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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 2015 har omfattats av 17 mål på fullmäktigenivå. Dessa mål har nämnden brutit ner till 18 övergripande mål, 56 mål för budgetperioden
2015-2017, samt 47 särskilda uppgifter för 2015. 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 2015 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, brukar enkäter 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
Ett flertal informationsmöten har hållits i områden dit årets avloppstillsyn
koncentrerats. Arbete har synliggjorts i media och på webben. Arbete pågår med att ta
fram en strategi den politiska nämndens kommunikation.
Beredskapsfrågor-Krisledning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under året arbetat med både beredskap och
oljeskyddsplan.

Verksamhet






Tillsyn allmänt
Inom verksamhetsområdena livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd planerades för året
866 kontroller. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2015 haft lite färre ärenden
av inkommande karaktär än väntat. Nämndens fokuserade arbete på planerad tillsyn,
de färre inkomna ärendena och begränsade insatser kring interna utvecklingsprojekt
har gjort att nämnden kunnat utföra det som planerats, inom den ram som tilldelats,
trots vakanta tjänster. 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 577 fastigheter har kontaktats vilket resulterat i 242 avloppstillstånd, vilka huvudsakligen utgörs av ej godkända avlopp som ordnats för att klara
miljölagstiftningen men även helt nya anläggningar. Den arbetsmetod som framtagits
för att minska läckage av näringsämnen har förfinats och 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 tillsatser på bagerier och
konditorier, märkning av livsmedel vid industriella anläggningar och butiker, kontroll
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av material i kontakt med livsmedel, kosttillskott, närings- och hälsopåståenden och
skyddade beteckningar gjorts.


Fokusområde ”God bebyggd miljö”
Ljudnivåer vid arrangemang har även under 2015 inneburet en hel del arbete. Många
och långa diskussioner kring handläggning av dessa ärenden har förts. Vidare har
nämnden deltagit i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om skolans
inomhusmiljö med inriktning på ventilation och städning. 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


Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för verksamhetsåret 2015 ett överskott med 1250
tkr. Intäkterna vilka har inkommit i förväntad omfattning, ökade 2015 med 15 %, i
förhållande till föregående år. Ökningen beror främst på det intensiva arbetet som
bedrivits med enskilda avloppsanläggningar men även fler debiterade tillsynstimmar
för hälsoskyddstillsyn har bidragit. Kostnader för årets arbetskraft understiger de
budgeterade, med ca 1 000 tkr. Att det blivit så beror på att ett flertal tjänster varit
vakanta. Vissa under kortare, andra under längre perioder. Nämnden räknar med att
det totalt rör sig om ca 20 månader. Av detta följer att även övriga kostnader blivit
lägre än förväntat.

Medarbetare


Arbetsglädje
Under året har, i samarbete med Previa, ett hälsofrämjande projekt med workshop
kring arbetsglädje och friskfaktorer utförts.



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.
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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 (debitering/avgifter
och rutiner för livsmedelsavdelningen).
Personalen fortsätter arbetet för ständig förbättring, enligt LEAN-modellen. Det är ett
omfattande arbete som beräknas ta flera år införs gradvis i den befintliga verksamheten.
Bredvid projektet kring arbetsglädje företogs även 2015 års tillsynskonferens i lean-anda.
Diskussioner kring hur förbättringsarbetet syns och ska synlig göras utåt fördes samt hur
kundersupplevande av rättssäkerhet kan förbättras. Valet av frågställningar hade sin
utgångspunkt i Insikts-undersökningen som gjorts. Utöver det jobbade respektive enhet vidare
med sina leantavlor. Tavlorna utgör ett bra stöd i verksamheten eftersom de dels ger 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.
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. 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.
Nämnden väntar fortfarande på kommungemensamma satsningar för att engagera och öka
delaktigheten hos ungdomar.
Beredskapsfrågor och krisledning
Förvaltningens framtagna Lednings- och informationsplan för miljö- och
hälsoskyddsnämnden vid kris eller samhällsstörningar och extraordinära händelser har
antagits av nämnden och presenterats på en arbetsplatsträff då det är viktigt att alla
medarbetare känner till den. Vid en annan arbetsplatsträff genomfördes ett arbete kring
beredskap inför eventuella kriser. Utöver det har en katastrofövning kring oljeläckage
genomförts. Det webbaserade informationssystem för beredskapsfrågor som planerats har av
olika orsaker framskjutits.
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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 866
kontroller. Uppföljning av 2015 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 866 planerade kontrollerna har över 1300
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.
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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
styrning samt leder det systematiska arbetsmiljö- kvalitetsledningssystemet. Administration
av den politiska nämnden utförs också av denna enhet.
4.3 Avloppssenhet
Under 2015 har tillsynen på enskilda avlopp berört fastigheter inom avrinningsområden för
Sannarpsån, Ramsjö kanal, Sågkanalen, Törlan och norra kusten. Totalt har 577 fastigheter
omfattats av årets tillsynsprojekt vilket resulterat i 166 tillsynsbesök 242 avloppstillstånd.
Under våren genomfördes tillsyn i norra delen av Sannarpsåns avrinningsområde. Området
omfattar bland annat Abilds by. Då förvaltningen förespråkar gemensamma avloppslösningar
i tät bebyggelse arrangerade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett extra informationsmöte
med lantmäteriet för att underlätta bildadet av en samfällighet för avlopp. Dessvärre valde
fastighetsägarna trots detta att göra enskilda avloppslösningar. Till följd av förutsättningarna
på platsen med små tomter och ett flertal enskilda vattentäkter så installerades mestadels
minireningsverk, som är en särskilt skötselkrävande och störningskänslig anläggningstyp.
Detta innebär att ett större ansvar faller på den enskilde fastighetsägaren för anläggningarnas
drift och underhåll, med risk för miljö- och hälsoskyddet.
Enheten har medverkat i två regionala projekt i Miljösamverkan Hallands regi om tillsyn på
minireningsverk och fosforfällor. Dessa anläggningstyper har identifierats som särskilt
skötselkrävande. Därför finns ett behov av uppföljande tillsyn och av att utveckla
gemensamma former för detta. Tillsyn på minreningsverk med platsbesök har utförts på 14
anläggningar. Erfarenheterna visar att tillsynen med platsbesök är befogad, och krävs för att få
inblick över hur anläggningarna sköts och fungerar. Även tillsyn på fosforfällor inletts det för
att uppmärksamma fastighetsägarna på deras ansvar för anläggningarnas skötsel med
tillkommande egenkontroll och dokumentation.
Under året har informationsmöten om enskilda avlopp i samband med uppstart av nya
tillsynprojekt i Glommen, Ljungby, Morup, Stafsinge och Fegen genomförts. Berörda
fastighetsägare inom respektive område var inbjudna. Vid mötena fanns avloppshandläggare
och VA-rådgivare på plats för att svara på frågor. Inbjudningar gick också ut till aktiva
avloppsentreprenörer i kommunen som fick möjlighet att dela ut informationsmaterial och
träffa fastighetsägare. Till mötet i Fegen bjöds även diplomerade entreprenörer från
närliggande kommuner in.
4.4 Hälsoskyddsenhet
Tillsynen hos frisörer, fotvårdare och andra hygieniska verksamheter har inneburit
information och kontroll om Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning av kosmetiska
produkter. Även kontroll av rengöring och smittskydd ingick i en del av inspektionerna.
Förvaltningen ställde inga krav på varken frisörer eller fotvårdare. Åtgärder vidtogs utan
beslut. Solarier har kontrollerats och tillsynen inriktades på om Strålsäkerhetens föreskrifter
om solarier följs. Krav ställdes på samtliga solarier utifrån olika paragrafer i föreskrifterna.
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Kontroll av tillfälliga boenden resulterade i krav gällande rutiner för bland annat städning
samt i förskolor på. Kontroll av skolor och förskolor resulterade i att krav på 14 av
förskolorna främst gällande ventilation och kunskap om luftflöde samt anpassning av
verksamheten efter luftflödet. Krav gällande förebyggande rutiner mot legionella ställdes på
ett flertal verksamheter.
Förvaltningen har även under 2015 lagt ner många timmar på att diskutera hur handläggning
ska se ut för ärenden gällande musikarrangemang. Nio verksamheter som arrangerade
musikspelningar 2015 reglerades med avseende på speltider och/ eller högsta ljudnivå samt
redovisning av ljudnivåer. Under 2015 kom ett fåtal klagomål in gällande störning från
arrangemang. Två synpunkter inkom även till förvaltningen där musikarrangörer störts av
närliggande musikarrangörer.
Under hösten 2015 arrangerade Destinationsbolaget en informationsträff för arrangörer. På
träffen närvarade samtliga remissinstanser för Polismyndighetens tillstånd för offentlig
tillställning och användande av offentlig plats. Samtliga remissinstanser presenterade sin syn
på arrangemang i Falkenbergs stad, eventuell problematik och vilka förbättringar som skulle
kunna göras vid arrangemangen/remissförandet. Vid mötet fick arrangörer och
myndighetshandläggare möjlighet att får svar på generella frågor från samtliga
remissinstanser. Under året presenterade även Destinationsbolaget första upplagan av
Arrangemangshandboken för Falkenbergs kommun.
Under 2014-2015 deltog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Folkhälsomyndighetens
nationella tillsynsprojekt om skolans inomhusmiljö med inriktning på ventilation och
städning. Under 2015 besöktes sju skolor.
Hälsoskyddsenheten påbörjade 2012 ett omfattande radonprojekt gentemot fastighetsägare
med flerbostadshus inom riskområde för radon. Under 2015 har detta projekt fortsatt genom
framför allt granskning av inkomna resultat. Tre fastighetsägare har fått beslut om krav på
mätning förenat med vite under 2015. Tre andra fastighetsägare har fått beslut om att vidta
åtgärder för att sänka radonhalten i flerbostadshuset. Nya mätningar som visar att radonhalten
har sänkts efter åtgärderna ska redovisas under 2016.
Under sommaren arbetade hälsoskyddsenheten vidare med att kontrollera kända
jättelokabestånd i kommunen samt att följa upp tips från allmänheten. Under 2015 har åtta
stycken markägare fått skriftlig eller muntlig påminnelse om att bekämpning av jättelokan
måste utföras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2015 beslutat att fortsätta arbetet
kring jättelokor även om LONA-projektet är slut. Nämnden antog en ny bekämpningsplan
gällande jättelokor i kommunen kallad Falkenbergs kommuns bekämpningsplan för jätteloka
Heracleum mategazzianum”.
Hälsoskyddsenheten representerar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunens
”Centrumgrupp”. Gruppen är en referensgrupp med uppdrag att driva och samordna
utvecklingsarbetet i stadskärnan. En prioriterad uppgift under hösten har varit att definiera
centrum och stadskärnan i Falkenbergs stad.
Arbetet i ”Tillståndsgruppen” har pågått under hela 2015 med möten en gång i månaden.
Under sommaren när trycket på evenemang är stort träffas tillståndsgruppen varannan vecka.
Bland frågor som behandlats i år kan exempelvis nämnas Stortorget som ny evenemangsplats.
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4.4 Miljöskyddsenhet
Enheten har under året utfört 363 planerade kontroller av olika verksamheter som t.ex.
industrier, täkter, lantbruk, reningsverk bilvårdsanläggningar vindkraftsparker m.m.
Riktad tillsyn har genomförts på verksamheter inom Vinåns och Jonstorps
vattenskyddsområde. Syftet har varit att kontrollera verksamheternas utsläpp till vatten och
påverkan på dagvatten som leds till vattenskyddsområde och en avvikelse påträffades.
Kemikalietillsyn är ett viktigt tillsynsområde och bl.a. inom lantbrukstillsynen är tillsyn av
kemiska bekämpningsmedel som en stor uppgift. Tillsyn av 11 tandvårdskliniker visar att
behov av ytterligare tillsyn är befogad. Tillsynen fokuseras på att begränsa de negativa
miljöeffekterna av kvicksilver i hanteringen. Inom ramen för kemikalitillsyn kontrollerades
också märkning av hårvårdsprodukter. Några allvarliga brister påträffades inte.
Förutom ordinarie lantbrukstillsyn har det tvååriga LOVA- projektet ”Arbetsmodell för
minskat näringsläckage” med slutdatum den 31 juli 2016 löpt på som planerat. Modellen har
använts vid ett femtiotal aviserade tillsynsbesök. Tillsynen har resulterat i att många företag
har anlagt eller kommer att anlägga en minst 6 m bevuxen skyddszon utmed vattendrag.
Några markägare har planer på att anlägga våtmarker. Ett av de större dikningsföretagen säger
sig vara intresserade av att anlägga ett tvåstegsdike på en delsträcka. Genom tillsynen har
många lantbrukare förstått vikten av att regelbundet underhålla sina dräneringsanläggningar
och flera trasiga dräneringsbrunnar har reparerats. Även i ordinarie lantbrukstillsyn har
vattentillsyn ingått och kommer att ingå fortsättningsvis.
Under året har dagvattentillsyn genomförts inom industriområdena Ullared, Fridhemsberg och
Vinbergs Hed. Totalt har det genomfört tillsyn på 24 verksamheter. Avvikelser har påträffats
vid 6 verksamheter.
För att komma vidare i arbetet med Ätrans förorenade sediment har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetat med att ta fram en ansvarsutredning. Denna ingick i Falkenbergs
kommuns ansökan om bidrag till Naturvårdsverket för att göra en huvudstudie. Andra
förorenade områden, som varit i fokus för förvaltningens arbete är ett sågverksområde i Ätran
och Falkenbergs gymnasium.
Massor för anläggningsändamål
Exempel: Under året har Åkericentralen (ÅC) i Falkenberg anmält att de tänker utökat sin
verksamhet på Torsholm vid Vinbergsmotet. MHF accepterade utökningen och förelade om
försiktighetsmått för verksamheten. Verksamheten har även anmält att de vill upprätta en
bullervall av massor runt sitt verksamhetsområde på Torsholm. Verksamheten har förelagts
att vidta åtgärder under projektet.
ÅC gjorde under hösten en tredje anmälan om att bygga en bullervall runt motorbanan i
Jonstorp. Eftersom motorbanan till viss del ligger inom ett vattenskyddsområde ville ÅC
använda helt rena massor inne i vattenskyddsområdet och ha möjlighet att använda massor
med något förhöjda halter utanför vattenskyddsområdet. Motorbanan har länge haft klagomål
på buller och en bullervall skulle förbättra situationen, samtidigt är det viktigt att med god
marginal värna om vattenskyddsområdet eftersom grundvatten är en känslig och värdefull
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resurs. MHF valde att betrakta området som en helhet och beslutade om att helt rena massor
skulle användas i hela vallen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har medverkat vid samråd inför ansökan om nytt
tillstånd för Smedjeholms avloppsreningsverk. Syftet är att pröva anläggningen enligt
miljöbalken samt ta höjd för framtida belastning. VIVAB räknar med ett ökat flöde till
Smedjeholm på grund av ökat antal invånare, fler hushåll påkopplade samt ökade mängder
industriavloppsvatten. I planerna ingår också att dra överföringsledningar till Okome, Köinge
och Vessigebro för att ansluta dessa samhällen.
I den periodiska tillsynen har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterat att Ullareds
avloppsreningsverk har varit hårt belastat under sommarmånaderna. Det har medfört
svårigheter att klara gällande utsläppskrav. Åtgärder har dock vidtagits som sannolikt medför
att utsläppskraven för året klaras. Gekås varuhus med camping, samt handelsområdet i övrigt,
har fler besökare än tidigare, vilket genererar mer avloppsvatten under perioder.
Avloppsanläggningen i Gällared har fått beslut om nya utsläppskrav. De nya strängare kraven
på 10 mg/l BOD7 samt 1 mg/l för totalfosfor kommer börja gälla i juni 2016.
Under 2015 började arbetet med att ta fram en ny gemensam avfallsplan för Falkenberg och
Varberg för åren 2016-2020. Arbetet leds av VIVAB med projektgruppsrepresentanter från
Varbergs och Falkenbergs miljö- och hälsoskyddsförvaltningar samt miljöstrateger från de
båda kommunerna. Det pågår också ett arbete med framtagande av nya lokala
avfallsföreskrifter.
4.5 Livsmedelsenhet
Målet att genomföra mer fokuserade kontroller inom områden som enligt EU:s kontrollorgan
(Food and Veterinary Office) nationellt sett är eftersatta, är långsiktigt och arbetet fortsätter
kommande år. Under 2015 år har bl.a. utförts kontroller av; tillsatser på bagerier och
konditorier samt märkning av livsmedel vid industriella anläggningar och butiker. Vid enstaka
anläggningar har kontroll av material i kontakt med livsmedel, kosttillskott, närings- och
hälsopåståenden och skyddade beteckningar gjorts.
Under året har drygt 470 planerade kontroller och drygt 80 uppföljande kontroller
genomförts. Dessutom har 80 anläggningar registrerats. Det har kommit in totalt 31
livsmedelsrelaterade anmälningar/klagomål varav 15 gällde misstänkt matförgiftning.
Samband mellan bristfällig livsmedelshantering och misstänkt matförgiftning har inte kunnat
säkerställas i något fall.
Under året har vi fortsatt med att göra korta skriftliga sammanställningar av projekt och andra
kontrollinsatser. Detta har gjorts som en del i att uppnå ökad information om resultatet av
livsmedelskontrollerna. Rapporterna har redovisats till nämnden och publicerats på hemsidan.
Under året har flera projekt med fokus på säkerhet och redlighet genomförts:

Kontroll av bland annat provtagning och märkning på livsmedelsbutiker

Kontroll av servering av specialkost på förskolor, skolor och äldreboenden

Kontroll av märkning vid livsmedelsindustrier

Kontroll av upplärning och kompetens på restauranger och serveringar

Kontroll av bland annat tillsatser på bagerier och konditorier
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Samtliga projekt redovisas i skriftliga sammanställningar vilka återfinns på kommunens
hemsida (sökord: Projekt inom livsmedelskontrollen).
4.6 Enhet för vattenförvaltning och naturvård
Enheten har löpande under året arbetat med vatten- och naturvårdsfrågor och bidragit med
vattenförvaltnings- och ekologkompetens både inom kommunövergripande samarbeten och
inom ramen för miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete med fysisk planering och tillsyn.
Enheten har även svarat på remisser och samråd om bl.a. nytt åtgärdsprogram för västerhavet,
vattenverksamhet, vindkraft och naturvård. Under året har vatten- och naturvårdsunderlaget i
Solen utvecklats vidare och kvalitetssäkrats genom dokumentation av metadata för dessa GISkartor. Enheten har också fungerat som samordnare av kommunens vattendirektivsgrupp.
Kommunens vattendirektivsgrupp träffas regelbundet och fungerar som ett nav för
kommunens övergripande arbete med vattenförvaltning.
Arbetet med strandskyddstillsyn har fokuserats på att avsluta ärenden som påbörjats tidigare
år. Två nya strandskyddsärenden har även startats upp. Enheten har varit i kontakt med
Halland Nyheter angående ett av dessa ärenden och då passat på att informera generellt om
strandskyddslagstiftningen.
Inom ramen för vattenförvaltningsprocessen har arbete fortsatt inom avrinningsområdena för
Ramsjökanal och Törlan. Dels genom avloppstillsyn, dels genom lantbruks LOVA-projektet
”Arbetsmodell för minskat näringsläckage
Under året har Kattegatts kustvattenråd bildats och två rådslag har hållits. Kommunen har
beslutat att ingå som basfinansiär i kustvattenrådet och Bo Gustafsson har utsetts till
kommunens representant i styrgruppen. Initiativet till kustvattenrådet kom från början från
Falkenbergs kommun som varit drivande i bildningsprocessen och det är nu mycket glädjande
att vårt arbete gett resultat. Enheten har under bildningsfasen ingått i projektets styrgrupp och
varit projektutvecklarens kontaktperson i styrgruppen.
Enheten deltar i flera olika förvaltningsövergripande arbetsgrupper kopplade till kommunens
arbete med att ta fram en kommunal VA-plan. I VA-planen ingår bl.a. dagvattenanvisningar,
vattenförsörjningsplan och VA-utbyggnadplan. Enheten har också varit aktiv i arbetet med att
utveckla formerna för kommunens VA-samordning och detta har resulterat i att en tjänst som
VA-planerare har instiftats inom kommunens organisation under 2015.
Kommunekologerna arbetar löpande med att initiera naturvårdsprojekt. Projekten finansieras
främst genom externa bidrag, med kommunens natur- och miljövårdsbidrag som
motfinansiering. Under 2015 har bl a åtgärder genomförts för att gynna vildbin och andra
blomsökande och sandmarkslevenade insekter i ett tidigare grustag vid Glostorp.
Ett av de största hoten mot gamla grova ekar är igenväxning. Kommunekologerna har därför
drivit ett trädprojekt med syfte att frihugga ekar i kommunen. Markägare till områden med
höga tätheter med gamla, grova träd har informerats om trädens värden och behov av skötsel
och fått hjälp med att planera åtgärder. Projektet har samordnats med länsstyrelsen som har
haft möjlighet att ge bidrag till frihuggning av gamla grova ekar. Under vintermånaderna
2014-2015 frihöggs ca 250 träd inom projektet.
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Vattendirektivsgruppen har tagit initiativ till att återskapa fria vandringsvägar för fisk i
Gruebäcken. Under 2015 har Anne Udd anställts som processledare för projektet och en aktiv
dialog har förts mellan kommunen och Vivab kring juridiska frågor kopplade till
dagvattenhanteringen i området.
Via vattendirektivsgruppen så producerade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och Vivab tillsammans en temabilaga om vatten till tidningen Framtid
Falkenberg. På detta sätt nådde information om dricksvatten, dagvatten och biltvätt,
reningsverk, enskilda avlopp och vattenförvaltning ut till nästan alla hushåll i kommunen.
Kommunekologerna har under året arbetat aktivt med att involvera fler i kommunens
naturvårdsarbete och fördjupat samarbetet med bl.a. Park och kust och Gata- och trafik.
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5 Ekonomi

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för verksamhetsåret 2015 ett överskott med 1250 tkr.
Intäkterna vilka har inkommit i förväntad omfattning, ökade 2015 med 15 %, i förhållande till
föregående år. Ökningen beror främst på det intensiva arbetet som bedrivits med enskilda
avloppsanläggningar men även ökade timavgifter för hälsoskyddstillsyn har bidragit.
Kostnader för årets arbetskraft understiger de budgeterade, med ca 1 000 tkr. Att det blivit så
beror på att ett flertal tjänster varit vakanta. Vissa under kortare, andra under längre perioder.
Nämnden räknar med att det totalt rör sig om ca 20 månader. Av detta följer att även övriga
kostnader blivit lägre än förväntat.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2015 haft lite färre ärenden av inkommande
karaktär än väntat. Nämndens fokuserade arbete på planerad tillsyn, de färre inkomna
ärendena och begränsade insatser kring interna utvecklingsprojekt har gjort att nämnden
kunnat utföra det som planerats, inom den ram som tilldelats, trots vakanta tjänster.
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6 Medarbetare
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen har idag 25 verksamma medarbetare varav 24 heltidsanställda. Könsfördelning ter sig enligt följande; 16 kvinnor och 8 män.
Arbetsplatsträffar har blivit mycket mer levande och delaktigheten i vid träffarna har ökat
markant genom användande av olika tema-arbeten/diskussioner. Exempel på teman som
aktualiserats under det gångna året är: arbetsmiljömål, beredskap vid kriser,
medarbetarenkäten, uppdrag och roller, lönekriteriet och arbetsglädje.
Utifrån förra årets medarbetarenkät, har i samarbete med Previa, ett hälsofrämjande projekt
kring arbetsglädje genomförts. Efter avslut av projektet som bestod i undervisning,
diskussioner och workshops visade mätningar att arbetsglädjen bland personalen hade ökat.
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 t.ex. genomförde delar av personalen ett modifierat maraton. 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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