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Dnr 2016-000035

Arbetsmiljöutbildning
Kommunhälsan i Varbergs kommun har på nämndens sammanträde haft
en arbetsmiljöutbildning för nämndens ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 12 december 2016,
§93.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 2
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Dnr 2017-000074

Information, meddelande, rapporter från
nämndens ledamöter och ersättare
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera redovisningen om miljömålskonferensen i protokollet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 2 februari 2015 att nämndens
ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser
och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden.
Rita Wiberg, Kjell-Ove Cederholm, Knut Aurell, Håkan Olsson, Margareta
Bernås har varit på Miljömålskonferens ”Hur mår havet” den 27 januari
2017.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 13
februari § 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 3

Sammanträdesprotokol
2017-02-27
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Dnr 2017-000075

Information om inbjudningar till
kurser/konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera i protokollet att anmälda ledamöter och ersättare Kjell-Ove
Cederholm, Knut Aurell, Håkan Olsson, Margareta Bernås och Rita
Wiberg har varit på miljömålskonferensen 2017.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att Länsstyrelsen i Hallands
län har inbjudit till en Miljömålskonferens 2017: Hur mår havet den 27
januari, mail har gått ut till samtliga ledamöter/ersättare om erbjudan att
vara med på konferensen, följande har anmält sig Kjell-Ove Cederholm,
Knut Aurell, Håkan Olsson, Margareta Bernås och Rita Wiberg.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 4
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Dnr 2016-00036
2017-000076

Delegeringsbeslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlåtet sin beslutanderätt till
tjänstemän enligt en av miljö- och hälsoskyddsnämnden antagen
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och
hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över
delegeringsbeslut för den 16 november - 31 december 2016, 1-31 januari
2017.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 13
februari § 3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 5

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27
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Dnr 2016-000077

Intern redovisning – förvaltningen redovisar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisningen av
ordförandebeslut samt arbetsutskottets utvalda delegeringsbeslut i
protokollet:
1. DB 2016-1061 Dnr 2016-001413 Föreläggande om åtgärd av
avloppsanläggning, fastigheten
.
2. DB 2017-18 Dnr 2016-001017, Beslut om överföringsledning

spillvatten & dricksvatten, Bua-Getteröverket, fastigheten Getakärr
9:4.

3. DB 2017-19 Dnr 2016-1563, Beslut om anmälan om massor för
anläggningsändamål från Eldstaden 12, Hunnestads
avfallsanläggning, fastigheten Hunnestad 5:7 7:16 Tjärby 1:7.
4. DB 2017-77 Dnr 1996-000378 Beslut om miljösanktionsavgift enligt
30 kap. miljöbalken, Förstbergs Handelsträdgård AB, fastigheten
Klastorp 8:7.
Ordförandebeslut
1. DB 2017-14, Dnr 2010-001604, Upphävande av beslut gällande
föreläggande att vidta åtgärder förenat med vite, Restaurang China
Sea, fastigheten Verkstaden 5
2. DB 2017-16, Dnr 2015-001216, Upphävande av beslut gällande
föreläggande att vidta åtgärder förenat med vite, McDonalds
Lassabacka, fastigheten Äppelträdet 17.
3. DB 2017-17, Dnr 2015-001843, Beslut om yttrande över
Trafikverkets återkoppling av synpunkter under
granskningsprocessen avseende järnvägsplan för Varbergstunneln,
Västkustbanan, Varberg-Hamra, Varbergs kommun, Hallands län.
4. DB 2017-61, Dnr 2016-001343 Beslut om yttrande över
samrådshandling till detaljplan för nytt verksamhetsområde, del av
fastigheten Sunnvära 8:3 m.fl.
5. DB 2017-89, Dnr 2014-000381, Beslut om yttrande över
samrådshandlingar för detaljplan kv. Malmen och Charleshill 1.
6. DB2017-115, Dnr 2016-001287, Yttrande över ansökan om ändring
av villkor, sågverk, Södra Wood Värö.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna
punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott väljer ut tre
delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson
redovisar på nämndens sammanträde.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2016-000077

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 4.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2017-000078

Meddelanden, information om beslut
Dnr MHN 2015-001287
Komplettering av delårsrapporten 2016 – rapport om jämställdhetsarbete
och arbete mot diskriminering.
Dnr MHN 2016-000191
Svar på motion om att konsolidera IT-resurser.

Dnr MHN 2017-000007
Hållbarhetsmål för Varberg 2017-2025.
Dnr MHN 2016-001247
Begäran från miljö- och hälsoskyddsnämnden att få ta i resultatfond i
anspråk för internt kvalitetsarbete under 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 7
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Dnr 2017-000030

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på miljöoch hälsoskyddsförvaltningen 2017
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på miljöoch hälsoskyddsförvaltningen 2017 i protokollet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson informerar om det
systematiska arbetsmiljöarbetet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
2017.

Arbetsmiljöansvar

Varje nämnd inom Varbergs kommun har det yttersta arbetsmiljöansvaret
för sin arbetsmiljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har delegerat
arbetsmiljöansvaret till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera
arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöansvaret ligger bara på
förvaltningschefen. Förvaltningschefen har ett ansvar att kontinuerligt
samla in information från verksamheten och rapportera till nämnden hur
arbetsmiljöarbetet fortskrider.

Övergripande mål

En god arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Varbergs kommun.
Intentionen om en god arbetsmiljö är något som ska genomsyra hela
verksamheten, allt från lednings och styrningsdokument till kommunens
vardagliga arbetsmiljö och hälsoarbete. Arbetsmiljön omfattar allt som
påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, psykiskt och socialt.
En välfungerade arbetsmiljö är även en förutsättning för att skapa kvalitet
och effektivitet i verksamheten. Det är också ett viktigt led i att vara en
attraktiv arbetsgivare, då långsiktighet och uthållighet i arbetsmiljöfrågor
kan bidra till lägre sjukskrivningstal och friska arbetsplatser.
Målet för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Varbergs kommun är
att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt och hållbart
arbetsliv. Arbetsmiljö- och hälsoaspekterna ska alltid beaktas i den löpande
verksamheten.
I Varbergs kommuns lednings- och styrningsdokument beskrivs
arbetsmiljöarbetet enligt följande:
- Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas så att kommunens anställda upplever
en god arbetslivskvalitet
- Kommunens arbetsplatser ska vara så sunda och säkra att ingen
riskerar att drabbas av skada eller ohälsa genom arbetet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 7 (forts)
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Dnr 2017-000030

Vi tillämpar ett hälsofrämjande synsätt. Detta innebär att vi
uppmärksammar och åtgärdar ohälsa men främst fokuserar på
hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Arbetsmiljöarbetet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen(MHF) ska
bedrivas med följande mål:
- Arbetet ska vara utvecklande för alla anställda.
- Alla anställda ska känna att deras arbete är viktigt.
- Allas kunskaper och engagemang ska tas till vara.
- Arbetet ska mot bakgrund av vår myndighetsuppgift organiseras så att
det stimulerar alla anställda till delaktighet och engagemang.
- Initiativ och eget ansvar ska uppmuntras.
- Arbetsförhållandena ska med beaktande av vår uppgift anpassas till
våra anställdas olika förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt
avseende.
- Allt förändringsarbete ska bedrivas så att alla anställda känner sig
delaktiga.
- Våra arbetsformer ska präglas av ansvar, öppenhet och
förändringsvilja.
I en platt organisation, såsom MHF, är det vars och ens skyldighet att aktivt
arbeta för att ständigt förbättra arbetsklimatet på förvaltningen.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 6.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2017-000172

Handlingsplan för medarbetarenkäten 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera redovisningen av handlingsplan för medarbetarenkäten 2016 i
protokollet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson informerar om handlingsplan
för medarbetarenkäten 2016

Resultatet av medarbetarenkäten redovisades i oktober 2016.
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) hade bäst resultat av samtliga
förvaltningar i kommunen inom alla områden, d.v.s. ledarskap,
medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsplatsutveckling, kompetensutveckling
och hur jag upplever chef, medarbetare, arbetsuppgifter m.m.
I kommunens kommande hälsostrategi kan fem kommunövergripande mål
kopplas till medarbetarundersökningen. Generellt har förvaltningen höga
siffror på respektive mål. Inom parentes anges den viktighetsgrad som blev
för respektive mål.
−
−
−
−
−

Delaktighet på arbetsplatsen 4,4 (33%)
Trivsel – att se fram emot att gå till arbetet 4,2 (60%)
Upplevelse av motivation och känsla av ett meningsfullt arbete 4.33
(73%)
Det ska finnes tydliga mål för arbetet 4,53 (33%)
Tydliga roller ska vara formulerade för varje medarbetare 4,57
(53%)

Med anledning av resultaten har förvaltningen koncentrerat sitt arbete med
enkäten på att i första hand försöka bevara de goda resultaten men också i
andra hand förbättra de lägsta värdena.
Förvaltningen har vid två tillfällen diskuterat och bearbetat enkäten.
Resultatet är som nedan och beslutas på APT den 27 januari 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 8 (forts)
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Dnr 2017-000172

Mål

Vad och
hur

Slutdatum

Ansvarig

Indikatorer

Kursbudgeten ska
tillgodose
förvaltningens behov
av
kompetensutveckling

Skatte- och
avgiftsintäkter
ska medge
erforderlig ram

När
nämndens
budget
antas

Stefan
Andersson

Budgeten

Bra bemötande av alla
som förvaltningen
kommer i kontakt
med.

Alla nyanställda
ska gå kursen
kommunikation
och bemötande.
Skatte- och
avgiftsintäkter
ska medge
erforderlig ram.

När
nämndens
budget
antas

Stefan
Andersson

Enkätsvar från
bl.a. enskilda och
företagare

Fortsatt förtroende och
tillit mellan chef och
medarbetare

Fortsatt arbete
med
systematiserad
återkoppling
friskvård samt
trivselaktiviteter

31/12 2017

Hela
förvaltningen

Medarbetarenkäten

Tydligare mål för
förvaltningen.

Bättre
formulerade
samlade, oftare
avstämda och
korta mål.
Gärna i form av
checklista om
möjligt

1/7 2017

Stefan
Andersson

Medarbetarenkäten

Bättre
utvecklingssamtalsblankett

Att uppnå mer
tid för
diskussioner
om individuella
mål

1/10 2017

Stefan
Andersson

Utvärdering efter
samtalen hösten
2017

Ökad förståelse och
samhörighet mellan
enheter och
förvaltningen

Prao /
skuggning på
andra enheter

31/12 2017

Stefan
Andersson

Medarbetarenkäten

Mindre administration

Kontinuerligt
kvalitetsarbete

31/12 2017

Stefan
Andersson,
kvalitetsgrupp
en/registervårdsgruppen

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 7.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 9
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Dnr 2015-001287

Ekonomisk årsrapport 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

godkänna den ekonomiska årsrapporten för januari-december 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar muntligt miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska årsrapport januari-december 2016.
Verksamhet

Antal

Tid

Periodisk tillsyn
Hälsoskydd
Livsmedel
Miljöskydd

Utfört
332,5
658
547

Mål
356
637
605

Summa

1537,5

1598

Verksamhet
Löpande och övrig
tillsyn
Hälsoskydd
Livsmedel
Miljöskydd
Summa

% Summa
93
1916
103
2045
90
5459
96

Antal
Utfört Prognos
140
150
687
790
634
688

10095

93

% Summa Prognos
93
1218
1292,5
87
2550
2940
92
8522
8740

%
94
87
98
95

1628

90

Redovisat
-9504
15429

Budget
-8809
14443

%
108
107

Verksamhetskostnad
Resultat

3305
9230

3860
9494

86
97

Summa kostnader

18734

18303

102

Ingående fond
Uttag fond

%
98
89
94

Tid

1461

Ekonomi
Antal tusen kronor
Intäkter
Personalkostnader

9420

Mål
1958
2309
5828

12290

12973

2000
0

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 8.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2017-000131

Årsredovisning för 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

godkänna årsredovisningen för 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att
bedriva tillsyn enligt en rad lagar och förordningar, främst livsmedelslagen
och miljöbalken.
Förvaltningens arbete kan förenklat indelas i tre olika delar;
Periodisk tillsyn är inspektioner/kontroller som initieras av oss själva. Alla
större verksamheter ska inspekteras med en intervall om ett till tre år.
Löpande tillsyn innebär handläggning av ärenden som initieras utifrån. Det
kan vara ansökningar om tillstånd eller godkännande, formella
anmälningar om nya verksamheter eller klagomål av skilda slag.
Övrig tillsyn är där vi genom upplysningsverksamhet, rådgivning och
projekttillsyn ska verka för att alla berörda bland annat ska få förståelse för
och insikt om gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom
verksamhetsområdet.

Verksamheten en sammanfattning

Året har präglats av hög aktivitet inom alla nämndens verksamhetsområden. Den stora inflyttningen till Varbergs kommun har medfört att
kommunen försöker minimera handläggningstiderna för de olika delarna i
planarbetet. Detta har i sin tur ökat trycket på förvaltningens remissarbete
som bedrivs av förvaltningens egen plangrupp. Även nämnden har fått ett
klart ökat tryck genom att beslutsunderlagen kommer sent inför eller under
sammanträdena. För att hantera kravet på ökad snabbhet har nämnden
ändrat delegationen till förvaltningen på så sätt att nämnden
fortsättningsvis bara beslutar om planförslagen i samrådsskedet. I det
beslutet regleras sedan hur förvaltningens delegationsbeslut kan fattas.
Stadsutvecklingsprojekten har under året fortsatt med stor kraft och har
tagit i anspråk både tid och personer ungefär som förvaltningen beräknat
d.v.s. ungefär 1,5 tjänst.
Samarbetet mellan inblandade kommuner och länsstyrelser inom
miljösamverkan har fortsatt och fördjupats. Från och med 2015 har
miljösamverkan Halland och miljösamverkan V:a Götaland en gemensam
projektplan vilket också förutsätter ett utökat samarbete mellan
projektledarna i respektive län, liksom en gemensam styrgrupp. Förutom
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 10 (forts)
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Dnr 2017-000131

projekten så kommer vissa gemensamma utbildningar att fortgå även
framledes.
Lagstiftningen som styr nämndens verksamhetsområde ställer krav på att
överträdelser ska anmälas till åklagare utan särskild prövning, ren
verkställighet. Under 2016 anmäldes 4 ärenden till
polis/åklagarmyndigheten; att sälja livsmedel som inte är säkra,
villkorsbrott ang. avloppsreningsverk och nedskräpning.
Två överprövningar i länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen
avgjordes under året. Klagomålet på Ankarskolan och en överklagad
handläggningsavgift avgjordes till nämndens fördel. Två ärenden ang
förbud om utsläpp av avloppsvatten, klagomål över buller i bostad, att inte
förelägga verksamhetsutövare om åtgärder och slutbetalning av kostnader
gällande markförorening vid Traktorn överklagades under året.
Utöver redovisningen av tillsynsplanen har varje enhet också beskrivit
verksamheten under året.

Nyckeltal
Antal inspektioner/periodisk tillsyn resp. inkomna ärenden/år
År
2013
2014
2015
2016
Inspektioner
1320
1549
1440
1538
Ärenden
1590
1364
1576
1461
Summa
2910
2913
3016
2999
Nettokostnad myndighetsutövning per innevånare/år i Varberg
År
2013
2014
2015
2016
Kostnad
140kr
142kr
147 kr
149kr
Intäkterna täcker 51 procent av alla kostnader för nämnden och
förvaltningen.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för nämnd och förvaltning blev ett överskott
gentemot budget på 260 tkr. Förvaltningen hade i förhållande till budget
högre personalkostnader men samtidigt lägre verksamhetskostnader och
ett överskott på intäktssidan.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 9.
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Riktlinjer för vägtrafikbuller – lokal tillämpning
av nationella riktvärden, anvisningar och praxis,
Varbergs kommun 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

anta reviderad version av Riktlinjer för vägtrafikbuller – lokal
tillämpning av nationella riktvärden, anvisningar och praxis.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet den 31 oktober § 87
samt den 12 december 2016 § 103 man beslöt då om återremiss av ärendet
då Byggnadsnämnden inte hade fattat beslut i ärendet.
Trafikbuller är en miljöstörning med stora negativa konsekvenser för
människors hälsa och välbefinnande. Det är därför angeläget att
kommunen och andra aktörer verkar för att dessa störningar minimeras så
långt som det är möjligt, både i befintliga miljöer och i samband med
nyplanering av bostäder, andra byggnader och trafikinfrastruktur.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsammans med hamn- och
gatuförvaltningen och stadsbyggnadskontoret under några år arbetat med
att ta fram gemensamma riktlinjer för vägtrafikbuller. Erland Kjellsson från
Norconsult AB har deltagit i arbetet. Målet har varit att riktlinjerna skall
tydliggöra för politiker, handläggare och allmänhet hur trafikbullerfrågorna
skall hanteras i kommunen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2015-03-16 (MHN § 25) att anta
den då gemensamt framtagna versionen av riktlinjerna under förutsättning
att den också skulle antas av hamn- och gatunämnden och
byggnadsnämnden. Nämnden uppdrog också åt förvaltningen att göra
eventuella redaktionella ändringar som kunde behöva göras efter övriga
nämnders svar.
2015-06-01 trädde den nya förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft, vilket gjorde att riktlinjerna måste omformuleras
i vissa stycken. En ny, något omarbetad version av riktlinjerna har därför
tagits fram. Föreliggande version har antagits av byggnadsnämnden 201702-02 och av hamn- och gatunämnden 2017-02-13.

Övervägande

Varberg befinner sig i ett expansivt skede. Förtätningen av Varbergs tätort
innebär att fler bostäder kan komma att placeras i bullerutsatta lägen. Bl. a
därför är det viktigt att berörda kommunala förvaltningar har en gemensam
syn på hur frågan om störande trafikbuller skall hanteras. På grund av
oklarheter i lagstiftningen och otydlig, ibland motstridig vägledning från
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centrala myndigheter har det hittills varit svårt för förvaltningarna att enas
om ett gemensamt synsätt. De nu framtagna riktlinjerna för vägtrafikbuller
kommer att underlätta det gemensamma arbetet med att göra Varberg till
Västkustens kreativa mittpunkt. Vi står nu bättre rustade än tidigare, att i
enlighet med visionens anda låta nytänkande, framåtanda, kunskap och
mod vara ledorden i vårt fortsatta arbete med att forma miljöer där
olägenheter för människors hälsa orsakade av buller kan minimeras.
Riktlinjerna utgör ett viktigt redskap i vårt vidare arbete för att uppnå det
nationella miljömålet god bebyggd miljö, som säger att människor inte skall
utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Vägledning om vilka ljudnivåer som är att betrakta som oacceptabla ur
hälsosynpunkt går att hitta bl.a. i rapporter från WHO, se litteraturlista
nedan.
De fakta som där framförs bör, tillsammans med aktuell forskning om
bullerrelaterade hälsostörningar, vara vägledande vid vår tillämpning av
riktlinjerna.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 10.
Riktlinjer för vägtrafikbuller – lokal tillämpning av nationella riktvärden,
anvisningar och praxis
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Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut
avloppsvatten, fastigheten
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. Upphäva Miljö- och hälsoskyddsnämndens § 106 beslut tagen den 12
december 2016.
2. Förbjuda utsläpp av avloppsvatten från hushåll till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten
.
3. Beslutet riktar sig mot
är ägare till fastigheten

, personnummer
.

som

4. Förbudet gäller tre månader efter att beslutet har delgivits.
5. Förbudet förenas med ett vite om 80 000 kronor.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sända beslutet om förbud
förenat med vite att släppa ut avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fattat beslutet med stöd av
miljöbalken 2 kap 2, 3 och 7 §§, 9 kap 1, 2, 3 och 7 §§ samt 26 kap 9, 14,
15 (hänvisning för inskrivning till fastighetsregistret) och 26 §§.
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Du kan överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Halland.

Yttranden

Beslutsförslaget till Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) sammanträde
den 12 december 2016 kommunicerades den 11 november 2016 till
fastighetsägaren i enlighet med 17 § förvaltningslagen. Fastighetsägaren
fick till den 29 november 2016 att lämna synpunkter. Inga synpunkter har
inkommit. Fastighetsägaren inkom med en fråga om fel årtal den 2
december 2016 men framförde inga andra synpunkter.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen beslutade att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från
hushållet till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten från och
med den 1 september 2016 på fastigheten
. Beslut fattades
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den 29 april 2014 i delegeringsbeslut 2014-924. Underlaget för förbudet
baserades sig på är vad som framkom vid inventeringsbesöket.
Trots att förbudet har trätt i kraft har inga åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Den 13 oktober 2016 skickades ett meddelande om
bristfälligt avlopp, med information om beslut med vite där
fastighetsägaren fick möjlighet att inkomma med en ansökan om ny
avloppsanläggning innan den 3 november 2016. I meddelandet
informerades att en ny avloppsanläggning ska vara inrättat innan den 13
april 2017. Ingen ansökan har inkommit och ingen annan kontakt har tagits
med förvaltningen.
När MHN fattade beslut den 12 december 2016 §106, blev det ett fel i
beslutssats, punkt 3, angående när förbudet skulle gälla. I punkt 3 skrevs
det den 13 april 2016 istället för det korrekta datumet den 13 april 2017.
Detta innebär att beslutet skulle kunna uppfattas som otydligt. I övrigt är
det inga ändringar till detta nya beslut. Fastighetsägare har inte hämtat ut
nämndens beslut från den 12 december 2016, §106, beslutet är därför inte
delgivet.

Övervägande

Eftersom fastighetsägaren inte har vidtagit skyddsåtgärder, trots att
förbudet trätt i kraft, bedömer nämnden det nu är skäligt att besluta om
förbud med vite.
MHN anser att det är skäligt (2 kap. § 7 miljöbalken) att ställa krav på att
fastighetsägaren av fastigheten
, utför lämpliga skyddsåtgärder för att kunna fortsatta att släppa ut avloppsvatten. Kostnaden för
de åtgärderna bedömer MHN är skälig i förhållande till den miljönytta
åtgärden innebär. Exempel på en skyddsåtgärd är att avleda avloppsvatten
till en anläggning som har tillstånd och uppfyller reningskrav enligt 9 kap.
7§ miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd om små
avloppsanordningar för hushållspillvatten NFS 2006:7.
MHN anser att det är en skälig tid med tre månader efter delfåendet av
beslutet.
Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder inom avsett tid kan MHN ansöka
om utdömande av vite.

Information
Lagstiftning
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
(t.ex. förbättra avloppsystem) ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap. § 2, miljöbalken).
För alla verksamhetsutövare (bl.a. den som släpper ut avloppsvatten) gäller
krav på att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 12 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27

21

Dnr 2014-001188

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa och
miljön. Försiktighetsmåtten ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön (2 kap. 3 §, miljöbalken).
Nämnden ska göra en skälighetsavvägning innan några krav riktas mot
någon som vidtar en åtgärd eller en verksamhetsutövare. Vid denna
bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder jämfört med
kostnaderna för dessa (2 kap 7 §, miljöbalken).
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt
så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För detta
ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7
§, miljöbalken).
En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får meddela
de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken
ska följas (26 kap. 9 §, miljöbalken).
Nämnden får meddela förbud med vite (26 kap 14§, miljöbalken).
En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får bestämma
att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (26 kap 26 §,
miljöbalken).

Tillstånd för en ny eller förändring av en befintlig avloppsanläggning

Det krävs ett tillstånd från miljö och hälsoskyddsförvaltningen för att
anlägga ett nytt enskilt avlopp eller förändringar av ett befintliga enskilda
avlopp med tillhörande vattentoalett.
Fastighetsägaren ska ansöka om tillstånd i god tid (praxis är sex veckor i
förväg). Innan anläggningsarbetet kan påbörjas ska du ha ett beslut från
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ta gärna en tidig kontakt med miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och önskvärd entreprenör för att underlätta
handläggningen.
Mer information finns även tillgängligt på kommunens webbsida
www.varberg.se (sökord: ”enskilda avlopp”). Bl.a. finns sammanfattning av
tillstånds-/anmälningsprocessen, informationsbroschyr samt ansökningsblankett.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 11.
Delegeringsbeslut 2014-924, Beslut enligt miljöbalken att förbjuda utsläpp
från avloppsanläggning tillhörande hushåll på fastigheten
Meddelande om fastighetsägarens bristfälliga avlopp på
fastigheten
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MHN § 106, beslutat den 12 december 2016, Beslut om förbud förenat med
vite att släppa ut avloppsvatten, fastigheten

Prot. utdrag:

Justerandes sign

med mottagningsbevis.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga.
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje + följebrev + protokollsutdrag
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Barone
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Föreläggande förenat med vite att redovisa uppgifter, 3.14 Ink HB, fastigheten Verkstaden 12
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

förelägga 3:14 Ink HB, med person-/ organisationsnummer
9697790914 med vite om 20 000 kr om att senast tre veckor efter
delgivning till miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisa följande
uppgifter i punkt 1-5 skriftligt:
1. Redovisa valideringsdokument för sterilisator.
2. Komplettera egenkontrollen med rutiner för hur ofta ni kommer att
göra provtagningar för att säkerställa sterilisatorns funktion samt
övriga rutiner för kontroll av utrustning.
3. Komplettera egenkontrollen med rengöringsrutiner för
ultraljudsbad samt sterilisator.
4. Redovisa luftomsättningen i lokalen så att de uppfyller 7l/s och per
person.
5. Om ni avser att fortsätta med piercingverksamheten bör ni redovisa
rutiner i egenkontrollen angående sterilisering av smycken,
handhygienrutiner samt städrutiner. Inom ovanstående tid måste ni
redovisa om ni istället väljer att upphöra med
piercingverksamheten.

Dessutom bör följande redovisas:
6. Skapa rutiner för användning av nya färgkoppar varje gång ni fyller
på färg.
7. Komplettera egenkontrollen med tydlig ansvarsfördelning.
8. Komplettera med städrutiner som bör innehålla när det ska städas,
var och vilken städmetod som används.
Beslutet har fattats med stöd av 2 kap 2 och 3 §, 9 kap 3 §, samt av 26 kap. 9,
14, 19, 21 och 26 §§ miljöbalken(1998:808). Beslutet gäller omedelbart även
om det överklagas. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.
Samtliga punkter 1-5 måste redovisas skriftligt för att beslutet ska vara
uppfyllt. Om uppgifter i punkt 1-5 inte redovisas inom förelagd tid kan vitet
komma att dömas ut.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) fick 2016-06-17 in en anmälan
om hygienisk verksamhet som gäller tatuering och piercing. En inspektion i
ännu inte färdigställda lokaler gjordes 2016-07-11 där det konstaterades att
det saknas vissa validerande dokumenten för utrustning samt
grundläggande uppgifter i egenkontrollprogrammet. Dessa brister
påpekades i en inspektionsrapport daterad 2016-07-13. Eftersom inget svar
inkom efter sista svarsdatum skickade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
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en påminnelse om att uppgifter fortfarande saknas och satte ett nytt sista
svarsdatum. Inga uppgifter har heller då inkommit. MHF beslutade om att
förelägga er om att redovisa uppgifter i ett beslut daterat 2017-01-13. Inga
uppgifter har inkommit inom ramen för svarsdatum som var satt till 201702-06. 2017-02-08 fick MHF in ett klagomål på en utförd piercing som
hade lett till infektion där den klagade även påtalade stora brister i
handhygien och förvaring av piercingsmycken. Samma dag gjordes en
oanmäld inspektion på plats. Inte heller då kan ovanstående uteblivna
uppgifter redovisas. På plats framkommer att steriliseringsprocessen av
piercingsmyckena är oklar då ni saknar lämpliga behållare att använda i
sterilisatorn som garanterar att smyckena blir sterila. Ni förvarar era
piercingsmycken i en förvaringsask med blandade piercingsmycken som
vidrör varandra och inte är sterilförpackade.
uppger vid
inspektion att han inte kan garantera att piercingsmyckena blir sterila efter
utförd steriliceringsprocess. Trots detta har verksamheten fortsatt.
Övervägande
MHF gör bedömningen ni inte uppfyller de allmänna hänsynsreglerna och
därmed utsätter allmänheten för risker med smittspridning via blod. Ni har
inte med tillräckliga uppgifter visat att ni driver verksamheten med
förebyggande rutiner, på ett sätt som skyddar människors hälsa från
olägenhet. Då ni inte har redovisat några uppgifter efter föreläggande
daterat 2017-01-13 anser MHF att föreläggande med vite är befogat.
Vitesbeloppet är satt till 20 000 kr och kopplat till punkterna 1-5 som
bedöms vara av största vikt i verksamheten för att skydda människors
hälsa. De övriga punkterna är inte kopplade till vitet men bör också
redovisas.
MHF har för att avgöra vitesbeloppets storlek tagit del av en dom om
utdömande av viten för likartat ärenden. Vitesbeloppet är satt till ett
mindre belopp än Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen i mål nr M
3378-12 ansåg skäligt för liknande överträdelse.
MHF bedömer ovanstående skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2 kap 7 §
miljöbalken.

Lagstöd

Miljöbalken 2 kap 2 §. Alla som bedriver en eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Miljöbalken 2 kap 3 §. Alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
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Miljöbalken 26 kap 9§. En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta
om de föreläggande och förbud som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
ska följas.
Miljöbalken 26 kap. 14 §. Beslut om förelägganden eller vite får förenas med
vite.
Miljöbalken 26 kap. 19 §. Den som bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller
påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för
att motverka eller förebygga sådana verkningar.
Miljöbalken 26 kap. 21 §. Tillsynsmyndigheten får förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i
denna balk eller i föreskrifter som meddelas med stöd av balken, att till
tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa
olägenheter från sådan verksamhet.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 12.

Prot. utdrag:
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3.14 Ink HB, Skånegatan 231, 432 30 Varberg.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland se bilaga.
Hälsoskyddsinspektör D Vojsson
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Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. avstå från att yttra sig över förslaget till Handlingsplan mot extremism.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut § 576, 2016 beslutat remittera föreslag till
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism till samtliga nämnder och
bolag.
Handlingsplanen har tidigare under november 2016 remitterats till nämnder
och förvaltningar från kommunledningskontoret.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) meddelade kommunledningskontoret den 14 november 2016 att förvaltningen avstod från yttrande ang.
Handlingsplanen. Detta framgår inte av kommunstyrelsens protokoll.
Bedömning
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ligger utanför MHN:s
intresseområde varför nämnden bör avstå från yttrande.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 13.

Prot. utdrag:
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Yttrande över förslag till föreskrifter om
nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som
bekämpningsmedel
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar lämna följande yttrande
1.

nämnden har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna, utan
anser att föreskrifter och konsekvensutredning är bra.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på föreskrifter med anledning av
den beslutade förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och
spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel. Förslaget innefattar föreskrifter
angående dokumentationskrav vid prövning av NIS samt underrättelseskyldighet om skadliga effekter. Varbergs kommun har utsetts till en av
kommunerna som får yttra sig över förslaget samt konsekvensutredningen.
Yttrandet ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 8 mars 2017.

Beslutsunderlag

Remiss av förslaget till föreskrifter om nematoder, insekter och spindeldjur
(NIS) som bekämpningsmedel.

Övervägande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar Naturvårdsverkets uppfattning om
att de föreslagna kraven på dokumentation vid prövning av NIS som
bekämpningsmedel är tillräckliga, efter att ha tagit del av
konsekvensanalysen. Att också föreskriva vilka uppgifter som ska lämnas
till Naturvårdsverket när man ska underrätta om skadliga effekter är en bra
åtgärd för att förenkla handläggningen och korta ner åtgärdstiden. Så som
anges i konsekvensanalysen blir det också enklare och tydligt för den som
ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket vad som förväntas av en.

Ekonomi och verksamhet

Ärendet medför inga kostnader för kommunen eller förvaltningen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 14.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

registrator@naturvardsverket.se, ärendenr. NV-06828-15

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 16

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27

28

Dnr 2016-001187

Rapport 1 2016 tillsyn av frisörer
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera rapport 1, 2016 i protokollet. Tillsyn av frisörer 2016.

Beskrivning av ärendet
Enligt § 45 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så ska
kommunen utöva tillsyn på lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varberg gör enligt planen tillsyn på
frisörer ungefär vart femte år. Eftersom det är många verksamheter så har
man tidigare delat upp verksamheterna på flera år. Tidigare har tillsyn på
frisörer gjorts åren 2010-11 och dessförinnan 2002-2005.
Frisörverksamhet anses vara en hygienisk verksamhet med måttliga risker.

Syfte och mål

Ett projekt som omfattar tillsyn av frisörer i Varbergs kommun har utförts
2016.
Syftet har varit att undersöka de hygieniska och miljömässiga förhållanden
som råder på verksamheterna, kontrollera märkningen av de kosmetiska
produkter som finns till försäljning på salongerna samt informera om
läkemedelsverkets riktlinjer för märkning av kosmetiska produkter.
Under projektet inspekterades 56 frisörverksamheter, alltifrån stora
salonger i centrala Varberg till enskilda frisörer med verksamheten i
hemmet.
Totalt hade 26 stycken frisörer (46 %) någon form av anmärkning vid
inspektionen vilket alltså innebär att mer än hälften (54 %) inte hade några
anmärkningar alls. Den vanligaste bristen var bristfällig märkning av
kosmetiska produkter.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 15.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Hälsoskyddsenheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.)
och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 17

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27
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Rapport 2, 2016 Klagomålshantering på
miljöenheten
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera rapport 2, 2016 i protokollet. Klagomålshantering på
miljöenheten.

Beskrivning av ärendet
I dagens samhälle finns många olika typer av verksamheter och aktiviteter
som kan ge upphov till störningar till dess omgivning. Det kan vara allt från
bullrande miljöfarliga verksamheter till grannen som eldar och stör med
illaluktande rök.
Oavsett vad det kan vara som gör att man känner sig störd eller som
riskerar att påverka ens hälsa så har man rätten att höra av sig till sin
kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande för att lämna
klagomål över frågor som rör miljöbalkens område.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till uppgift att tillse att
bestämmelserna i miljöbalken följs. Detta innebär att om allmänheten
befarar att så inte är fallet kan man höra av sig och påpeka detta varvid
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är skyldig att kontrollera de påstådda
förhållandena. När ett sådant klagomål inkommer måste en bedömning
göras huruvida miljöbalkens bestämmelser följs och begära åtgärder i det
fallen som det inte görs. I vissa fall kan det i slutändan leda till att en
åtalsanmälan görs och lämna över ett ärende till Åklagarmyndigheten för
utredning om ett miljöbrott har begåtts i enlighet med miljöbalkens
straffbestämmelser.
När miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör sin bedömning behöver oftast
ett platsbesök göras och diskussioner föras med alla inblandade för att få
fram en tydlig och objektiv bild av hela ärendet. När man hör av sig till
förvaltningen har man alltid rätt att vara anonym. Dock kan
uppgiftslämnaren i de fallen inte få kontinuerlig återkoppling av
handläggaren i ärendet och då får inspektören gå på de uppgifter som
inkommer initialt utan egen möjlighet till vidare avstämning av de lämnade
uppgifterna.
Vid hantering av klagomålsärenden kan det vara många känslor och gamla
konflikter som kommer upp till ytan. Ibland kan det handla om en osämja
grannar emellan som har pågått under en längre tid och vissa kan känna sig
personligt angripna eller kritiserade när man upplever sig kontrollerad.
Därför är det viktigt att man som inspektör uppträder professionellt och
tydliggör vad det är som gäller. Man måste även i dessa fall vara respektfull
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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inför de personer man möter och man får inte välja den enes eller andres
sida i konflikten.
Ställningstaganden i ärendet ska ske på saklig grund utifrån de
bestämmelser som finns och de krav man kan ställa på den som innehar
åtgärdsansvaret.
Det är viktigt att man är beredd på att det kan uppstå konflikter och många
känslor i de klagomålsärenden man handlägger. Det är svårt att i sådana
situationer vara alla till lags och man måste förlika sig med tanken på att
alla inte kommer att vara tillfreds med de besluten som kan behöva tas i
ärendet.
Att kunna hantera de personliga mötena på ett bra sätt och kunna anpassa
sig utefter rådande situationer är en viktig del i miljö- och
hälsoskyddsinspektörens arbete.

Syfte

Syftet med rapporten är att synliggöra en del av miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens arbete med handläggning av klagomålsärenden
och informera om vissa typer av ärenden som förvaltningen handlägger. Att
hantera och motta klagomål från allmänheten är en stor del av en miljöoch hälsoskyddsinspektörs arbete men hamnar ofta i skuggan av bland
annat tillsynen av miljöfarliga verksamheter eller liknande större frågor.
Rapporten ska bidra till en större insyn i den delen av förvaltningens arbete
där en stor del av kontakten med allmänheten sker. I rapporten avhandlas i
främsta rummet klagomål som inte är bundna till ett tillsynsobjekt som
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har regelbunden tillsyn över.
I rapporten beskrivs tre ämnesområden där det inkommer en hel del
klagomål. De tre respektive ämnesområdena beskrivs närmre för att ge en
någorlunda representativ bild av hur ett klagomålsärende i mångt och
mycket kan se ut. Det ska dock framhållas att alla klagomål är unika och
inget ärende är det andra likt.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 16.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Miljöskyddsenheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.)
och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Rapport 3, 2016 om tillsyn på asylboende och
HVB-hem
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera rapport 3, 2016 i protokollet. Tillsyn på asylboende och HVBhem.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det offentliga tillsynsansvaret enligt
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899). Enligt förordningen ska kommunerna ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat tillfälliga boenden som asylboenden. I Varbergs
kommun har endast två asylboenden funnits tidigare.
Med anledning av den stora flyktingströmmen 2015 uppstod ett mer
brådskande behov av tillsyn än vad vi hade planerat. Enligt tillsynsplanen
skulle boendena besökas i januari 2016 men tillsynen tidigarelades och
genomfördes i december 2015. Vädjan om att prioritera tillsynen på
asylboenden kom från flera håll i landet främst för att minska den befarade
belastningen för sjukvården.
Inom projektet inspekterades främst boendenas möjlighet till att
tillhandahålla god hygien inklusive god livsmedelshygien, tätt följt av
städfrekvensen på boendet och dessutom ventilationens kapacitet i
förhållande till den mängd människor som vistas i lokalerna. Som ett första
besök ansåg vi även att det var viktigt att se över avfallshanteringen, då vi
hade fått flertal samtal som indikerade att det inte fungerade.
Totalt fanns det 7 asylboenden varav ett ankomstboende och tre HVB-hem.
I de flesta boendena delar man på hygienutrymmen så som dusch och
toalett men också matsal. Riskerna med spridning av sjukdomar ökar med
avseende på många personer som vistas på en liten yta och tillsynsbehovet
var prioriterat. De främsta brister handlade om trasiga ytskikt i lokaler.

Syfte och mål
Syftet var att få en överblick över vilka asylboenden som finns i kommunen,
hur hälsosam inomhusmiljön var men även att ligga steget före för att inte
enbart agera utifrån klagomål.
Projektets mål var att kontrollera rutiner i egenkontrollen för att förhindra
smittspridning samt se över så att ventilation och städning var anpassad
utifrån antalet personer som vistades i lokalerna för att förhindra
inomhusmiljöproblem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 18 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27

32

Dnr 2016-001187

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 17.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Hälsoskyddsenheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.)
och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).

Utdragsbestyrkande
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Rapport 4, 2016 Tillsynsprojekt med avseende
på miljötillsyn hos frisörverksamheter i
Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera rapport 4, 2016 i protokollet. Tillsynsprojekt med avseende på
miljötillsyn hos frisörsverksamhete i Varbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
Miljöskyddsenheten har i samband med hälsoskyddsenhetens ordinarie
tillsyn, gjort ett projekt gällande Varbergs kommuns frisörer. Totalt
inspekterades 56 frisörverksamheter i Varbergs kommun. Sju stycken av
dessa har ingått i projektet för miljöskydd.
Syftet med projektet är att se hur kemikaliehanteringen fungerar och målet
är att öka kunskapen hos frisörverksamheter med avseende på gällande
lagstiftning.
Miljöskyddsenheten har främst tittat på kemiska produkter (t.ex.
rengöringsmedel, desinfektionsmedel mm.) och dess innehåll, om det finns
säkerhetsdatablad samt om produkten är klassad som hälso- eller
miljöfarlig.
Uppkomsten av farligt avfall och hur det hanteras har kontrollerats.
Märkningen på kosmetiska och hygieniska produkter (t.ex. hår- och
hudvårdsprodukter) har gåtts igenom och kontroll om de innehåller något
förbjudet ämne. En checklista gemensam med hälsoskyddsenheten har
använts vid tillsynen och varje verksamhet har fått en inspektionsrapport
där eventuella brister har redovisats.
Samtliga sju frisörverksamheter hade inte anmält transport av farligt avfall
till länsstyrelsen och flera saknade säkerhetsdatablad och, eller
kemikalieförteckning för de kemikalier som fanns i verksamheten.
Det finns inte mycket kemikalier i frisörverksamheterna och den allmänna
uppfattningen är att kemikaliehanteringen är god. Det råder god ordning
och i huvudsak finns det bra rutiner för hantering och förvaring av
kemikalier och farligt avfall. Det har varit en positiv erfarenhet att
samarbeta med hälsoskyddsenheten.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 13 februari 2017, § 18.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Miljöskyddsenheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.)
och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).

Utdragsbestyrkande

Datum

