljning/utredning
I de fall som inspektionen föranleder åtgärd som beslut om t ex föreläggande behöver en eller
flera uppföljningar göras. Uppföljningar krävs även i de fall där allmänheten framfört
befogade klagomål på verksamheten.
När uppenbara brister i verksamheten upptäcks eller där verksamhetsutövaren inte följer
förelägganden, krävs ytterligare handläggning. I vissa fall krävs anmälan om misstanke om
brott och ibland beslut om miljösanktionsavgift

2.3 Klagomål
(

Vanligtvis görs en inspektion för att utreda om klagomålet är befogat eller inte. Ibland räcker
det dock med telefonkontakter.

(

I andra fall krävs en mer omfattande utredning som kan leda till förelägganden, förbud,
anmälan misstanke om brott, miljösanktionsavgift etc. Handläggningstiden varierar stort
men samtliga ärenden ska avslutas med beslut.
Olika typer av klagomål prioriteras. Under 2016 och 2017 har det arbetats fram bättre rutiner
för klagomålshantering, vilket kommer att fortsätta under 2018. Vad som kan komma att
behöva nedprioriteras är vissa nedskräpningsärenden, där det inte handlar om farligt avfall.
Ärenden gällande olovlig eldning, av bl a farligt avfall, tar en stor del av resurserna.

2. 4 lnformation/rådgivni ng/kundservice
I samband med inspektioner och vid förfrågningar ges rådgivning och information till
verksamhetsutövaren. Informationen är en viktig service för företagarna i kommunerna och
gynnar ett bra samarbete mellan tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövare. Kunniga och
välinformerade verksamhetsutövare är positivt för miljöarbetet som helhet.

C
(_

2.5 Rapportering och remisser
Kraven på rapportering till olika myndigheter såsom olika centrala verk och länsstyrelsen
m. fl. är ganska omfattande och tar resurser i anspråk, särskilt i början av varje
verksamhetsår. Förutom rapportering har enheten att besvara enkäter och remisser från
olika myndigheter.
Externa remisser från statliga instanser samt internremisser såsom bygglov, yttranden till
kommunstyrelsen, kommunala nämnder m.fl. bör besvaras där så är lämpligt och skäligt.
Handläggningstiden för remisserna varierar beroende på vilken fråga som behandlas och
angiven svarstid.
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3

Tillsyn och prövning av miljöfarlig
verksamhet

3. 1 A- och B-objekt
I kommunerna finns det inga A-objekt. I Ulricehamns kommun har samverkansnämnden
miljö och bygg tillsynsansvar för tillsynen av B-objekten. I Tranemo kommun har
länsstyrelsen tillsynsansvar för B-objekten. Vid förfrågan från länsstyrelsen förväntas dock
medarbetare från miljöenheten följa med på tillsynsbesök och periodiska besiktningar i
Tranemo kommun.

c

c

Samverkansnämnden är remissinstans vid prövning, vilket ofta innebär ett flertal nedlagda
handläggningstimmar för varje remiss. För att ha kännedom om objekten är det därmed
fördelaktigt att handläggaren har varit med på t.ex. periodiska besiktningar. Vissa objekt
medför ytterligare arbetsbelastning till följd av den höga klagomålsfrekvensen. Ibland
kommer klagomålen till miljöenheten även om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. I dessa fall
finns inga krav på agerande annat än att hänvisa vidare till länsstyrelsen.
B- objekt inom Ulricehamns kommun besöks minst en gång per år.

3.1.1 Täkter
I Ulricehamns kommun har samverkansnämnden tillsynsansvaret för de tillståndspliktiga
täkterna, B-objekt. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret över de tillståndspliktiga täkterna i
Tranemo kommun. Miljöenheten prioriterar deltagande vid eventuella samråd och besök på
de täkter där enheten inte har tillsynen. Samverkansnämnden har tillsynsansvar för övrig
täktverksamhet i de båda kommunerna, med övrig täktverksamhet avses bl a
husbehovstäkter, C-eller U-objekt.

3. 2 C-objekt

(

C-objekten erhåller tillsynsbesök efter hur de är klassade samt enligt SKLs
rekommendationer. Vissa verksamheter kan dock behöva fler och andra färre antal besök
årligen. Hos dessa verksamheter sker en ständig förändring, därmed är det av vikt att
handläggare följer med i förändringar av branschspecifika frågor och lagstiftning för att
tillsynen ska fungera bra. Tyngdpunkten vid inspektionerna ligger på att säkerställa att
verksamhetsutövaren har en väl fungerande egenkontrolL Det är även viktigt att uppdatera
fakta i våra register så att verksamheterna får aktuell klassning, och därmed debiteras rätt
tillsynsavgifter.

3. 3 U-objekt
För U-objekten varierar tillsynsbehovet, men målsättningen för de flesta miljöfarliga
verksamheter är ett tillsynsbesök vart tredje till vart tionde år. Vissa anläggningar bör om
möjligt få tillsyn med tätare intervall, speciellt de som ligger inom vattenskyddsområden.
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I klassningen som U-objekt ingår förutom mindre industrier även jordbruk, enskilda avlopp,
åkerier, bensinstationer, bilvårdsanläggningar, återvinningsstationer m.m. Tillsyn över byggoch rivningsavfall bedrivs i form av granskning av handlingar i samband med
rivningslovjbygglov. Övrig tillsyn inom avfallsområdet är Idagomålsbaserad.
När det gäller U-objekten så är vissa objekt Idassade med årlig avgift och hanteras då på
samma sätt som C-objekten. I övrigt kommer huvudsakligen tillsyn att ske som riktade
insatser eller i samband med klagomål.

3.4 Några utpekade områden

c
c

3.4.1 Renhållning och återvinning
Samverkansnämnden beslutar i ärenden om avfallsdispenser, t ex förlängt
hämtningsintervall, samt dispens för slamtömning. Tillsynen inom området är till stor del
klagomålsbaserad.
Kommunerna ansvarar även för tillsynen av affärer som säljer plastflaskor och metallburkar
innehållande konsumtionsfårdig dryck. Dessa ska ingå i ett godkänt retursystem. För
närvarande är dock denna tillsyn inget som prioriteras utan är klagomålsbaserad.

3.4.2 Enskilda avlopp
Tillgängliga resurser prioriteras till att hantera inkommande ärenden i form av
tillståndsansökningar och eventuella klagomål. Under 2017 tillsattes dock resurser för att
påbörja en sedan länge eftersläpande tillsyn. Detta arbete har kommit i gång och kommer att
vara en stor uppgift under 2018 och kommande år.

3.4.3 Kemiska produkter, köldmedieanläggningar och cisterner

c
c

Samverkansnämnden miljö och bygg har tillsynsansvar över företag som tillhandahåller och
säljer kemiska produkter i detaljistledet. Tillsynen riktas främst mot handlares placering av
kemiska produkter samt märkning och förpackningens säkerhet. Inom detta område har
tillsynen över sprängämnesprekursorer kommit till. Denna tillsyn går ut på att kontrollera
märkning samt att verksamhetsutövaren har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, för sin försäljning. I övrigt sker tillsynen av kemiska produkter normalt
integrerat med tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Inom miljötillsynen på jordbruken
granskas bl.a. användningen och förvaringen av gödsel och urin, konstgödsel,
bekämpningsmedel samt farmartankar.
En årsrapport för vissa köldmedieanläggningar ska lämnas in till nämnden. Rapporterna ska
granskas och eventuellt kompletteras.
Tillsynen omfattar kontroll och uppföljning av installationsanmälan och anmälan av att
cisterner tas ur drift. Kontroll sker även av att cisterner är i gott skick och att de besiktigas
enligt rätt intervall.
Inom området prövas också ansökan om tillstånd för installation av
värmepumpsanläggningar för jord-, berg- och sjövärme.
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3.5 Vattenskyddsområden
Inom vattenskyddsområden krävs tillstånd för vissa åtgärder som annars inte är
tillståndspliktiga. Tillsyn sker oftast samordnad med annan tillsyn, t. ex. över miljöfarlig
verksamhet. Riktad tillsyn för att kontrollera att vattenskyddsföreskrifterna följs kan, på
grund av resursbrist, inte vara en högt prioriterad verksamhet, trots det konstaterade
behovet. I Ulricehamns kommun finns skyddsföreskrifter antagna i enlighet med miljöbalken
för alla vattenskyddsområden. I Tranemo kommun är nya vattenskyddsområden samt nya
föreskrifter för redan beslutade områden aktuella. Detta kommer att leda till fler
tillståndsansökningar för verksamheter inom områdena, under den kommande perioden.

3.6 Förorenade områden
(

(_

Samverkansnämnden bedriver tillsyn över förorenade mark- och vattenområden samt
byggnader. Tillsynen är riktad mot de verksamhetsutövare som orsakat föroreningen.
Tillsynsansvaret innebär att krav bör ställas på undersökning och sanering då det bedöms
vara befogat. Ansvaret att efterbehandla förorenad mark ligger oftast på den
verksamhetsutövare som orsakat föroreningen. Även fastighetsägaren kan ibland vara
skyldig att bekosta efterbehandling, även om den inte orsakat föroreningen.
I de fall som vi får in anmälningsärenden om sanering samt i de fall vi har pågående tillsyns/ saneringsärenden prioriteras också detta. I samband med bygglovsremisser eller
planärenden kan krav komma att ställas på markundersökning där det bedöms vara befogat.
Om förorenad mark påträffas vid schaktning, grävning eller nybyggnation ska en anmälan
göras till tillsynsmyndigheten. Prioritering av handläggning av dessa anmälningar kommer
att göras. Olyckor där utsläpp av kemisk produkt eller liknande inträffar kommer att
högprioriteras. Tiden som läggs ner i dessa ärenden är dock svår att beräkna.

(

Handlingsplaner för kommunernas arbete med förorenade områden är under uppdatering
och en mer aktiv roll kommer att tas under 2018 och kommande år för att detta område inte
endast ska bli händelsestyrt utan möjlighet att påverka tidsplan mm.

3. 7 Prövning av miljöfarlig verksamhet
(__

Vissa verksamheter ska enligt miljöbalken anmälas till tillsynsmyndigheten, i detta fall
Samverkansnämnden miljö och bygg, innan verksamheten startar. Detta gäller bland annat
C-verksamheter, värmepumpsanläggningar, spridning av bekämpningsmedel och sanering av
förorenad mark För att inrätta en enskild avloppsanläggning måste en ansökan om tillstånd
göras. Även för hantering av vissa ämnen inom vattenskyddsområden behövs tillstånd.
Anmälningar och ansökningar från verksamhetsutövarna gör att krav kan ställas på
försiktighetsåtgärder för t ex buller, utsläppshalter, skyddsavstånd, tidsbegränsningar m.m.
Tillsynsmyndigheten bedömer de inkomna handlingarna och begär in kompletteringar vid
behov. Därefter föreläggs, vid behov, verksamhetsutövaren om eventuella skyddsåtgärder.
Det finns även möjlighet att vid behov förbjuda vissa typer av miljöfarlig verksamhet.
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3.8 Olyckor
Området olyckor är ett av de svåraste att göra uppskattningar inom, då detta är helt
händelsestyrt. Här görs bedömningar utifrån tidigare erfarenhet och statistik men vissa år tar
området mycket mer resurser i anspråk än vad som på något sätt kunnat förutspås. Som
exempel kan vi nämna tankbilsolyckan på RV 40 sommaren 2016. Denna olycka påverkade
enhetens arbete under ett helt år, dock med de absolut största insatserna i början, med
provtagningar, inspektioner och kontakter med andra berörda.
Objekt

(

(

Resursbehov 2017 Prioritering Planerade
enligt
i timmar aktiviteter
behovsutredning
2018
st

B-objekt, Ulricehamns kommun

15

495

400

15

B-objekt, Tranemo kommun, remisser

13

104

50

7

C-objekt, Tifi!Jn

110
28
20

1000
175
300

900
100
250

100
12
20

350

250

42

1400

800 1

40

C-objekt7 jordbmktillsyn

Prövning C- objekt, samtliga
Mindre industrier m.m, u-objekt

Jordbruk/ Växtodling, u-objekt

c

Antal

Ca

500
Ca

900

Värmepumpar, kemiska produkter,
cistemer2 och köldmedier

280

1080

775

200

Hushållsavfall, verksamhetsavfall

35

130

85

25

Klagomål o Nedskräpning

60

400
10
10
800

60
10
10
85

Enskilda avlopp, tillstånd

853

420
24
20
723

Enskilda avlopp, tillsyn,
inventering4

100

600

440

74

322
7143

200
5470

3
703

Producentansvar
Plastflaskor och metallburkar

(_

Vindkraft
Summa

1
I denna siffra ligger inte endast tillsynsbesöken utan även uppföljningar av ordinarie tillsyn, hantering av
gödseldispenser och bekämpningsmedel, cisterner inom lantbruken, nedgrävning av häst och övriga animaliska
biprodukter samt information och kundservice inom områdena.
2
Cisterner utan koppling till lantbruket.
3 Detta är en uppskattning utifrån tidigare år. Kan komma att öka med anledning av inventeringen.
4 Ca 180 fastighetsägare har fått brev om kommande inventering av tillståndet på deras avlopp.
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Ej periodisk tillsyn och prövning

Antal

Resursbehov 2018
enligt
behovsutredning

Planerade aktiviteter
i timmar

B-objekt, Ulricehamn, remissarbete

10

80

40

Förorenade områden

12

1200
300
550
300

1000
100
400
100

Planering/ samordning/ uppföljning
av miljötillsynsobjekt

800

300

Registerhållning och
administration (rutiner m.m.)

600

400

Allmänna information/ rådgivning/
remisser

400

150

Deltagande i bygglov och
planarbete

550

400

Vattenskyddsområden, tillsyn
Vattenskyddsområden, prövn.
Sanktionsärenden miljöskydd

c
c

4

c
(_

Tillsyn och prövning av
hälsoskyddsobjekt

Samtliga ärenden om anmälningspliktiga verksamheter ska hanteras. I samband med detta
görs i många fall en inspektion av verksamheten. För vissa typer av hygienlokaler finns inget
krav på anmälningsplikt men samverkansnämnden har dock tillsyn över samtliga
hälsoskyddsobjekt. Enheten prioriterar att bedriva tillsyn över skolor och förskolor för att
säkerställa en god skolmiljö genom att bl a titta på ventilation, städning och att miljön är
giftfri. Med hälsoskyddsobjekt avses bland annat hygienlokaler, till exempel frisörer,
fotvårdare, tatuerare, massörer samt skolor, förskolor, allmänna lokaler och bad.
Vid prövningen av en ny verksamhet granskar handläggaren bland annat lokalens
utformning, ventilation och ytskikt. Den operativa tillsynen av hälsoskyddsobjekt sker varje
till vart tionde år beroende på verksamhetstyp. Vid tillsynsbesöket kan till exempel
bullerfrågor, ventilation, egenkontrollen och rutiner diskuteras.
Anmälningspliktiga verksamheter såsom skolor/förskolor och bassängbad besöks varje år.
Miljöenheten utför också, på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, mätningar av
bakgrundsstrålningen på fem platser i kommunerna var sjunde månad.
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4.1

skolor/förskolor

Samtliga verksamheter som omfattas av miljöbalken ska ha en egenkontrolL I en skolmiljö
kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation, skapa en aktuell
förteckning över vilka kemikalier som används och att ha bra rutiner för avfalL
Anmälningsärenden vid till exempel nybyggnation eller omfattande renoveringar av
skolor/förskolor ska handläggas snarast.
2017 fokuserades

tillsynen av skolor och förskolor på egenkontrollen, ventilation och en
giftfri skola. Fokus på ventilation kommer att fortsätta under 2018 för att säkerställa en god
miljö i våra skolor. Tillsynen av rökfria skolgårdar sker i samband med den årliga ordinarie
tillsynen av skolor.

c

c

4. 2 Hygien lokaler, allmänna lokaler och bostäder
Hygienlokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, verktyg för piercing eller liknande
skärande eller stickande verktyg besöks vart annat år. Övriga hygienlokaler; exempelvis
mindre idrottsanläggningar, besöks vartannat till vart tionde år. Detsamma fåller för solarier
där hälsoskyddstillsynen sker vartannat år. Tillsynen bör samordnas med
strålskyddstillsynen av solarierören. I denna tillsyn ingår bl a att kontrollera att rören är
korrekt märkta och att information om råd för att skydda hälsan finns tydligt anslagna.
Behovet av tillsynsbesök på tillfälligt boende såsom hotell, vandrarhem, campingar m.m.
varierar beroende på verksamhetens storlek och risker. Verksamheter såsom vandrarhem
hotell och campingplatser och så kallade "bed and breakfast" bedöms ett besök vart tionde år
vara tillräckligt. Tillsynen kommer under 2018 att rikta sig mot hyresvärdar och mot HVBhem.
Antal
objekt
67
12
45
26

Objekt

c

c

Förskolor/ skolor/ gymnasium
Bad (bassäng)
Tillsyn Migrationsverket/HVB
Bad strandbad
Rökfria miljöer
H yresvärdar
Solarier
Stickande & skärande verksamheter
Campinganläggningar och hotell, Gym
Lokaler för vård & annat omhändertagande
Tillfälligt boende
Idrottslokaler
Hygienisk behandling (hudvård, frisör, skönhetssalong)
Uppföljande tillsyn
Summa kontroller

14

5
13
6
19
12
19
26
37

so

Intervall
Varje
Varje
Varje
Varje

år
år
år
år

Varje år
V artann a t år
V artann a t år
Vartannat år
Vart 3:e år
Vart S:e år
Vart 10:e år
Vart 10:e år
Vart 10:e år

Planerad
kontroll st
67
12
45
26

s
9

o
12

s
o
o
o
o
10

367

191
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Antal
objekt

Ej periodisk tillsyn
Radon
Bostadsklagomål
Anmälan enligt 38§ FMH
Smittskydd
Bygglov hälsoskydd
Resor
Rapportering till statliga verk
Inv/planering/uppf. Av tillsynsobjekt
Planering av projekt
Summa

11
10
4

10

Planerad aktivitet h

100
100
20
20
100
250
5
110
110
815

(
Även här diskuteras bland annat egenkontrollen, ventilation och klagomål vid
tillsynsbesöken.

c

Vid tillsyn av badanläggningarna som finns inom kommunerna bör framför allt säkerställas
att badvattenkvaliteten kontrolleras och hur verksamhetsutövarna utför provtagningen och
hur ofta provtagningen sker. Även kemikaliehantering och olika hygieniska aspekter bör
kontrolleras. Inspektion sker varje år.
Fastighetsägare till flerfamiljshus och särskilda boenden har ansvar för att t ex radonhalten
ligger under fastställda gränsvärden. Arbete har påbörjats, och ska fortsätta under 2018, med
att följa upp att mätningar genomförts och åtgärder vidtagits.

5

Övrig tillsyn och uppgifter enligt
miljöbalken

C

5. 1 Allmänt

(

Inom ramen för miljöbalken ligger tillsynen av strandskyddet och handläggningen av
strandskyddsdispenseL Enheten är även sakkunnig och yttrar sig i frågor om vindkraft samt
bygglov kopplat till t ex strandskyddet.
Handläggare inom miljöenheten deltar i granskning av bygglovsärenden, vilket prioriteras.
Remisser i prövningsärenden där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet samt från centrala
myndigheter kommer att besvaras i mån av tid samt i de fall där det finns viktiga synpunkter
att framföra. Detsamma ska gälla remisser från regeringen där Ulricehamns kommun är
utpekad som remissinstans.

5. 2 Strandskydd
Arbetet med tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken samt handläggning av
dispenser från strandskyddet är en betydande del av Miljöenhetens arbete.
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Handläggning av strandskyddsdispenser påverkar Byggenhetens arbete då åtgärder som
kräver bygglov inom strandskyddat område även kräver en dispens från
strandskyddsreglerna. Miljöenheten bedömer här om några av de dispensskäl som finns
angivna i författningarna kan vara tillämpliga och att det därmed kan vara möjligt att bevilja
en dispens.
Under 2017 fortsatte arbetet med att hantera de ärende som väckts med anledning av den
tillsynsinsats som genomförts, tillsammans med Byggenheten, av området Slumsvik De
första besluten är fattade och arbetet kommer att gå vidare, och planeras avslutas, under
2018. Ytterligare tillsyn av strandskyddet kommer att vara händelsestyrd till stor del.

c

c

5.3 Vindkraft och planfrågor mm
Den kommunala nämnden har tillsynsansvar för en del av de vindkraftverk som finns inom
dess geografiska område, i detta fall Ulricehamn och Tranemo kommun. Enheten svarar även
på interna remisser och remisser från Länsstyrelsen vid t ex planarbeten eller vid ansökan
om att få bygga nya vindkraftverk.
Enheten gör bedömningar utifrån den dokumentation och kunskap om naturvärden som kan
finnas inom det aktuella området. Bedöms det att kunskapen inte är tillräcklig kan
Miljöenheten även svara på vilka ytterligare utredningar som kan behövas för att säkerställa
att t ex inget brott mot artskyddsreglerna sker.

5.4 Miljöövervakning
Inom ramen för Miljöenhetens arbete ligger också att övervaka tillståndet i miljön inom
Ulricehamn och Tranemo kommun.
Detta sker genom att kontinuerliga vatten- och luftprover tas. De flesta av dessa prover tas på
bestämda platser och med ett fast intervall. En del prover är dock beroende av vattenflöden
och tas därför när förutsättningarna är de rätta. Inom ramen för detta område ligger även att
följa t ex vattenrådens arbete.

c

Resursbehov, enligt
behovsutredning för 2018

Prioritering
2018

880

900

A vverkningsplaner, Pro j ek t,
Samverkan, Kontakt med
skolor

90

55

Summa

970

955

Objekt

Antal

~aturreservat,~aburvård

allmänt, Plan- och
byggärenden bedömningar,
inventeringar
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Antal

Resursbehov, enligt
behovsutredning för 2018

Prioritering
2018

Strandskyddsdispenser

60

600

600

Strandskydds tillsyn,
inventeringar

2S

400

300

1000

900
2S
30
7S
20

Strandskydd

Summa
Miljöövervakning
Bakgrundsstrålning

s

Provtagning vatten

1S
1S
12

2S
30
7S
30

Kalkning och Uppföljning
kalkning

10

3S

10

Luftvårdsförbund och
vattenråd

6

100

2S

Projekt: rapport tillståndet i
miljön i Ulricehamn och
Tranemo

40

so

Summa

451

235

2421

2090

Mätning, nedfall
Mätning, Luft i Väst
(~

\.

r

(

'--

Summa

6
(
'---

r

\ __

Administration

Miljöenheten arbetar aktivt för att förbättra strukturen gällande akthantering, under 2016
övergick enheten till det digitala arkivet Comprima. Arbetet med gemensamma rutiner,
skrivmallar, material på hemsidor, bättre användande av ärendehanteringssystem,
kvalitetsledningsarbete m. m kommer att fortsätta. Administration har tidigare tagit en
påtaglig del av tiden från den direkta ärendehandläggningen. De ökade resurserna inom den
administrativa funktionen har dock inneburit att vissa delar har kunnat flyttas över från
handläggarna och skapat mer tid för den operativa tillsynen och övrig ärendehandläggning.
Mer uppgifter kan flyttas över, vilket på sikt kommer att leda till ökad enhetlighet och
rättssäkerhet vad gäller de administrativa rutinerna samt frigöra ytterligare tid.
En del av arbetet är dock ärendespecifikt och måste skötas av handläggarna. Exempel på
sådan administration är planering inför besök, kommunicering, svara på ärende- eller
ämnesspecifika frågor. Arbete som upprättande av tjänsteskrivelser, inspektionsrapporter,
dokumentation, uppdatering av register, administration av tillsynsavgifter, samt
sammanställning av rapporter tar en stor del av arbetstiden. Detta arbete underlättas genom
framtagande av mallar och förenklade rutiner.
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I dagsläget sköts arbetet med bl a fakturering av tillsynsavgifter, registrering av inkommande
och utgående handlingar, framtagande av mallar och uppdatering av hemsidan med hjälp av
det administrativa stödet samt en stor del av ansvaret för verksamhetsutveckling.

(

(
·~

C.
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1

Allmänt

Utifrån framtagen verksamhetsplan och behovsutredning har dessa kontrollplaner tagits
fram. I verksamhetsplanen anges de eventuella riktade insatser som avses utföras under
2018 med utblick mot 2020. Resursbehovet för kontrollverksamheten framgår av
behovsutredning. I verksamhetsplanen anges aktuella mål och eventuella fokusområden för
verksamheten kopplade till kommunernas miljö- och folkhälsomåL Kontrollplanerna
fastställs av samverkansnämnden miljö och bygg som är gemensam för Ulricehamns och
Tranemo kommuner.

(

c

1. 1 Planeringen
Under perioden 2018-2020 kommer övergripande fokus att ligga på att fortsätta utveckla
verksamheten utifrån samverkan mellan Ulricehamns och Tranemo kommuner inom miljöoch bygg som inleddes 1 september 2013. Under perioden kommer även fokus att ligga på
utvecklad kommunikation både mellan kommunerna och till verksamhetsutövare i båda
kommunerna.
Under 2018 kommer miljöenheten att ha avfall som ett övergripande fokusområde inom sin
tillsyn/kontroll. Det innebär kortfattat att uppmärksamhet ska ges till hur avfallet, inklusive
animaliska biprodukter, hanteras. Planeringen för 2018-2020 är som vanligt relativt känslig
när det gäller oförutsedda händelser, vilket innebär att om det inträffar händelser som
kräver stora insatser kan möjligheten att följa kontrollplanen påverkas.

c
(

Även under 2018 kommer fokus ligga på att utveckla den service som miljöenheten lämnar
till verksamhetsutövare och andra kunder inom kommunerna. Detta för att hjälpa
verksamhetsutövare att göra rätt så att människors hälsa och miljö skyddas på ett
betryggande sätt. Hemsidan ska följas upp vad gäller användarvänlighet och utvecklas
utifrån vad som kommer fram vid kundundersökning.

1. 1. 1 2018-2020
Under perioden planerar miljöenheten att fortsätta arbeta mer målinriktat. Under
kommande period är det också viktigt att fortsätta utvecklingen av, och samarbetet inom,
samverkansnämnden miljö och byggs verksamhetsområde.

1. 1. 2 Beskrivning av arbetsuppgifter
Nedanstående beskrivning av arbetsuppgifter är vad som miljöenheten har till uppgift att
utföra med stöd av lagar och andra författningar. Dessutom ställs krav på miljöenhetens
service och rådgivning utifrån ett medborgarperspektiv. Vi kan se att bemötande och
kundservice är en allt större fråga för att nå framgång i vårt arbete, varför vi kommer att
satsa på detta även under den kommande perioden. I kontrollplanen redovisas vad
miljöenheten under nuvarande resurssituation räknar med att kunna klara av om inte
förändringar i lagstiftning, arbetsuppgifter, organisation, personalrörlighet, oförutsedda
händelser, befintliga resurser och så vidare påverkar enheten.
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2

Kontrollplan livsmedel

2.1

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) nr 882/2004 av den 29 april2004
om offentlig kontroll för att säkerställa efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen.
I Ulricehamns och Tranemo kommuner finns drygt 300 livsmedelsanläggningar fördelade
enligt Livsmedelsverkets klassningsmoduL

c
(

Kontrollen är baserad på riskldassificering av verksamheterna. Miljöenheten har att arbeta
utifrån motprestation gentemot de intäkter och den kontrolltid som bedöms behövas för
respektive verksamhet. Andra arbetsuppgifter inom livsmedelsområdet är att handlägga
ärenden avseende registrering, godkännande och riskklassificering av livsmedelsanläggningar, utreda misstanke om matförgiftningsutbrott, årligen rapportera uppgifter till
Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om att ställa krav på verksamhetsutövare,
sanktioner, avgifter och anmäla misstanke om brott. Även rådgivning och information är
viktiga delar inom livsmedelskontrollen.

2. 2 Mål för den offentliga kontrollen

(

Målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan inom EU är att:
• Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och har en
god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att
konsumenterna inte blir lurade.
Intressenterna 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.

2.2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet

(

Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att:

•

Maten och dricksvattnet är säkra
Livsmedelshanteringen är redlig
Livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell
Livsmedelsföretagen är kompetenta och tar ansvar för att maten är säker och rätt märkt
Den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas av konsumenterna,
media och företag som trovärdiga
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2.2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet
Samverkansnämndens mål för livsmedelskontrollen:
Effektiv kontroll
Ändamålsenlig kontroll
Rättssäker kontroll
Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa att konsumenterna får säker mat och inte
blir vilseledda. För att uppnå detta utförs riskbaserad kontroll av livsmedelsverksamheterna
i kommunerna i enlighet med de regler och riktlinjer som tagits fram nationellt och av EU.
Enligt dessa regler och riktlinjer ska livsmedelskontrollen vara effektiv, ändamålsenlig och
rättssäker. Det innebär att kontrollen ska inriktas på ett sådant sätt att
kontrollmyndigheten kan avgöra om kraven på säkra livsmedel och redlighet uppfylls av
livsmedelsföretagarna i kommunerna.

2. 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet
(
2.3.1 Behörig central myndighet
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige,
enligt 18 §i Livsmedelsförordningen (2006:814).

2.3.2 Behörig myndighet för kontrollen
I 11 §Livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs, dels av
Livsmedelsverket, och dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna.
Länsstyrelserna har ansvar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen.

2.3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna

c
(

Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt
23 §och 25 § Livsmedelsförordningen (2006:813).
I Ulricehamns och Tranemo kommuner ansvarar Samverkansnämnden miljö och bygg för
den offentliga livsmedelskontrollen.

2.3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
Miljöenheten utför kontroll av alla typer av livsmedelsanläggningar. Ansvarsfördelningen
mellan olika arbetsområden framgår av nedanstående tabell.
Arbetsområde/ uppgift
Planerad kontroll i olika riskklasser
Extra offentlig kontroll
Prövning av nya anlä2"lrnin2"ar
Registrering av nya anläP"PninP"ar
Beslut om avgift för registrering
Riskklassning och beslut om årlig avgift

Ansvarig/ ansvariga
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
administratör/livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
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(

c

Erfarenhetsklassning och beslut om årlig
avgift
Beslut om avgift för extra offentlig
kontroll
Riksprojekt
Länsprojekt
Egna projekt
Klagomål, frågor via telefon och mail
Utredning av matförgiftningar
Sanktionsbeslut
Handlägga överklagningsärenden
Förbereda och föredra nämndärenden
Planering av kontrollverksamheten
Uppföljning av kontrollverksamheten
Rapportering och redogörelse för
nämnden
Årlig rapportering till Livsmedelsverket
Kompetensutveckling (kurser,
länsmöten, inläsning mm)
Handlägga remisser
Samråd externa (smittskydd,
alkoholhandläggare, plan- och bygg m fl)
Upphandling av lab~änster
Upprätta och upprätthålla information
Allmän administration, t ex underhålla
register, uppdatera blanketter mm

livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör/ enhetschef
livsmedelsinspektör/ enhetschef
livsmedelsinspektör/ enhetschef
livsmedelsinspektör
livsmedelsinspektör/ enhetschef
livsmedelsinspektör/ enhetschef
livsmedelsinspektör
enhetschef
administratör/livsmedelsinspektör
administratör/livsmedelsinspektör

2.4 Livsmedelskontrollens styrdokument
Livsmedelskontrollen i Ulricehamns och Tranemo kommuner styrs av följande
övergripande styrdokument:

c

c

Treårig kontrollplan som fastställs av Samverkansnämnden miljö och bygg.
Delegationsordning som fastställs av Samverkansnämnden miljö och bygg.
Budget som fastställs av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun (värdkommun).
Taxa som fastställs av Kommunfullmäktige i Ulricehamns och Tranemo kommun.
I övrigt ska styrdokument såsom rutiner och kompetensutvecklingsplan arbetas fram och
beslutas av ansvariga tjänstemän.
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2. 5 Samordning
2. 5.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
Livsmedelskontrollen i Ulricehamns och Tranemo kommuner genomför följande aktiviteter
för samordning av kontrollen:

c
c

Varje år deltar handläggare i de länsmöten som Miljösamverkan Västra Götaland
arrangerar under totalt två heldagar och där representanter från länsstyrelsen, länets
kommuner och livsmedelsverket deltar.
Miljöenheten deltar årligen i miljöchefsträff för Västra Götaland.
Miljöenheten och nämndens presidium deltar i regelbundna presidiernöten inom
Sjuhäradsregionen.
Handläggarna deltar i sjuhäradsmöten för livsmedelsinspektörer som hålls 4 gånger per
år. Vid dessa möten diskuteras samsynsfrågor och svåra ärenden och någon gång per år
genomförs en samsynsinspektion.
Vid inspektion av mobila verksamheter registrerade i annan kommun, informeras den
kommun som registrerat anläggningen om resultatet av kontrollen.

2.5.2 Samordning inom berörd myndighet
Samordning av kontrollen mellan Ulricehamns och Tranemo kommuner sker genom att
samma tjänstemän arbetar inom båda kommunerna. Samordning mellan berörda
tjänstemän inom miljöenheten sker genom att Livsmedelsinspektörer samverkar och rådgör
med varandra samt med ansvarig enhetschef.

2. 6 Delegering av uppgifter inom den offentliga
kontrollen

c

Ingen del av livsmedelskontrollen i Ulricehamns och Tranemo kommuner delegeras till
någon annan instans. Livsmedelsinspektörerna och chef har dock en långt gående
delegation från Samverkansnämnden miljö och bygg att fatta beslut i ärenden med stöd i
livsmedelsförfattningarna.

c_

2. 7 Befogenheter och resurser för kontrollen
2. 7.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
Behörig nämnds befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i
Livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen (2006:813). Miljöenhetens
handläggare har relativt långtgående delegation. Enligt 20 § Livsmedelslagen har
kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen.
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner- se avsnitt 2.9.
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2. 7.2 Kontrollpersonal och utrustning
Kontrollpersonalen består huvudsakligen av livsmedelsinspektörer som också arbetar med
tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Prioritering av den offentliga livsmedelskontrollen görs enligt de principer som
presenteras under avsnitt 2.8. Prioriteringen innebär att verksamheter i de högre riskklasserna kommer att få sin kontrolltid först, och övrig tid fördelas mellan verksamheter i
de lägre riskklasserna.
Utöver livsmedelsinspektörer deltar ansvarig enhetschef i planering och utvärdering av
livsmedelskontrollen samt som stöd och "bollplank". Administrativt stöd, fakturerings-stöd
samt chefsstöd finns också tillgängligt för den totala livsmedelskontrollen.

c
c

Jäv styrs av regler i 6 kap. 24-27 §§i kommunallagen (1991:900). Där framgår i vilka situationer en handläggare och beslutsfattare är jävig.
Personalens bisysslor styrs genom krav som finns i Lagen om offentlig anställning
(1994:260) där det stadgas att arbetstagare inte får ha bisysslor som kan rubba förtroendet
för arbetstagarens opartiskhet eller kan skada myndighetens anseende.
Livsmedelskontrollen har tillgång till provtagningskyl, termometrar, ATP-mätare, ytrengöringstest och tvättmaskin, vilket beräknas uppfylla behovet av utrustning.

2. 7.3 Finansiering av kontrollen
Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) ska
finansieringen bestå tilltoo % av avgifter. Övrig verksamhet inom livsmedelsområdet
(såsom rådgivning, information, utredning av obefogade klagomål etc.) ska finansieras till
100 % av skattemedel, i enlighet med samma lag.
Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjekt för att finansiera kontrollen. Avgiftens storlek
baseras på riskklassificering av anläggning i riskidass och erfarenhetsklass. Taxan är
baserad på Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning.

c
(_

Avgift för extra offentlig kontroll tas ut, per timma, för att finansiera kontrollen enligt
artikel28 i förordningen (EG) 882/2004.
Timtaxa för livsmedelskontrollen framgår av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Timtaxan debiteras dels för normal kontroll (årsavgift) och dels för den tid som läggs ned
vid extra offentlig kontroll, men ska även täcka kostnaderna för: ledning, planering och
uppföljning, kvalitetsarbete, interna möten, externa möten, samverkan, handläggares
medverkan vid nämnd och beredning, projektplanering och -sammanställning, tid för
kompetensutveckling och själva utbildningarna och konferenserna, rapportering till
livsmedelsverket, remisser, externa revisioner, riskklassificering och beslut om årsavgifter,
sanktionsbeslut, administration (även inklusive ekonomi, kansli och lön), fakturering,
kontorsmaterial, nämndens kostnader, företagshälsovård, poolbilar, bilersättning och
traktamenten, lokaler/städ, IT, resekostnader, övernattning, telefon och provtagning samt
övriga verksamhetskostnader. Restid ingår inom timtaxan för normal kontroll, men inte för
extra offentlig kontroll där även restiden faktureras (enligt (EG) 882/2004).
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2. 7.4 Kompetenskrav och utbildning
I (EG) 882j2004 finns krav på att all personal som arbetar inom livsmedelskontrollen får
lämplig utbildning, erforderlig kompetens och håller sig uppdaterade så att kontrollen kan
utföras med kvalitet och enhetlighet på alla nivåer.
I den årliga planeringen av livsmedelskontrollen ingår kompetensförsörjning som en
central del. Detta görs genom att befintlig kompetens jämförs med behovet, framför allt
inom följande områden:
Anläggningstyper
Aktuelllagstiftning
Kontrollområden
Kontrollmetoder

C
(

Eventuella förbättringsåtgärder förs in i kompetensutvecldingsplanen. Varje anställds
personliga kompetensutvecldingsplan upprättas mellan ansvarig chef och den anställde.
Kompetensutveclding sker löpande genom deltagande i kurser anordnade av Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bl a genom deltagande i länsmöten i
Miljösamverkan Västra Götalands regi och i livsmedelsmöten inom Sjuhärad. studiebesök
på anläggningar och självstudier av böcker inom olika områden kan också förekomma.

2. 8 Organisation och utförande av kontrollen
2.8.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt
Det finns drygt 300 registerförda livsmedelsanläggningar i Ulricehamns och Tranemo
kommuner. Ingen av dessa är en sådan typ av animalieanläggning som faller under EGförordning 853/2004. I (EG) 882/2004 finns krav på att kontrollmyndigheterna ska
upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål för kontroll. Registret
uppdateras kontinuerligt, och i samband med verksamhetsplanering, livsmedelsfakturering
samt årlig rapportering av livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket.

2.8.2 Prioriteringar inom kontrollområdet- riskbaserad kontroll

c

Grundläggande riskldassning av anläggningar sker genom att Livsmedelsverkets modell för
riskldassning tillämpas. Genom denna tilldelas olika typer av anläggningar olika mycket
kontrolltid beroende på risk. Det ger i sig en prioritering av den sammanlagda kontrolltiden
över de olika objekten. I händelse av resursbrist utförs i först hand kontroll av de
anläggningar som medför störst risk och sedan i fallande ordning.
Kontrollintervall och vilka kontrollmetoder som används bestäms från år till år och återfinns i handlingsplan. Val av kontrollintervall och kontrollmetoder liksom kontrollområden
styrs av miljöenhetens tidigare erfarenheter av verksamheterna. De kontrollområden som
bedömts vara problemområden prioriteras liksom de som inte kontrollerats på länge.
Samtliga kontrollområden på Livsmedelsverkets rapporteringsmall bör ha kontrollerats
inom 3-5 år beroende på verksamhetens riskldass. Vilka kontrollområden som ska
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kontrolleras avgör vilken kontrollmetod som är mest lämplig, men även verksamhetens
storlek och art kan inverka.
Vilka kontrollområden som kontrolleras påverkar längden ett besök beräknas ta och
påverkar därför även antalet besök en anläggning kan få på ett år.
Kontrollen kan exempelvis läggas upp i projektform, där ett projekt kan omfatta ett visst
antal relaterade kontrollområden, en viss typ av anläggning eller både och.

c

Planerad kontroll

Antal objekt

Intervall

Kontrolllivsmedelsobj.

3

3 gånger per år

9

Kontrolllivsmedelsobj.

66

2 gånger per år

132

Kontrolllivsmedelsobj.

72

Årligen

72

Kontrolllivsmedelsobj.

58

V art annat år

33

Kontrolllivsmedelsobj .

87

Vart tredje år

24

Kontroll vattenverk

3

Årligen

3

Kontroll vattenverk

s

V art annat år

1

Kontroll vattenverk

32

Vart tredje år

11

Extra offentlig kontroll

40

Vid behov

40

Nyregistreringar

25

1 gång per år

25

2.8.3 Rutiner för utförande av kontroll
Nya gemensamma rutiner för arbetet i Ulricehamns och Tranemo kommuner har tagits
fram. Uppdateringar sker fortlöpande.

2.8.4 Provtagning och analys efter utförd livsmedelsprovtagning
Efter provtagning analyseras livsmedelsprover i nuläget huvudsakligen av AK Lab, Borås.

2.8. 5 Rapportering av kontrollresultat

C

Resultat från all kontroll dokumenteras och företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet, i enlighet med (EG) 882/2004. Alla resultat dokumenteras och bevaras hos tillsynsmyndigheten. Kommuner är skyldig att rapportera resultatet av livsmedelskontrollen till
Livsmedelsverket årligen.

2.8.6 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att
alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar 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, dels de handlingar som upprättats 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 förvarad hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också
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offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara
sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande
lagstiftning när någon ber att få ut en handling.
Efter varje kontrolltillfålle upprättas en kontrollrapport, och vid behov ett beslut, utifrån
kravet i artikel9 i (EG) 882/2004. Kontrollrapporten/beslutet är i de flesta fall en allmän
och offentlig handling.

2. 9 Sanktioner - åtgärder vid bristande efterlevnad

(

(_

De juridiska befogenheterna för att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad finns bland
annat i artikel 54 (EG) 882/2004. Denna anger att om den behöriga myndigheten
konstaterar bristande efterlevnad ska den vidta åtgärder för att se till att företagaren
avhjälper situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas
ska den ta hänsyn till arten av den bristande efterlevnaden och om företagaren tidigare visat
prov på bristande efterlevnad. Ytterligare åtgärder som kontrollmyndigheten kan vidta
anges i 22-24 §§ Livsmedelslagen. Exempel på åtgärder som kontrollmyndigheten har
möjlighet att vidta är föreläggande, förbud, begränsa eller förbjuda utsläppande på
marknaden, beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden
och/ eller destrueras samt tillfålligt eller permanent återkalla anläggningars godkännande.
Möjlighet finns att kombinera med vite.
Inom myndigheten regleras jurieliska befogenheter med delegationsordning. För att
kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten relativt långtgående delegation.

2.1 O Uppföljning och utvärdering av kontrollen
2.1 0.1

(_

Resultat från varje besök noteras per kontrollområde. Utifrån föregående års resultat
planeras nästa års kontroll, vilket är en förutsättning för att kontrollen ska vara riskbaserad
och ändamålsenlig (i enlighet med (EG) 882/2004).

2.1 0.2

c

Uppföljning

Revisioner

Enligt (EG) 882j2004 ska de behöriga myndigheterna utföra interna revisioner eller låta
utföra externa revisioner och ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller
målen i förordningen.
Länsstyrelsen utför extern revision av kommuners livsmedelskontroll regelbundet, senast
besöktes Ulricehamns kommun 2012 och Tranemo kommun 2009.
Inom Miljöenheten genomförs nu även intern kontroll för att säkerställa att rutiner följs
som bl a säkerställer rättssäkerhet, enhetlighet och likabehandling.
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2.1 0.3

Utvärdering

Rutiner för uppföljning av livsmedelskontrollen kommer att utvecklas vidare under
2018-2020.

2. 11 Beredskap
Vid en kris gäller tre grundprinciper:
Ansvarsprincipen - Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden
gör det också under en krissituation.
Likhetsprincipen-Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som det är möjligt
fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.
Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och
ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och
regionala insatser.
Tillgång tilllaboratorietjänster beskrivs under avsnitt 6-4 i kontroll planen.

2. 11.1

RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan utgöra en risk
för människors hälsa. Alla behöriga myndigheter i livsmedelskontrollen har skyldighet att
göra och följa upp notifieringar.

2.12 Flerårig nationell kontrollplan
I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen
av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. Kontrollplanen finns bl.a. på
Livsmedelsverkets webbplats.

2. 12.1

Flerårsperspektivet 2018-2020

Under perioden 2018 till 2020 bedöms huvuddelen av den totala livsmedelstillsynen att
bedrivas genom normalkontroll med därtill behövliga extra offentliga livsmedelskontroller.
Tillsynsplanen kopplas till den årligen framtagna verksamhetsplanen.

3

Tillsynsplan för Animaliska biprodukter
och foder (ABP)

3.1

Bakgrund

Miljöenheten har att bedriva tillsyn över animaliska biprodukter och foder. Exempel på
tillsynsuppgifter är hantering av animaliskt matavfall från livsmedelslokaler och
nedgrävning av döda hästar.

13

Tillsyn och - kontrollplaner 2018-2020

Miljöenheten ansvarar för tillsyn och kontroll inom följande områden:

•

Nedgrävning av animaliska biprodukter
Utlämnade och transport av matavfall
Kontroll av livsmedelsanläggningar
Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av Jordbruksverket godkänd
kom posteringsanläggning
Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen
Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i
primärproduktionen
Användning av organiska gödningsmedel, naturgödsel i primärproduktionen

Ansvaret för kontrollen av animaliska biprodukter och foder, exempelvis döda djur eller
köttavfall från slakterier eller butiker, delas mellan kommunen, länsstyrelsen,
Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

(_

3.2 Verksamhetsmål och tillsyn
Målet med tillsynen är att förhindra smittspridning och ha en god fodersäkerhet.
Under 2018 är planen för tillsynen av animaliska biprodukter, som omfattas av
livsmedelsinspektörerna ansvarsområde, att göra en inventering. I dagsläget utgår vi från
att de 22 butiker som har en charkuterihantering kommer att beröras. Efter inventeringen
kan dock både objekt tillkomma och falla bort.
Tillsynen av animaliska biprodukter som ligger inom miljöinspektörernas tillsynsområde,
t ex nedgrävning av häst, ligger i tillsynsplanen för miljöbalkens tillämpningsområde.

C.

4

Tillsynsplan enligt alkohollagen

4.1

Bakgrund

Samverkansnämnden miljö och bygg har även att bedriva tillsyn enligt alkohollagen.
Tillsynen bedrivs av livsmedelsinspektörer och miljöinspektör samt utredare på
kommunledningskansliet. Tillsynen omfattar servering av starköl, vin, spritdrycker och
försäljning av folköl.

4.2 Tillsyn
4. 2.1 Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn i form av information, möten, utbildning i bl a ansvarfull
alkoholservering ska erbjudas innehavare av serveringstillstånd minst vartannat år från
2015- Under 2017 har en sådan utbildning erbjudits.

14

Tillsyn och - kontrollplaner 2018-2020

4.2.2 Inre tillsyn
Med inre tillsyn avses den administrativa tillsynen och kontrollen över tillståndshavare, t ex
underhåll av tillståndsregister, kontakter med andra myndigheter, planering av
tillsynsverksamhet, rapportskrivning och utarbetande av beslutsunderlag.
Tillståndshavare ligger på bevakning hos creditsafe som är en kreditupplysningstjänst som
kommunen har avtal med. Varje ändring hos innehavare av serveringstillstånd vid
restföring av skatt, ändring av styrelse ansökan om betalningsföreläggande m.m. anmäls till
ansvarig handläggare via mejl. Om det skulle finnas skäl att inleda ett tillsynsärende pga
detta kommer ytterligare tid att tas i anspråk genom kontakt med skatteverket m.m ..
Det är viktigt att hålla kontakt med skatteverket, kronofogdemyndighet o s v för att se till att
tillståndshavare sköter sina ekonomiska förehavanden och den personliga vandeln i övrigt.
(

En annan del kan vara att kontrollera försäljningsställenas annonsering och
marknadsföring så att den inte uppenbart uppmuntrar till förtäring av alkoholhaltiga
drycker.

r

l
·~

4. 2. 3 Yttre tillsyn
Sker genom besök hos tillståndshavarna på plats för att se om utfårdat tillstånd efterlevs på
ett korrekt sätt. Den yttre tillsynen måste till största delen ske utanför den ordinarie
arbetstiden.
Att granska matsedlar, lokaler, antal sittplatser m m kan i viss mån göras på dagtid, men
den största delen av yttre tillsynen måste göras på obekväm arbetstid som sena fredags- och
lördagskvällar eller andra helgnätter. Det kan noteras att tillsynen på plats bör normalt
utföras av två personer, speciellt under kvällar och nätter.
Det är beräknat med ett tillsynsbesök per år för renodlade matserveringar och med två
tillsynsbesök per år för övriga serveringar. Med ÖvTiga serveringar menas
nöjesrestauranger, pubar, diskotek och andra dansställen. Dessa ställen har större
tillsynsbehov tillsammans med tältserveringar. Vid anmärkningar, tips och rapport från
Polisen kan det bli aktuellt med ytterligare tillsyn. I dagsläget finns 35 tillståndshavare,
fördelat på 24 st inom Ulricehamns kommun och 11 st i Tranemo kommun.
Tillsynsplan för objekt med serveringstillstånd för alkohol

(

\. ..

Alkoholtillsyn av objekt med
serveringstillstånd
Tillsyn stadigvarande
serveringstillstånd
Tillsyn stadigvarande
serveringstillstånd, övriga
Tillsyn av tillfälliga
serveringstills tån d
Uppföljande tillsyn

Antal objekt

Intervall

Planerade besök

35

Årligen

35

2

2 gånger per
år

4

11 V art ann a t år

6

5

Vid behov

Under året kommer, vid minst två tillfällen, tillsynen samordnas med Polis och Skatteverk.
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4.3 Slutna sällskap
Alkoholservering till slutna sällskap borde inte kräva en särskilt frekvent
tillsynsverksamhet. En tillsyn per 1,5- 2 år bör vara tillräcklig.
Servering med stöd av tillfålliga tillstånd till slutna sällskap bör endast få tillsynsbesök om
särskilda skäl föranleder det. Det bör dock förekornrna en viss inre tillsyn för att kontrollera
så att tillställningen arrangeras av föreningar som är seriösa och att tillställningarna inte
riskerar att bli allmänna.

4.4 Försäljning av folköl

c
c

Försäljningsställen av folköl besöks vartannat år. I dagsläget finns 28 försäljningsställen för
folköl, fördelat på 21 st inom Ulricehamns kornmun och 7 st i Tranerno kommun.

Folköl

Antal objekt

Tillsyn
Uppföljande tillsyn

Intervall

Planerade besök

28

V artannat år

14

3

Vid behov

3

5

Tillsyn enligt tobakslagen och kontroll
enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel

5.1

Bakgrund

Miljöenheten har att bedriva tillsyn över försäljning av tobak och tobaksvaror samt kontroll
över verksamheter som handlar med vissa receptfria läkemedel. Sedan förra tillsynsplanen
gjordes har även tillsyn över e-cigaretter och påfyllningsbehållare för dessa tillkornmit och
en anmälan har kornmit in än så länge.

(__

5.2 Verksamhetsmål
Försäljningen av tobak och tobaksvaror ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Minska
exponeringen av tobaksrök genom tillsyn av skolor och livsrnedelsföretagare.
Försäljningen av receptfria läkemedel ska ske på ett ansvarsfullt sätt.
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5.3 Tillsyn
Utgångspunkten är att samtliga tillsynsobjekt som försäljer tobak, tobaksvaror och ecigaretter med påfyllnadsbehållare får ett tillsynsbesök per år och att verksamheter där
handel med vissa receptfria läkemedel sker får ett tillsyns-/ kontrollbesök minst vartannat
år.
I möjligaste mån samordnas tobakstillsynen och kontrollen över handeln med vissa
receptfria läkemedel. Detta gäller främst butiker. Tillsyn över rökfria miljöer såsom
skolmiljöer och serveringslokaler samordnas med hälsoskyddstillsynen respektive
livsmedelskontrollen. När det gäller skolmiljöer bedrivs tillsyn årligen.
Tillsynsplan Tobak

c

Tobak

Antal objekt

Tillsyn
Uppföljande tillsyn

Intervall

29

Varje år

3

Vid behov

Planerade besök

29
3

c
Tillsynsplan Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel
Tillsyn
Uppföljande tillsyn

Antal objekt

Intervall

Planerade besök

20

Vart annat år

13

3

Vid behov

3

Inom miljöenhetens geografiska ansvarsområde finns 29 st försäljningsställen för tobak,
fördelat på 19 i Ulricehamns kommun och 10 i Tranemo kommun. Försäljning av receptfria
läkemedel förekommer på 20 objekt, 15 i Ulricehamns kommun och 5 i Tranemo kommun.

c
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