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1. Inledning
Disposition
Den redovisning av bokslutet som följer kommer att följa det upplägg som kommer av den
verksamhetsplaneringsmodell som kommunen valt med fem perspektiv; Medborgare,
Verksamhet, Ekonomi, Personal och Hållbarhet och Tillväxt. Bokslutet inleds med en kortare
redovisning av nämndens vision och målarbete följt av en sammanfattning av viktiga
händelser.
Mål
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 har omfattats av 17 mål på fullmäktigenivå. Dessa mål har nämnden brutit ner till 23 övergripande mål, 54 mål för budgetperioden
2014-2016, samt 44 särskilda uppgifter för 2014. Eftersom ett verksamhetsår innehåller ett
omfattande händelsematerial, kommer nämnden, begränsa sig till att endast ta med ett urval
av händelser.
Vision
Miljö- och hälsoskyddsnämndens vision som lyder: ”Vi vill hjälpa människor att göra rätt”
har sin utgångspunkt i bl. a. kommunfullmäktiges mål kring att vi på ett bättre sätt än tidigare
måste underlätta för våra medborgare att möta miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden.
Fokusområden
I samband med framtagandet av 2014 års verksamhetsplan fastslogs nämnden fyra fokusområden, vilka skulle utgöra verksamhetens absoluta fokus.





Vattenförvaltning 2021
Livsmedelssäkerhet för konsumenten
Samhällsbyggnad och god bebyggd miljö
Tillsynsmetodik och organisation
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2. Sammanfattning
Den följande presentationen kommer inte att innehålla en massa siffror eller tal, utan är en
sammanfattning av verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål.
Medborgare
(Fokusområde organisation och tillsynsmetodik)






Kvalitetshöjande åtgärder
Systematiskt kvalitetsledingssystem, arbete för ständig förbättring, processkartläggning, beredskapsarbete och interna revisioner är exempel på aktiviter som
miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit för att förbättra både sin kontakt och kvalitet
gentemot medborgarna.
Öppenhet och synliggörande av verksamheten
Allmänheten har, via press, bjudits in att närvara vid nämndsammanträde. Ett flertal
informationsmöten har hållits i områden dit årets avloppstillsyn koncentrerats.
Nämndens arbete har också synliggjorts i media och på webben. Det ungdomssatsningar nämnden hade som ambition att genomföra avvaktas i väntan på
kommunens gemensamma satsningar inom området.
Beredskapsfrågor-Krisledning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har arbetat fram och beslutat om en beredskapsplan.
Under året har en katastrofövning kring oljeläckage genomförts. Det webbaserade
informationssystem för beredskapsfrågor som planerats har av olika orsaker
framskjutits till 2015.

Verksamhet






Tillsyn allmänt
Inom verksamhetsområdena livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd planerades för året
835 kontroller. Uppföljning av 2014 visar att mer än 100 % utförts. Vidare har över
1000 olika händelser av löpande karaktär noterats. De projekts som genomförts
redovisas nedan under respektive fokusområde.
Fokusområde ”Vattenförvaltning 2021”
Arbetet med att gå igenom kommunens enskilda avlopp har under året drivits
intensivt. Ägare till 386 fastigheter har kontaktats vilket resulterat i 175 avloppstillstånd, vilka huvudsakligen utgörs av ej godkända avlopp som ordnats för att klara
miljölagstiftningen men även helt nya anläggningar. En ny arbetsmetod för att minska
läckage av näringsämnen har framtagits, vilken i första hand kommer att implementeras i lantbrukstillsynen. Nämndens tillsynsarbete inom vattenskyddsområden har
fortsatt och bidragit till en bra utformning och kunskap om områdena.
Fokusområde ”Livsmedelssäkerhet för konsumenten”
Utöver ca 470 kontrollbesök har även ett flertal projekt utförts för att öka livsmedelssäkerheten. Exempel på sådana projekt är kontroll av kyltemperaturer, material i
kontakt med livsmedel, dricksvatten, rawfood och allergikost i kommunala verksamheter. Rapporter utifrån dessa projekt finns att läsa på kommunens hemsida.
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Fokusområde ”God bebyggd miljö”
Ljudnivåer vid arrangemang har varit det i särklass mest uppmärksammade och
arbetsamma området inom detta fokusområde. Bostadsklagomål och radon i bostäder,
medverkan i olika grupper (t.ex. centrumgrupp, tillståndsgrupp), tillsyn på badplatser
och yttrande över remisser är andra områden inom vilka nämnden arbetar för att
förbättra miljön för boende.

Ekonomi


Nämnden har utfört det som ska utföras inom ramen för den budget som tilldelats.
Resultat 8 tkr. Intäkterna blev något högre än budgeterat så även personalkostnader
och övriga kostnader. Naturvårdsbidrag från Länsstyrelsen inkom med 450 tkr.

Medarbetare





Enkätsvar
Under året har Falkenbergs kommun utfört en medarbetarenkät där miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens resultat förbättras jämfört med tidigare år. Utifrån den har
det i samarbete med Previa planlagts ett hälsofrämjande arbete med workshop kring
arbetsglädje och friskfaktorer.
Kompetensutveckling
Personalen har genomgått kompetensutveckling i enlighet med den plan som
upprättades i samband med medarbetarsamtalen.
Hälsa och delaktighet
Delaktighet främjas genom kvalitetsledningssystem där enhetsrepresentanter träffas
kontinuerligt och diskuterar verksamhets- och arbetsmiljöfrågor. Tillsammans har
personalen upprättat hälsomål och en hälsoinspiratör verka för att främja dessa.
Friskvård i och utanför arbetet uppmuntras.

Hållbarhet och Tillväxt




Vattenförvaltningsprocessen (Fokusområde Vattenförvaltning 2021)
Den statliga åtgärdsplanen för vatten ställer stora krav på vattenarbetet. Utöver de
åtgärder som redan nämnts med enskilda avlopp och minskat näringsläckage har
nämnden bidragit vid framtagande av VA-policy, VA-plan, dagvattenstrategi, bedrivit
strandskydd, fört dialog med kommunens vattenråd och verkat för nybildande av
kustvattenråd.
Projekt har drivits för bekämpning av Jätteloka samt projekt för bevarande av
skyddsvärda träd.
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3. Medborgare
Medborgare
(Fokusområde organisation och tillsynsmetodik)
Kvalitetshöjande åtgärder
En god arbetsmiljö är en förutsättning för en långsiktig kvalitet och effektivitet i
verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under ett par års tid arbetat fram och
implementerat ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem (SAK). Systemets
ändamål är att skapa en tillfredställande arbetsmiljö genom att systematiskt planera, leda och
följa upp verksamheten i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetet består till stor del i
att utveckla rutiner, samla styrdokument och beskriva processer inom organisationen, för att i
nästa steg utvärdera, uppdatera och tillse att dessa rutiner följs. Inom ramen för detta system
som revideras årligen har det under året genomförts två interna revisioner (gemensamma
rutiner och miljöskyddsavdelningen).
Under året har personalen arbetat för ständig förbättring, enligt LEAN-modellen. Detta
omfattande arbete som beräknas ta flera år införs gradvis i den befintliga verksamheten. Vid
årets tillsynskonferens, vilken företogs i lean-anda, behandlades frågor som värdeflödeskartläggning, ökat kundvärde och förbättrade kvalitet och eliminering av ”slöseri”. Exempel
på slöseri i detta avseende kan vara dubbelarbete, arbete som inte bidrar till effektivitet eller
ökat kundvärde eller arbete som uppstår p.g.a. att brister i en annan del av en process.
Enheterna har etablerat leantavlor för respektive verksamhet. Tavlorna ger dels en överskådlig
bild av det arbete som ska utföras samt var man befinner sig i detta arbete dels förtydligar de
olika processer som behöver förbättras och utgör en hjälp i detta förbättringsarbete.
Öppenhet och synliggörande av verksamheten
Öppenhet och transparens och likabehandling är inte bara ett lagkrav i professionellt myndighetsarbete, utan utgör även viktiga redskap i arbetet med att skapa förtroende, respekt och
acceptans av nämndens arbete. Allmänheten har, via press, bjudits in att närvara vid nämndsammanträde. Ett flertal informationsmöten har hållits i de områden dit årets avloppstillsyn
koncentrerats. Flera hundra medborgare har bjudits in att delta i dessa möten vid vilka
information lämnats och frågor besvarats kring det pågående arbetet med enskilda avlopp.
Nämndens arbete har också synliggjorts i media både radio och tv samt på webben. Det
ungdomssatsningar nämnden hade som ambition att genomföra avvaktas i väntan på
kommunens gemensamma satsningar i ärendet.
Beredskapsfrågor och krisledning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har medverkat i arbetet med att ta fram en beredskapsplan
för oljeskydd vilken beskriver hur kommunens olika delar ska agera vid ett oljepåslag. För
miljö och hälsoskyddsnämnden innebär det bl.a. att tillse att oljeavfallet omhändertas på ett
lämpligt sätt. Under året har en katastrofövning kring oljeläckage genomförts tillsammans
med länets övriga kommuner, räddningstjänst och Länsstyrelse . Utvärdering av övningen
kommer att utföras under 2015. Det webbaserade informationssystem för beredskapsfrågor
som planerats har av olika orsaker framskjutits till 2015.
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4. Verksamhet
Verksamhetsområde:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
används på sätt som är förenligt med långsiktig ekologisk hushållning, samt i ett vidare
perspektiv arbeta för att den biologiska mångfalden bevaras. Vidare skall nämnden vara den
lokala kontrollmyndigheten som skall svara för livsmedelssäkerhet gentemot konsumenten.
Detta innebär att den dagliga verksamheten till stor del handlar om att med kontroller och
inspektioner utöva tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, och
tobakslagen. Dessutom skall nämnden inom sin tillsynsverksamhet se till att vara sina
intressenter behjälplig med information och råd inom dessa lagstiftningsområden.
Tillsyn allmänt
Inom verksamhetsområdena livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd planerades för året 835
kontroller. Uppföljning av 2014 visar att mer än 100 % utförts. Utöver dessa planerade
kontroller hanterar nämnden också ärenden av mer löpande karaktär. Dessa ärenden är ofta av
mer inkommande karaktär som t.ex. remisser, klagomål, anmälningar av nya verksamheter,
ändringar av befintliga verksamheter, skyddsjaktfrågor, värmepumpsansökningar,
ansökningar för enskilda avlopp osv. Utöver de 835 planerade kontrollerna har över 1000
händelser av löpande karaktär noterats.

De projekts som genomförts under året redovisas nedan under respektive enhet.
4.1 Politisk organisation
Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Ordförande
och vice ordföranden och en ledamot i ett rullande schema bildar för varje nytt sammanträde
ett beredningsutskott. Detta utskott har till uppgift att sätta sig in i olika ärendens detaljer i
god tid innan sammanträdet, och ta med sig dessa kunskaper hem till respektive grupp.
4.2 Stab
I förvaltningens stab ingår förvaltningsledning, nämndsekreterare, ekonom, registratur,
kvalitetssamordnare. Funktionen stödjer förvaltningens övriga kontroll- och tillsynsverksamheter samt ser till att förvaltningen har effektiv dokumenthantering, god ekonomisk
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styrning samt leder det systematiska arbetsmiljö- kvalitetsledningssystemet. Administration
av den politiska nämnden utförs också av denna enhet.
4.3 Hälsoskyddsenhet
Arbetet med att gå igenom kommunens enskilda avlopp har under året drivits intensivt. Ägare
till 386 fastigheter har kontaktats vilket resulterat i 175 avloppstillstånd vilka huvudsakligen
utgörs av ej godkända avlopp som ordnats för att klara miljölagstiftningen men även helt nya
anläggningar. Därtill utfärdades 32 förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten.
Två projekt har genomförts rörande tillsyn av minireningsverk. Utifrån det material som
framtogs i projekten utfördes tillsyn på 28 minireningsverk vid vilka det kunde konstateras en
del brister i dokumentationen. I övrigt sköts anläggningarna enligt tillverkarnas anvisningar.
Inspektioner har gjorts hos frisörer, fotvårdare, bygdegårdar, campingar, tillfälliga boende,
skolor, förskolor, idrottsanläggningar, bad m.fl. En del av dessa besök resulterade i olika krav.
Kraven gällde bl.a. rutiner för förebyggande av legionella, provtagning, ventilation eller
städning. Tobakstillsyn på skolor resulterade i ett par föreläggande om upprättande av
handlingsplan för rökfri skolgård och rökfri skoltid. Rapport kring detta finns på kommunens
hemsida.
Under året har enheten fortsatt det radonprojekt som inleddes 2012. Projektet innebar att
fastighetsägare till drygt 50 fastigheter med flerbostadshus uppmanades att mäta radon i
inomhusluften. Av dessa har hittills en fastighet redovisat för höga resultat, troligen beroende
på blåbetong i konstruktionen. Fastigheten åtgärdas. På nio fastigheter redovisades halter
under gällande riktvärden. Totalt 17 fastigheter blev förelagda att göra mätning då mätning
inte har utförts enligt standard, eller gjorts alls. Resterande fastigheter har befriats från krav på
mätning, då det inte visat sig vara flerbostadshus.
Sedan 2006 han kommunen bedrivit olika projekt för bekämpning av jättelokan. I arbetet med
att kartlägga beståndet har delar av området runt Suseån återinventerats. Där kunde
konstateras att bestånd försvunnit, en del bestånd minskat och att det fortfarande finns kvar
bestånd av jätteloka. Markägare har påmints om bekämpning. Rapport om arbetet med
bekämpning av jättelokan kommer att publiceras på kommunens hemsida i början av 2015.
Tillsammans med miljöskyddsenheten genomfördes ett projekt för att kontrollera om
smycken klarar de gränsvärden som finns gällande metaller som nickel, bly och kadmium.
Resultatet av de analyser som gjordes visade att 9 av 10 smycken klarade gränsvärdena.
Enheten representerar nämnden i olika kommungemensamma grupper som ”centrumgruppen”, vars arbete syftar till att samordna frågor kring handel och centrumfrågor och
”tillståndsgruppen” vilken fungerar som en lots för olika evenemangsarrangörer.
Ljudnivåer i samband med arrangemang har varit en stor fråga för nämnden. Debatten har
varit fortsatt het under 2014. Åtskilliga timmar har lagts på samtal med arrangörer och i
möten med berörda aktörer. Fyra verksamheter reglerades avseende speltider och/eller högsta
ljudnivå. Samtidigt har det dykt upp en del nya arrangemang med musikspelning vilket har
medfört klagomål från närboende. Eftersom dessa inkom mitt i/slutet av säsongen kommer
uppföljning att ske inför sommaren 2015.
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4.4 Miljöskyddsenhet
Enheten har under året utför 388 planerade kontroller av olika verksamheter som t.ex.
industrier, täkter, lantbruk, hamnar, reningsverk, avloppsreningsverk, bilvårdsanläggningar,
vindkraftsparker m.fl.
Enheten har utvärderat de undersökningar av Ätrans sediment som gjorts efter föreläggande
från nämndens. Proverna visar förhöjda halter av giftiga ämnen främst i form av TBT och
PCB vilka kan utgöra fara för liv i Ätran. Arbetet fortsätter nu med att en ansvarsutredning tas
fram för det förorenade området.
Arbetet med att undersöka om lokalerna i vilka det tidigare bedrevs ytbehandlingsverksamhet
är lämpliga för undervisning resp. förskola, fortskrider. De första luftprovtagningsresultaten
visade inget alarmerande men Länsstyrelsen har under året uppgraderat risken och därtill gjort
en ansvarsutredning, vilken lett till att tidigare verksamhetsutövare nu ålagts att utföra
undersökning även av marken. Denna undersökning påbörjades i höstas.
En förstudie av ett område i Slöinge i vilket det tidigare bedrivits miljöfarligverksamhet, har
efter provtagning visat mycket allvarliga halter av metallföroreningar. Resultaten har lett till
utökad provtagning från vilken resultat inväntas men som det ser ut kommer någon form av
efterbehandling behövas. Dessvärre finns det inte längre någon ansvarig som kan betala dessa
åtgärder och det är osäkert om Naturvårdsverket kan bekosta arbetet.
När det gäller dagvatten har tillsyn påbörjats i Ullared. Gekås anordningar för att hantera
dagvatten på parkeringsytor har undersökts. Kartläggning av kommunens dagvattennät i
Ullared har gjorts i samarbete med Vivab. Den ska utgöra en hjälp i det fortsatta arbetet med
tillsyn på verksamheter i området. Kontroll av dagvattenhantering sker även löpande i
samband med prövningar och anmälningar samt vid planyttranden.
Samråd har hållits för Torsåssns vattenskyddsområde i vilket 110 fastigheter och
verksamheter besökts och cisterner inventerats. Fegens vattendom har varit ute på remiss och
vattenskyddsområdes föreskrifter för området är inskickade till Länsstyrelsen. Köinges
vattenskyddsområde har inventerats avseende avlopp, alla ska vara åtgärdade 2015.
Kommunens högskolor samt ett gymnasium har kontrollerats avseende kemikaliehantering.
Resultat från detta arbete blev att skolornas kemikaliskåp blivit inventerade, rutiner har
upprättats för inventering, undermåliga förpackningar har bytts ut samt att de uppdaterats i
lagstiftning om kemikalier och dess hantering.
I syfte att klarlägga reglerna och för att erhålla en tydligare tillsynsvägledning inom området
animaliska biprodukter har nämnden medverkat i ett samverkansprojekt tillsammans med
andra miljöförvaltningar och länsstyrelser i Västra Götaland. Inom ramen för detta arbete,
vilket pågår fram till mars 2015, genomförs en tillsynskampanj.
Vindkraftsfrågor som arbetats med under året är bland andra överklagandet till Mark- och
miljödomstolen om Kattegatt Offshore, Hjulebergs vindkraftverk rörande kontrollprogram
och rovfågelundersökningar och Högabjär-Kärsås vindkraftpark i direkt anslutning till
varandra.
När det gäller kommunala avloppsreningsverk har en hel del förändringar skett. Fagereds
reningsverk har lagt ner och spillvattnet leds i stället om till Ullareds nya reningsverk. Källsjö
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och Köinges avloppsreningsverk har förstärkts för att klar hårdare krav och Hebergs och
varvets pumpstationer har renoverats. På Smedjeholmens avloppsreningsverk har det inletts
en process för att söka nytt tillstånd då deras är gammalt.
Lantbrukstillsyn har bedrivits enligt plan och det kan konstateras att området genererat färre
löpande ärenden än tidigare vilket beror på att det sker mycket få utökningar av djurhållning
samt att tillsynen inriktas på att minimera antalet klagomål. Nämnden har sökt och beviljats
ett naturvårdsbidrag för att arbeta fram och implementera en modell för att minska utsläpp av
näringsläckage. Verktyget som kombinerar tillsynsförberedande åtgärder med uppföljande
tillsyn är främst avsett att användas inom lantbrukstillsyn och kommer inledningsvis att testas
inom avrinningsområdena Törlan och Ramsjökanal.
4.5 Livsmedelsenhet
För att öka livsmedelssäkerheten har 470 kontrollbesök utförts på kommunens livsmedelsverksamheter. I linje med EU:s mål om att fokusera kontrollen på eftersatta områden har även
kontroller rörande; material i kontakt med livsmedel, hur animaliska biprodukter hanteras i
butiker, kontroll av tillsatser, närings- och hälsopåståenden, kosttillskott samt skyddade
beteckningar och märkning gjorts.
Andra projekt med fokus på säkerhet, som har genomförts under året är ”Kyltemperturer i
butiker” och ”Dricksvatten från icke kommunala reningsverk” och ”Rawfood”. Även
servering av allergikost på kommunala förskolor, skolor och äldreboenden har kontollerats. I
syfte att öka kommuninformationen om resultatet av dessa livsmedelskontroller har skriftliga
sammanställningar av dessa projekt publicerats på kommunens hemsida (sökord Projekt inom
livsmedelskontollen).
Enheten har deltagit och deltar framgent i ett länsprojekt angående animaliska biprodukter. De
deltog också i livsmedelsverkets projekt om redlighet avseende fryst fisk, i vilket provtagning
för undersökning av artidentifiering och glasering gjordes.
4.6 Enhet för vattenförvaltning och naturvård
Enheten har löpande under året arbetat med vatten och naturvårdsfrågor och bidragit med
ekologkompetens inom både kommunövergripande samarbeten och inom miljö- och
hälsoskyddsnämndens arbete med fysiskplanering och tillsyn. Remisser har besvarats kring
frågor som strandskydd, vattenverksamhet, vindkraft och naturvård. Strandskyddstillsyn har
bedrivits och enhetens VA-rådgivning bidrog under 2014 med lite drygt 100 rådgivningsinsatser.
Under årets avslutade det regionala projektet ”metodutveckling av åtgärder mot övergödning
för att uppnå god ekologisk status” vilket pågått under tre år och syftade till att ta fram
effektiva metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk. Detta arbete har påvisat att stor
effektivitet i arbetet med enskilda avlopp uppnås genom; tidig information (via brev och
möten), valmöjligheter för tillsyn och utfärdande av förbud i de fall det behövs. Enheten är
också i högsta grad delaktig i det pågående projektet för att minska näringsläckage från
lantbruk.
Enheten har till stor del lett kommunens arbete med framtagning av VA-policy och dagvattenstrategi samt bidragit till att ta fram en kommunal VA-utbyggnadsplan.
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Under året har dialog har förts med kommunens vattenråd och enheten har bidragit som
deltagare i referensgrupp för Suseåns vattenråd samt ingår i styrgrupp för kustvattenråd för
Halland och Båstad.
Under 2011-2014 har parkavdelning, stadsbyggnadskontor och naturvårdsenheten deltagit i
ett naturvårdsprojekt ”skyddsvärda träd” vilket syftar till att öka kunskapen om och värdet av
stora gamla träd och att skapa förståelse för hur man skyddar och förvaltar dem framför allt på
kommunal mark. Informationsbroschyrer har framtagits, workshops arrangerats lokala rutiner
utarbetats och projektet avslutades med en internationell konferens i Trollhättan. Utöver detta
har även bedrivits ett projekt för att skydda gamla grova ekar, vars största hot är igenväxning.

11

2015-01-28

5 Ekonomi

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2014 utfört det som planerats inom den ram
som tilldelats.
Intäkterna har inte bara kommit in i förväntad omfattning, utan överskridit
beräkningarna (ca 10 %). Ökningen består till stor del av timavgifter, vilka framförallt
uppkommer av oplanerade inkommande ärenden.
Kostnader för årets arbetskraft överstiger också de budgeterade, med ca 4 %. Det beror
på ett flertal olika saker. Nämnden har av olika anledningar (främst föräldraledigheter)
haft ganska många personalförändringar under året. Dessa har fått till följd, att en del av
anställningarna överlappat varandra. För att klara av att utföra den verksamhet som
planerats har det funnits behov av personalförstärkning under sommarmånaderna. Det
samarbete med Halmstad kommun respektive Laholm kommun som innebar att vi köpte
personalresurser har avslutats och istället ersatts av egna tillfälliga anställningar.
Övriga kostnader överstiger de förväntade, (ca 10 %). Det finns egentligen inga särskilt
kostsamma händelser att peka på. Förklaringen ligger nog snarare i att mer personal
leder till mer omkostnader.
Den politiska nämnden har kostat mindre än tidigare år vilket kan förklaras av två
mötesfria månader, färre kompetensutvecklingstillfällen samt att färre timmar för olika
förrättningsärenden har utbetalats.
Nämnden har utnyttjat en del av de pengar kommunen avsatt för sanering av
hamnbassäng. Ingående balans på detta konto var drygt 133 tkr utav dessa har under
året använts ca.50 tkr till kompensation för den tid som lagts ner i ärendet. Utav det
lokala vattenvårdsbidrag (LOVA) som nämnden erhöll 2012 för vattenförvaltningsprocessen har vi under året utnyttjat 100 tkr. Utgående balans uppgår till 0 tkr. Projektet
är slutfört och slutredovisat till Länsstyrelsen. Under året nämnden beviljats ett nytt
naturvårdsbidrag (LOVA) för att ta fram en modell för minskat näringsläckage från
jordbruk och erhållit 450 tkr. Av dessa har under 167 tkr använts till kompensation för
arbetstid under 2014.
12

2015-01-28

6 Medarbetare
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen har idag 24 verksamma medarbetare varav 22 heltidsanställda. Könsfördelning ter sig enligt följande; 15 kvinnor och 8 män.
Temadiskussion kring arbetsmiljömål har genomförts vid APT och resultaten synpunkter på
dem och förbättringsförslag har lämnats från medarbetarna.
Under året har Falkenbergs kommun utfört en medarbetarenkät där miljö- och hälsoskyddsförvaltningens resultat förbättras jämfört med tidigare år. Vid helhetsbedömning av
arbetsplatsen lämnade nämndens medarbetare ett betyg som klart överstiger kommunens
genomsnitt. Utifrån denna medarbetarenkät har det i samarbete med Previa planlagts ett
hälsofrämjande arbete med workshop kring arbetsglädje och friskfaktorer vilket kommer att
genomföras under våren 2015.
Personalen har genomgått kompetensutveckling i enlighet med den plan som upprättades i
samband med medarbetarsamtalen. I den mån verksamheten tillåter har medarbetare getts
utrymme att växla och önska arbetsuppgifter utifrån eget intresse.
Delaktighet främjas genom kvalitetsledningssystem där enhetsrepresentanter träffas
kontinuerligt och diskuterar verksamhets- och arbetsmiljöfrågor.
Tillsammans har personalen upprättat hälsomål och en hälsoinspiratör verkar för att främja
dessa. Friskvård i och utanför arbetet uppmuntras.
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7 Hållbarhet och tillväxt
Nämnden har inom ramen för sin vattenförvaltningsprocess lyckats samordna dess olika
delprocesser i arbetet med att uppnå EU:s ramdirektiv för vatten. Dessa har presenterats
löpande under enheterna hälsoskydd, miljöskydd och vattenförvaltning/naturvård.
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