
KALLELSE

Datum Sida

2017-02-01 1 (36)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Plats och tid Mejerigatan 4
Tisdagen den 7 februari 2017 kl. 13:00

Kallade ledamöter Kenneth Kallin (MP), Ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande
Lena Larsson (S), 2:e vice ordförande
Lisbeth Adelmyr (MP)
Göran Dahlgren (S)
Daniel Ell (M)
Lars Nihlén (C)
Rolf Streijffert (SD)
Stefan Liljenberg (SD)

För kännedom Per-Olov Henriksson (S)
Olof Asserfors (S)
Johan Magnusson (MP)
Johan Persson (V)
Morgan Karlsson (M)
Anders Nilsson (M)
Erik Mårtensson (KD)
Peter Rönngren (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)

Övriga kallade Rolf Englesson, Miljö- och byggmyndighetschef
Agneta Johansson, Nämndsekreterare
Maida Becirovic, Ekonom
Ewa Björnberg, Miljöinspektör
Eva Günther, Bygglovsassistent
Håkan Bergknut, Enhetschef Vattenenheten
John Lepic, Bygglovsingenjör
Jonas Persson, Miljöinspektör
Madeleine Persson, Miljöinspektör
Martin Hyldentong, Byggnadsinspektör
Sara Bjerke, Livsmedelsinspektör

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop
Agneta Johansson, Ordförande Kenneth Kallin 

2 Val av justerare och bestämmande av dag och tid för 



KALLELSE

Datum Sida

2017-02-01 2 (36)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Tid Dnr
protokollets justering
Ordförande Kenneth Kallin

3 Fastställande av föredragningslistan
Ordförande Kenneth Kallin 

4 Redovisning av beslut som fattats med stöd av 
delegeringsordningen
Rolf Englesson

Ca kl. 
13:10

MBN 2017/7

5 Anmälningar 
Rolf Englesson

Ca kl. 
13:20

MBN 2017/1

6 Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Rolf Englesson

Ca kl. 
13:30

MBN 2017/6

7 Miljöinformation
Jonas Persson

Ca kl. 
13:45

MBN 2017/8

8 Information om kontrollresultat 2016 samt kontrollplan för 
livsmedelstillsynen 2017
Sara Bjerke

Ca kl. 
14:00

MBN 2017/11

9 Information om arbetet med Höörs VA-plan
Håkan Bergknut

Ca kl. 
14:15

MBN 2016/16

10 Information kring ovårdad fastighet, XX
Eva Günther

Ca kl. 
14:45

MBN 2016/26

11 Ändring av sammanträdesdag 2017
Agneta Johansson

Ca kl. 
15:00

MBN 2016/87

12 Årsredovisning 2016
Rolf Englesson

Ca kl. 
15:10

MBN 2017/9

13 Svar på skrivelse till XX
Madeleine Persson

Ca kl. 
15:30

MBN 2017/12

14 Föreläggande om förbud av livsmedelsverksamhet, XX
Sara Bjerke

Ca kl. 
15:40

MBN 2017/13

16 Begäran till Länsstyrelsen angående överlåtelse av tillsyn 
avseende Mariannelund 3:19 och 3:16
Ewa Björnberg

Ca kl. 
15:50

MBN 2017/14
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Ärende/Föredragande Tid Dnr

17 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
komplementbyggnad, XX
John Lepic

Ca kl. 
16:00

MBN 2016/60

18 Bygglov för nybyggnad av annan byggnad x, 
XX
John Lepic

Ca kl. 
16:15

MBN 2016/111

19 Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, Tigern 29
John Lepic

Ca kl. 
16:30

MBN 2017/16

20 Bygglov för ändrad användning från förråd till bostad, 
XX
John Lepic

Ca kl. 
16:45

MBN 2017/17

21 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, XX
John Lepic

Ca kl. 
17:00

MBN 2017/18

22 Sekretessärende



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida
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1 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare konstateras att alla 
ledamöter är närvarande.

_____
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2 Val av justerare och bestämmande av dag 
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses att justera dagens protokoll.

 

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kommunkansliet, måndagen 
den 13 februari kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll utses. Om någon är jävig i något ärende ska ledamot 
eller ersättare anmäla detta innan val av justerare görs. Göran Dahlgren (S) är jävig i 
ärende 17 ”Bygglov för nybyggnad av annan byggnad x, XX” och ärende 19 ”Bygglov för 
ändrad användning från förråd till bostad, XX”. I hans ställe tjänstgör N N ( ) som ledamot.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida
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3 Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Föredragningslistan godkänns.

 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-01 7 (36)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Dnr MBN 2017/7

4 Redovisning av beslut som fattats med 
stöd av delegeringsordningen

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 
under perioden den 1 - 31 december 2016.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0003 i Miljö- och byggreda.

Miljö- och byggnadsnämnden har delegerat beslutanderätt till ordförande och miljö- och 
byggmyndighetschefen med vidaredelegering, enligt delegeringsordning miljöfunktionen 
och delegeringsordning byggfunktionen som nämnden har antagit. Rätt att besluta i en 
viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

 

- Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. 
(Nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden)

- Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegeringsbeslut.

 

Dessa delegeringsbeslut skall redovisas till nämnden nästkommande 
nämndsammanträde. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller 
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
Nämnden kan fatta ett nytt beslut, men det får inte vara ett negativt beslut för den 
enskilde. Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Sådana beslut ska av delegaten hänskjutas till nämnden för 
avgörande.

 

Följande delegationsbeslut föreligger:

1. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL.

 

 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Dnr MBN 2017/1

5 Anmälningar 

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0001 i Miljö- och Byggreda (MBR).

1. Kommunfullmäktige 2016-09-28 § 105,  Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum. KSF 
2015/288

2. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

Dnr 2013/1030 MBR.

3. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

 Dnr 2015/1095 MBR.

4. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

Dnr 2015/1095 MBR.

5. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL 

Dnr 2015/BAB138 MBR.

6. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL
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 Dnr 2015/BL216 MBR.

7. Kommunfullmäktige 2016-11-30 § 140, Driftsbudget 2017 och VEP 2018-2019 
Nämnder och styrelser. KSF 2016/318

8. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

Dnr 2016/1076 MBR.

9. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

 Dnr 2016/1081 MBR.

10. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

Dnr 2016/BL127 MBR.

’

11. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

Dnr 2016/BL185 MBR.
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12. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL 

Dnr 2016/BL191 MBR.

13. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL 

Dnr 2016/BL221 MBR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-01 11 (36)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Dnr MBN 2017/6

6 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den lämnade 
informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0002 i Miljö- och byggreda.

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation.

 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson informerar om:

1. Uppföljning av verksamhet och ekonomi.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida
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Dnr MBN 2017/8

7 Miljöinformation

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0004 i Miljö-och Byggreda.

Reglementet för miljö- och byggnadsnämnden anger att nämnden ska svara för tillsyn 
som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet, täkter, skötsel av 
jordbruksmark, vilthägn (12 kap 11 §) stängsel (26 kap 11 § miljöbalken) samt områden 
som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

 

Miljöinspektör Jonas Persson informerar om arbetet med enskilda avlopp.

 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-01 13 (36)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Dnr MBN 2017/11

8 Information om kontrollresultat 2016 samt 
kontrollplan för livsmedelstillsynen 2017

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0055 i Miljö- och Byggreda.

 

Livsmedelsinspektör Sara Bjerke informerar om kontrollresultat 2016 samt kontrollplan för 
livsmedelstillsynen 2017.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av livsmedelsinspektör Sara Bjerke, Kontrollplan för 
livsmedelstillsynen i Höörs kommun år 2017.
2. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL.
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-01 14 (36)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Dnr MBN 2016/16

9 Information om arbetet med Höörs VA-
plan

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen och lägger den till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
2016/0512 i Miljö- och byggreda.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 att fullständig Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 
för Höörs kommun skulle arbetas fram. Planen skall vara ett övergripande dokument som 
hanterar vatten och avlopp i hela kommunen. Miljö- och byggnadsmyndigheten fick med 
flera andra uppdraget att arbeta fram en VA-plan. Miljö- och byggnadsnämnden 
informerades senast om ärendet 2016-11-15..

 

Chef för Vattenenheten Håkan Bergknut föredrar ärendet och rapporterar om utvecklingen 
i ärendet.

 

Beslutsunderlag
1. Förslag till gemensam skrivelse mellan miljö- och byggnadsnämnden och VA-GIS 
nämnden, 2017-02-??
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-11-15 (2016-11-15 MBN §161).
3. Presentation, Vatten- och avloppsplan MBN 2016-11-15.
4. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 (2016-08-24 MBN §91).
5. Kommunstyrelsens beslut, 2016-05-09, § 99.
6. Projektplan - VA-plan Höörs kommun, rätt version.
 
 
_____
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Datum Sida
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Dnr MBN 2016/26

10 Information kring ovårdad fastighet, XX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL

Dnr 2013/0183 i Miljö- och byggreda.
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_____
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Dnr MBN 2016/87

11 Ändring av sammanträdesdag 2017

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/0896 i Miljö- och byggreda.

 

Nämndsekreterare Agneta Johansson presenterar reviderat förslag på tidplan 2017 för 
miljö- och byggnadsnämnden för diskussion. Då budgetberedning sammanfaller 
med sammanträdet den 19 september, är ett förslag att flytta sammanträdet den 19 
september till den 18 september. I så fall kommer kallelsen inte att vara klar 6 dagar 
innan sammanträdet, utan 4 dagar innan sammanträdet.

 

Förslag på reviderad tidplan sammanträdesdagar 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
är:

Tisdag 7 februari kl. 13:00

Tisdag 14 mars kl. 13:00

Tisdag 18 april kl. 13:00

Tisdag 30 maj kl. 13:00

Tisdag 22 augusti kl. 13:00

Måndag 18 september kl. 13:00

Tisdag 17 oktober kl. 13:00

Tisdag 14 november kl. 13:00

Tisdag 12 december kl. 13:00

Beslutsunderlag
1. Tidplan 2017 Miljö- och byggnadsnämnden.
_____
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Datum Sida
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Dnr MBN 2017/9

12 Årsredovisning 2016

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Förslag till verksamhetsberättelse, resultatanalys inklusive investeringsredovisning 
2016 för miljö- och byggnadsnämnden antas.

2. Miljö- och byggnadsnämndens årsredovisning med verksamhetsberättelse, 
resultatanalys inklusive investeringsredovisning för 2016 överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0005 i Miljö-och byggreda.

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson har tillsammans med ekonom Maida 
Becirovic för bokslut 2016 upprättad förslag till verksamhetsberättelse, 
resultatanalys inklusive investeringsredovisning för miljö- och byggnadsnämnden.

Bokslutet kommer att vara föremål för facklig information vid sektorsövergripande 
samverkan (SÖSAM).

Vid dagens möte ges nämnden en genomgång av förslag till årsredovisning för 2016.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, Årsredovisning 
2016, 2017-01-31. 
2. Årsredovisning 2016: Verksamhetsberättelse bilaga 1, Resultatanalys bilaga 2, 
Investeringsredovisning bilaga 3.1.

 
_____
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Dnr MBN 2017/12

13 Svar på skrivelse till XX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL

Dnr 2016/0218 i Miljö- och byggreda.

 

_____
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Dnr MBN 2017/13

14 Föreläggande om förbud av 
livsmedelsverksamhet, XX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL

Dnr 2016/0600 i Miljö- och Byggreda.
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_____
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Dnr MBN 2017/14

16 Begäran till Länsstyrelsen angående 
överlåtelse av tillsyn avseende 
Mariannelund 3:19 och 3:16

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:

 

Kommunfullmäktige gör en begäran till Länsstyrelsen om överlåtelse till Höörs kommun, 
av den operativa tillsynen för aktuell verksamhet på fastigheten Mariannelund 3:19 och 
3:16, enligt 1 kap 18 § Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13),

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/1142 i Miljö- och byggreda.

 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått en förfrågan från Länsstyrelsen angående begäran 
om överlåtelse av tillsyn på fastigheten Mariannelund 3.19 och 3:16.

Länsstyrelsens diarienummer: 504-35393-2016.

Förslag till beslutsmotivering
Enligt 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen ska den myndighet, som prövar om uppgiften 
att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ta hänsyn till den kommunala nämndens 
förutsättningar att uppfylla kraven i 6 – 12 §§ i 1 kap miljötillsynsförordningen.

LÅ Olsson AB bedriver i nuläget en anmälningspliktig djurhållning på fastigheten 
Mariannelund 3:19 och 3:16. Tillsynen har under många år bedrivits av miljö- och 
byggmyndigheten. Fortsatt tillsyn efter den planerade utökningen av djurhållningen ryms 
inom ramen för miljö- och byggmyndighetens tillsynsplan.

 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljöinspektör Ewa Björnberg, Förslag till beslut angående 
överlåtelse av tillsyn avseende Mariannelund 3:19 och 3:16, 2016-12-15.
 
_____
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Dnr MBN 2016/60

17 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med komplementbyggnad, 
XX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL

Dnr 2016/BL162 i Miljö- och Byggreda.
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_____
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Dnr MBN 2016/111

18 Bygglov för nybyggnad av annan 
byggnad x, XX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL

Dnr 2016/BL113 i Miljö- och Byggreda.
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_____
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Dnr MBN 2017/16

19 Bygglov för nybyggnad av annan 
byggnad, Tigern 29

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ”Sinnenas Hus” beviljas.

 

2. Om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, bör byggnaden förskjutas något 
söderut så att den norra fasaden kommer i linje med den Västra Flygelns södra fasad. Så 
att en fullvuxen ek kan sparas då den bedöms vara viktig för platsens karaktär.

 

3. Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap 14 § PBL, till vilket sökande härmed 
kallas. Kontakta byggnadsinspektör på tel 0413-281 85 för att boka tid.

4. Byggnadens placering ska bestyrkas i kontrollplanen och utsättning skall utföras av 
sakkunnig med mätkompetens. Blankett lägeskontrollbeställning bifogas beslutet.

5. Till det tekniska samrådet ska redovisas energiberäkning, brandskyddsbeskrivning, 
ventilation, fuktsäkerhetsprojektering samt konstruktionshandlingar för bygg och VVS.

6. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.

 

7. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan 
lagstiftning.

 

8. Avgift enligt fastställd taxa.

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/BL331 i Miljö- och byggreda.
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad ”Sinnenas Hus” har inkommit. 
Sökande är X X.

13 grannar som är sakägare har hörts i ärendet. 4 medgiver och 2 medger inte utan 
närmare orsak angiven.

Beslutsförlaget har inte kommunicerats med berörd part då ansökan föreslås beviljas.

Sinnenas Hus kommer att ingå i Stiftsgårdens nuvarande verksamhet med konfe-renser, 
möten med mera. Själva byggnaden kommer huvudsakligen att innehålla en SPA-
anläggning med bad i olika former samt tillhörande vilo- och terapirum samt reception 
med möjlighet till servering. Byggnaden med dess faciliteter kommer liksom befintlig 
verksamhet att vara öppen för allmänheten.

Byggnaden är planerad i en slänt och den översta våningen kommer att ansluta till 
Stiftsgårdens övriga byggnader och verksamheter på ett smakfullt sätt. Byggnadens 
västra sida kommer att vetta ut mot gräsmarker och Höörsån, vilket innebär att 
Stiftsgårdens verksamhet blir synlig västerut då vegetationen på slänten ersätts med 
byggnaden.

 

Förslag till beslutsmotivering
Förslaget ryms inom gällande detaljplan, 12-HÖK-816, Stadsplan för Åkersberga 
området, som anger bestämmelsen A, allmänt ändamål, för platsen. Enda restriktionen för 
byggande är högsta byggnadshöjd om 7,6 m.

 

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta 
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen 
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och 
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till 
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning. 
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljö- 
och byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av 
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa 
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen 
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och 
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljo-
byggnadsnamnd@hoor.se.
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Beslutsunderlag
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL 

_____
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Dnr MBN 2017/17

20 Bygglov för ändrad användning från 
förråd till bostad, XX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL

Dnr 2016/BL317 i Miljö- och Byggreda.
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Dnr MBN 2017/18

21 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 
XX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL

Dnr 2016/BL327 i Miljö- och byggreda.
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22 Sekretessärende

Ärendebeskrivning
Ärendet är belagt med sekretess enligt 18:1 OSL.
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Dnr KSF 2015/288

§ 105 Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum antas.

Ärendebeskrivning
Efter att Kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande 
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringarna av Norra 
Rörum har varit ute på samråd och är nu färdiga för att lämnas vidare till 
kommunstyrelsen för antagande.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 att återremittera kulturmiljöprogram 2014 -
 Norra Rörum till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-15 att godkänna ändringarna i 
Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta programmet.

KS au  2016-04-25 har återremitterat till MBN.

Efter att ärendet åter hanterats av Miljö- och byggnadsnämnden samt av kultur- och 
fritidsnämnden föredrog samhällsbyggnadschefen ärendet i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2016-06-27.

Samhällsbyggnadschefen har därefter tydliggjort att planen klargör vilka bevarandevärden 
som finns. En sådan plan brukar inte förhindra utan istället inspirera till utveckling. Miljö- 
och byggnadssektorn anser att remissen inte till sin helhet kan verkställas med de 
övergripande målen och den instruktion kommunfullmäktige gav inför utvecklingen av 
kulturmiljöprogrammen (vara vägledande). Om en byggnad har ett bevarandevärde och 
det finns motstående intressen, som t.ex. att det är för dyrt att bevaras, får intressena 
vägas mot varandra.

Kommunstyrelsen beslutade att generella riktlinjer och rekommendationer (s. 48) ska 
kompletteras med texten; Dessa riktlinjer ska tolkas på ett sätt som också beaktar och 
väger in behov av förnyelse och förändring av fastigheter och verksamheter.

Yrkanden
Olle Krabbe (V) och Arne Gustavsson (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §172).doc
2. Sidor från Justerat protokoll MBN 2015-12-15 § 161.pdf
3. Utdrag.doc (Kommunfullmäktige 2015-10-28 §117)
4. Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum reviderad 2016-09-13.pdf (KFN 2014/133)
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5. 10-0251-35-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende#1.docx (Miljö- och 
byggnadsnämndens svar på kommunfullmäktiges återremiss 2016-04-12 § 42) 
_____
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Dnr KSF 2016/318

§ 140 Driftsbudget 2017 och VEP 2018-2019 
Nämnder och styrelser

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 20,93 skattekronor.

2. Budget 2017, Verksamhetsplan 2018 - 2019 antas.

3. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader.

4. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning 
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.

5. Alla riktade medel finns budgeterade inom varje specifik nämnds antagna driftsramar.

6. För 2017 görs ett undantag från beslut om god ekonomisk hushållning att årets resultat 
ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat ska 
uppgå till 0,05 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

7. Av ramanslaget överförs 1 032 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till tekniska 
nämnden avseende markskötsel i utemiljön.

8. Av ramanslaget överförs 2 211 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden avseende hyra av idrottshallar.

9. Av ramanslaget överförs 500 000 kr från barn- och utbildningsnämnden och 500 000 kr 
från socialnämnden till kommunstyrelsen avseende kommunövergripande 
rehabiliteringsfrågor.

10. Miljö- och byggnadsnämndens beräkningsfaktor vid beräkning av taxa för 
bygglovsansökningar ökas från 0,8 till 1,0.

11. PO-pålägget fastställs till 37,29 procent.

12. Internräntan fastställs till 2,5 procent.

13. Revisionen tilldelas en total budgetram på 896 000 kr för 2017.

Reservation mot beslutet
Arbetarpartiet socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet anmäler att de 
avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 140.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har presenterat ett underlag för budget 2017 med verksamhetsplan 
för 2018-2019. Budgetberedningen har även föreslagit att den kommunala skattesatsen 
ska förbli oförändrad för 2017. Vid kommunstyrelsesammanträdet har Partnerskapet 
presenterat ett alternativt förslag på budgetramar. Partnerskapet föreslår att den 
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kommunala skattesatsen ska höjas med 37 öre för 2017.

Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska 
skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det 
ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period 
av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. 
Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C), Anna Palm (M), Björn Andreasson (M), Erik Mårtensson (KD), 
Magnus Marvéus (L) och Johan Svahnberg (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
förslag.

Fredrik Hanell (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra beslutspunkterna 1 och 
2 enligt följande:

1. Den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 21,30 skattekronor.

2. Partnerskapets förslag till budgetramar för budget 2017, Verksamhetsplan 2018 - 2019 
antas.

Anders Magnhagen (S), Olle Krabbe (V), Jill Andersson (S), Lars Oscarsson (S) och 
Maria Boström-Lambrén (S) ställer sig bakom Fredrik Hanells (MP) förslag.

Anders Netterheim (M) föreslår kommunfullmäktige besluta: Revisionen tilldelas en total 
budgetram på 896 000 kr för 2017.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen, ett 
ändringsförslag från Fredrik Hanell (MP) och ett tilläggsförslag från Anders Netterheim 
(M).

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag bifalls och om 
Fredrik Hanells (MP) förslag bifalls.

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:

JA = bifall till kommunstyrelsens förslag.

NEJ = bifall till Fredrik Hanells (MP) förslag.

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Anders Netterheims (M) tilläggsförslag bifalls 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
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Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 22 ledamöter röstar JA och 16 
ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.

Följande ledamöter röstar JA: Anna Palm (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström 
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Camilla Kampf (M), 
Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson 
(C), Hanna Ershytt (C), Arne Gustavsson (C), Brita Edholm (L), Magnus Marvéus (L), 
Birgitta Krüger (L), Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), 
Robert Nilsson (SD), Rolf Streijffert (SD) och Anders Netterheim (M).

Följande ledamöter röstar NEJ: Stefan Lissmark (S), Linda Andersson (S), Anders 
Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren (S), Jill Andersson (S), 
Olof Asserfors (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), 
Kenneth Kallin (MP), Anneli Elmelid (MP), Olle Krabbe (V), Anita Tarkkonen (V), Ellinor 
Dahlgren (S) och Mona Schill Ingvarsson (S).

Beslutsunderlag
1. Budget 2017 (Budget 2017, Verksamhetsplan 2018 - 2019, kommunstyrelsens förslag).
3. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §220).doc
4. Partnerskapets Förslag till definitiva Budgetramar för 2017 till 2019 till Ks 2016-11-
14.pdf
_____
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Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se

Uppföljning av verksamhet och ekonomi - Uppföljning av 
verksamhet och ekonomi.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi jan 2017 

Ekonomi: Se årsredovisning

Tiden för att handlägga ett bygglov.

Mål: Mäts löpande över året och målsättningen är att snittiden ska vara mindre än åtta veckor.

De senaste 12 månadernas ärende har en genomsnittlig handläggningstid på cirka 4 veckor.

Kommentar: Vi ligger långt under målet. 

Antal tillsynsbesök bygg.

Mål: Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken.

Under 2016 har 100 inspektioner utförts.

Kommentar: Vi har nått målet.

Tiden för handläggning av icke bygglovspliktiga BAB-ärenden (Bostadsanpassningsbidrag).

Mål: Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till dess att beslut om åtgärd är taget. Den 
genomsnittliga tiden ska inte uppgå till mer än två veckor.

På grund av det rådande läget med konsulter inne så är det svårt att få fram tillförlitlig statistik. Den 
statistik som finns tillgänglig i har visar på en handläggningstid på cirka 12 dagar.

Kommentar: Se ovan.

Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att kväveutsläppen minskar med 300 kg/år 
och fosforutsläppen med 70kg/år.

Mål: Mäts med en schablonberäkning över olika typer av enskilda avlopp.

Minskningen under 2016 är för kväve (N) 244 kg och för fosfor (P) 30 kg.
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Kommentar: Som det ser ut nu kommer vi inte att klara målet. Vi har arbetat hårt med att få fram 
ett bättre planeringsverktyg. Detta har tagit tid.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet.

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 75 stycken.

Under 2016 har 192 inspektioner utförts. 

Kommentar: Vi ligger långt före målsättningen.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet. 

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 120 stycken.

Under 2016 har 97 inspektioner utförts. 

Kommentar: Under målsättningen.  Vi kommer troligen inte att nå målet för i år. Skälet är att vi har 
haft flera stora och komplicerade tillsynsärenden under året. Dessa har genererat en stor 
arbetsinsats, men få inspektioner.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet.

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken.

Under 2016 har 56 inspektioner utförts.

Kommentar: Vi har nått målet.

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten
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Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
rolf.englesson@hoor.se

 

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
rolf.englesson@hoor.se
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1.  Inledning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på 
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.  

Planen omfattar kontrollområdet livsmedel inklusive allmänt dricksvatten. I planen redogörs för hur 
myndigheten planerar att genomföra kontrollverksamheten år 2017. Den beskriver även hur vi som 
kontrollmyndighet ska uppfylla gällande lagkrav som ställs på oss i kontrollkedjan. 

Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning utifrån 
gällande livsmedelsförfattning. 

Kontrollmyndighet: Miljö- och byggnadsnämnden Höörs kommun

Figur 1. System samt funktionskrav för offentlig kontroll

(Källa: Nationell kontrollplan, del 2)

1.1 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet
Vad som är respektive myndighets uppdrag bestäms av lagstiftningen, dels den nationella 
lagstiftning som fördelar kontrollansvaret, dels den EU-gemensamma och nationella lagstiftning 
som myndigheten ska bedriva kontroll utifrån. För att skapa ett ändamålsenligt kontrollsystem måste 
varje myndighet vara införstådd med gällande lagstiftning och vad den kräver av myndigheten. 
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Gemensamt för alla myndigheter i livsmedelskedjan är den s.k. kontrollförordningen, förordning 
(EG) nr 882/2004.

1.1.1 Behörig central myndighet
Enligt Livsmedelsförordning (2006:813) ska livsmedelsverket utföra de uppgifter som enligt de 
EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslag (2006:804) ankommer på en behörig 
myndighet, om inte annat följer av 15§ eller 23-26§§ eller regeringen beslutat om annat. 

Detta betyder att livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i 
Sverige. De ska leda och samordna livsmedelskontrollen, samt verka för en effektiv och likvärdig 
livsmedelskontroll i hela Sverige.   

1.1.2 Behörig myndighet för kontrollen samt ansvarsfördelning
I livsmedelslag (2006:804) 11§ framgår det att offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de 
föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagen och de beslut som meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av 
Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med 
vad regeringen bestämmer. En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala 
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd. 

I livsmedelsförordningen (2006:813) 23§ framgår ansvarsfördelningen mellan de behöriga 
kontrollmyndigheterna. 

- Livsmedelsverket har kontrollansvar för bl.a. slakterier, styckningsanläggningar, större 
köttprodukt- och köttberedningsanläggningar, större mjölk- och mjölkproduktanläggningar, 
större fisk- och fiskgrossistanläggningar, äggpackerier, äggproduktanläggningar, 
tillverkningsanläggningar för vin och spritdrycker, samt övriga större livsmedelsanläggningar. 

- Länsstyrelsen är behörig kontrollmyndighet för livsmedelskontroll inom primärproduktion. 
Länsstyrelsen har även uppdrag att samordna och ge råd. 

- De lokala kommunala nämnderna är behörig kontrollmyndighet för anläggningar som hanterar 
livsmedel i leden efter primärproduktion, undantaget de anläggningar där livsmedelsverket är 
ansvarig kontrollmyndighet. 

1.1.3 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
Ansvarsfördelningen sker enligt gällande delegationsordning som återfinns på miljö- och bygg 
wiki. Miljö- och byggmyndighetschefen är behörig att justera denna. 

 

2.  Mål för den offentliga kontrollen 
De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är att:

- Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för 
val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir 
lurade.

- Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull.
- De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras 

sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, 
rättssäker, effektiv och ändamålsenlig.

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Målen finns 
förtydligade i Sveriges fleråriga kontrollplan för år 2017-2020 (Del 2, avsnitt 4, 10 samt bilaga 5).



Reviderad: 
2017-01-12

Handläggare: Sara 
Bjerke

5

2.1  Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet
Inriktningsmål Strategiska mål Specifika mål Aktiviteter

Alla relevanta krav i 
livsmedelslagstiftningen n 
kontrolleras regelbundet

Den uppsatta planen följs Relevanta krav kontrolleras 
regelbundet och inom 5 år

Genomförandeplaner 
Uppföljningar

Mer omfattande kontroll 
utförs på anläggningar med 
större risker

Alla anläggningar med

>3 kontrolltimmar per år 
ska få kontroll

årligen

Uppföljning av 
kontrollplanen

Kontrollen är riskbaserad 
både när det gäller säkerhet 
och redlighet

Kontroll av redlighet och 
information

Kontroll mot lagstiftning - 
information

Kontroll av märkning och 
information ut till kund

Avvikelser upptäcks Rätt kompetens finns Deltagande i utbildningar 
samt inläsning av 
vägledande material

Bevakning och uppdatering 
av kompetensförsörjnings 
planen

Avvikelser följs upp för att 
säkerställa att bristerna har 
åtgärdats

Avvikelserna 
kommuniceras med 
företagen, följs upp samt 
vid 
allvarliga/återkommande 
avvikelser används 
sanktioner

Följer upprättade 
handläggningsrutiner

Uppföljande kontroller som 
säkerställer att avvikelserna 
har åtgärdats samt 
dokumentation av 
resultaten

Företagen har förtroende för 
kontrollen

Alla företag kontrolleras i 
enlighet med beslutad 
kontrolltid.

Ska ske under en period om 
3 år.

Avstämning mellan tilldelad 
och utförd kontrolltid

Konsumenterna har 
förtroende för kontrollen

Konsumenterna kan enkelt 
komma i kontakt med 
myndigheten och hitta 
information 

Håll hemsidan uppdaterad. 
Återkoppla alltid vid 
samtal och mejl. 

Enkätundersökning om 
medborgarnas nöjdhet samt 
förtroende för myndigheten.

2.2  Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet
Miljö- och byggmyndigheten genomför årligen en planeringsdag då verksamheten inför kommande år 
planeras (Bilaga 1). Planeringen genomförs utifrån följande faktorer:

- Erfarenheten av den löpande kontrollen som skett under året och sammanställts.
- Livsmedelsverkets planerade riksprojekt samt andra eventuella projekt.
- Kända kommande förändringar i lagstiftningen. 
- Budget.
- Gällande nationell kontrollplan.
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För år 2017 har myndigheten specificerat följande mål:
- 150st ordinarie tillsynsbesök ska genomföras 
- 30 % av den ackumulerade kontrollskulden ska arbetas av
- Revision ska genomföras vid samtliga dricksvattenanläggningar
- Uppdatera samtliga rutiner i miljö- och bygg wiki samt alla mallar

3.  Samordning
Livsmedelsverket är Sveriges centrala kontrollmyndighet. Delegering har sedan skett genom 
lagstiftning ner till regional och lokal nivå (Livsmedelslagen (2006:804) 19§). I lagstiftningen framgår 
myndigheternas olika ansvarsområde tydligt. Skulle osäkerhet uppstå kontaktar myndigheterna 
varandra för att säkerställa vems ansvar det är samt att ärendet inte faller mellan stolarna. 
Livsmedelsverket arbetar aktivt med att ta fram material och verka rådgivande. Detta sker genom 
kontrollwiki samt livstecknet. Nationella projekt samordnas av livsmedelsverket.

Höörs kommun har regelbundna samordningsmöten med Hörby kommun där det sker en genomgång 
av de objekt som bytts kommunerna emellan. Tillsynen som utförts förs in i diariet. Höörs kommun 
deltar även i länsmötena där både länsstyrelsen och livsmedelsverket finns representerade. Mitt i 
Skåne är en samverkansgrupp mellan Lund, Höör, Hörby och Eslöv med möten två gånger per år. En 
representant för Mitt i Skåne är sedan med i ett Tvärgruppsmöte för Skåne. 
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4. Befogenheter och resurser för kontrollen 
4.1 Kontrollmyndighetens befogenheter 
Kontrollmyndighetens befogenheter regleras i Livsmedelslag (2006:804) samt Livsmedelsförordning 
(2006:813). Myndigheten har rätt att få tillträde till områden och lokaler som rör verksamheten. Det är 
verksamhetsutövarens skyldighet att vara behjälplig och förse kontrollmyndigheten med de 
upplysningar och handlingar som denne kan behöva för att utföra kontrollen. Samma lagstiftning 
reglerar vilka sanktioner myndigheten har rätt att använda sig av, läs mer under punkt sex.

4.2 Kontrollpersonal och utrustning 
I Höörs kommun finns en årsarbetskraft avsatt för livsmedelskontroll. Assistenten på 
Miljöavdelningen genomför en del administrativt arbete gällande livsmedelskontrollen, exempelvis 
diarieföring. Resterande del utgörs av en tjänsteman för livsmedelstillsyn. Denna person har även 
tillsyn och rådgivning av enskilt vatten samt ABP i handelsledet. 

Då verksamhetsplaneringen inför år 2017 genomfördes i december månad år 2016 kunde en 
resursbrist identifieras avseende livsmedelstillsyn. Förslag har lämnats om att utlysa en tjänst 
avseende sommarjobb för att tillfälligt lösa resursbristen. Diskussion har även förts om att lägga över 
viss tillsyn på den miljöinspektörstjänst som ska tillsättas under våren då den tidigare varit 80 % och 
nu ska återgå till 100 %. Myndigheten är väl medveten om sårbarheten som just nu finns då endast en 
tjänst har livsmedelskompetens vilket gör tillsynen sårbar på så sätt att kompetens helt saknas vid 
frånvaro (semester, sjukdom osv.). 

Under år 2017 kommer Höörs kommun att utbyta kontrollobjekt med Hörby kommun då de kommit 
nära sin kostenhet organisatoriskt. Detta innebär att Höörs kommun kommer utföra tillsyn i Hörby 
kommun motsvarande cirka 73 timmar och att Hörby utför motsvarande tillsyn i Höörs kommun.

I samband med anställning efterfrågas uppgifter om övriga sysselsättningar, fritidsintressen och 
tidigare anställningar. Detta för att säkerställa att personen är opartisk och att ingen jäv problematik 
förekommer. Frågan tas upp på nytt i samband med medarbetarsamtal och APT då riskbedömningar 
görs. För nämnden sker en genomgång av detta i samband med ny mandatperiod. Alla bestämmelser 
rörande bisyssla finns i Höörs kommuns ”Riktlinjer för bisysslor” antagen av KS 2011-11-24.  

Följande utrustning finns att tillgå på Miljö- och byggmyndigheten: 
- Termometer (kalibreras årligen av ackrediterat företag)
- Skyddande kläder (rock, hårskydd, skoskydd och engångshandskar)
- Spritsuddar för desinficering av termometer
- Transportmedel, myndighetens elbil, cykel eller bil via kommunens bilpool
- Provtagningsutrustning för livsmedel, hygientest och vattenprov
- Kylskåp för förvaring av prov (Placerat i kommunens reception)
- Kontor och konferenslokal
- Teknisk utrustning (dator, telefon, projektor m.m.)

4.3 Finansiering av kontrollen
Kontrollen finansieras via fasta årliga kontrollavgifter. Avgifternas storlek fastställs efter tre kriterier, 
information, risk samt erfarenhet. Alla registrerade livsmedelsverksamheter den 1 januari debiteras 
full årsavgift. De verksamheter som registreras under året debiteras full årsavgift i samband med 
riskklassningen. Vid extra offentlig kontroll sker timdebitering efter nedlagd tid. Debitering av en 
timme sker vid nyregistrering. Debiteringarna sker enligt fastställd timtaxa (900:-), KF beslut 2013-
12-18, 104 §. Timtaxan har tagits fram med hjälp av SKLs underlag för taxeberäkning samt underlag 
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för beräkning av handläggningskostnad per timme samt med prisindex kommunal verksamhet. 
Hänsyn har även tagits till EG 882/2004, Bilaga VI och SFS 2006:1166. 

De arbetsuppgifter som inte finansieras genom avgift finansieras genom kommunbidrag. Exempel på 
sådana arbetsuppgifter är obefogade klagomål, utredning enligt RASFF, råd och anvisning, misstänkt 
matförgiftning.  

4.4 Kompetenskrav och utbildning
Personal som arbetar inom kontrollområdet ska ha grundkompetens. Alla kontrollmyndigheter 
behöver ha en minimikompetens som utgörs av grundkompetensen för att kunna utföra uppdraget som 
myndighet. Kompetensen består av flera delar med fokus på förvaltning, kontrollmetodik, rättsliga 
åtgärder samt grundläggande naturvetenskaplig kunskap. Vid anställning efterfrågas utbildning inom 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelsteknisk utbildning eller motsvarande. Kompetensområden som bör 
finnas är identifierade i Livsmedelsverkets rapport från projektet ”kompetensförsörjning till den 
offentliga livsmedelskontrollen”. Kompetensen styrs även av EG 882/2004, Art.6 samt Bilaga II, Kap 
1.  

Kompetens och kunskap är en färskvara och måste upprätthållas. Detta sker genom deltagande i 
länsmöten, tvärgrupper, seminarier och kurser. Löpande information om lagändringar fås kontinuerligt 
genom livsmedelsverkets nyhetsbrev. Under år 2017 ska en kompetensprofil tas fram för att underlätta 
planeringen av fortbildning. Skulle en viss typ av kompetens saknas så rådfrågas kommuner som har 
kompetensen om bristen är akut. Är kompetensbristen inte akut vidareutbildas den egna personalen då 
ett lämpligt kurstillfälle dyker upp. 

I samband med det årliga medarbetarsamtalet upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan 
(Bilaga 2). 

5. Organisation och utförande av kontrollen

Miljö- och byggmyndigheten har tillsyn över samtliga livsmedelanläggningar som är registrerade i 
kommunen (se definition i (EG) 178/2002). Anläggningar som berörs är de som uppfyller 
lagstiftningens krav om viss organisation och viss kontinuitet, det kan gälla caféer, skolor, 
restauranger, vårdboenden och butiker m.fl. Bilden illustrerar grunder för planering av tid och är 
schematisk (Källa: livsmedelsverkets vägledning till kontrollmyndigheter, planering av offentlig kontroll). 
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5.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt
Höörs kommun har den 1 januari år 2017 totalt 180st livsmedelsanläggningar registrerade. 
Anläggningarna består av restauranger, caféer, storkök, avdelningskök, butiker, lager, 
dricksvattenanläggningar, producenter, bageri, lanthandel, kiosker m.fl. 

Samtliga anläggningar med tillhörande information finns registrerade i myndighetens 
ärendehanteringssystem EDP Miljöreda. Under år 2017 kommer myndigheten att byta 
ärendehanteringssystem till EDP Vision, allt material kommer då att flyttas över. 

5.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad 
kontroll
Höörs kommun använder sig av Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning av 
livsmedelsverksamheter, se schematisk bild nedan. Kontroll sker årligen av riskklassningen som 
justeras vid behov. Utifrån riskklassningen görs sedan prioriteringar inom kontrollen. 

(Källa: Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020, Del 2 − Genomförande, mål och prioriteringar)

En detaljerad verksamhetsplan för livsmedelskontrollen år 2017 finns som arbetsdokument under K 
tillsammans med en generell planering som sträcker sig över en treårsperiod. Alla relevanta 
kontrollområde som styrs av lagstiftningen ska ha kontrollerats vid en verksamhet under en 
femårsperiod.   

5.3 Rutiner för utförande av kontroll
Till sin hjälp för att utföra kontrollen har myndigheten mallar för de olika beslut och sanktioner som 
kan bli nödvändiga för att bedriva en effektiv kontroll. Myndigheten tar även hjälp av 
livsmedelsverkets vägledningar i Kontrollwiki samt på livsmedelsverkets hemsida. Checklistor för 
revision samt inspektion finns. 

Myndigheten genomför kontroll genom inspektion, revision (Bilaga 3) samt i särskilda fall 
provtagning (Bilaga 4). Inspektioner sker som regel oanmält och syftar till att kontrollera 
verksamhetens efterlevnad av lagen. Revision sker oftast föranmält och syftar till att systematiskt 
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undersöka verksamhetens rutiner och kontroller så att dessa är endamålsenliga och genomförs. 
Provtagning genomförs främst i särskilda nationella projekt, vid misstänkt matförgiftning eller fusk. 

Tabellen visar den planerade kontrollverksamheten. Utöver den planerade kontrollen tillkommer 
oplanerad kontroll i form av extra offentliga kontroller samt kontroll i samband med registrering och 
riskklassning. Extra offentlig kontroll sker då den ordinarie tillsynen identifierat brister som behöver 
korrigeras av verksamheten och en uppföljande kontroll utförs av myndigheten. Nyregistrerade 
verksamheter ska enligt kommunens rutiner ha tillsyn inom två veckor efter start. Är lokal och 
verksamhetsutövare känd sedan tidigare med god erfarenhet kan perioden förlängas, dock ej längre än 
två månader. 

Riskklass Antal objekt Kontrollfrekvens
1 0  
2 0  
3 1 2-3ggr/år
4 13 2-3ggr/år
5 24 2ggr
6 17 1-2ggr/år
7 65 0,7-1ggr/år

8 60 0,3-0,5ggr/år 
Indelning av kontrollobjekten kan även ske branschvis. 

5.4 Provtagning och analys
Vid provtagning av livsmedel anlitas främst kommunens upphandlade laboratorium. Om detta inte har 
möjlighet att genomföra analysen anlitas istället livsmedelsverkets laboratorium. Under år 2017 
kommer en ny upphandling av laboratorium att göras då befintlig upphandlig utgår 20170201. I 
dagsläget anlitas Alcontrol. Upphandling av nytt laboratorium tar hänsyn till livsmedelsverkets 
vägledning. 

Vid planerad provtagning följs eventuella instruktioner i projekt, annars följs laboratoriets 
anvisningar. Utrustningen som används ska vara steril. I vissa fall kan befintlig utrustning användas, 
ex. sked som står i livsmedlet. Används inte steril utrustning ska detta framgå. Proven förvaras i 
kylväska med frysklamp innan de anländer till kommunhuset där de transfereras över i en kyl. 
Temperaturen i kylen ska då kontrolleras. Det är viktigt att proven är korrekt uppmärkta samt att 
följesedeln är korrekt ifylld. Om det inte är en ordinarie hämtadag ska laboratoriet kontaktas innan 
provet tas för beställning av extrahämtning alternativt avlämning. Vid osäkerhet om vilka prov som är 
lämpliga att ta så ska laboratoriet kontaktas för rådgivning.  

Provtagningsutrustning finns i särskilt förråd i anslutning till Miljö- och byggmyndighetens lokaler. 
Utrustningen kontrolleras regelbundet för att säkerställa att utrustningen är i gott skick och inte 
passerat eventuellt bäst före datum.  

5.5 Rapportering av kontrollresultat
Kontrollresultatet i Höörs kommun rapporteras till livsmedelsverket vid den årliga rapporteringen i 
januari. Innan rapporteringen sker ska behörig personal gå igenom systemet och se så att allt är 
korrekt inlagt. Resultatet rapporteras även till Miljö- och byggnadsnämnden vid årets första 
nämndssammanträde, här sker även en avstämning av innevarande kontrollskuld. Vid matförgiftning 
sker rapportering till livsmedelsverket då ärendet avslutats. Antalet genomförda kontroller rapporteras 
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regelbundet till Miljö- och byggnadsnämnden av Miljö- och byggmyndighetschefen vid varje 
nämndssammanträde. 

5.6 Öppenhet i kontrollen 
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga 
att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas 
vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till 
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, 
till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.
  
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.  En allmän 
handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar 
kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av 
myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Se också avsnitt 2.2.2  i 
del 4 av Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan.
Höörs kommun har ingen särskild publicering av handlingar utan vem som helst kan begära ut dem. 
Myndigheten behandlar begäran skyndsamt. Delegationsbeslut redovisas i en sammanställd lista för 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vid nämndssammanträdena. 

6. Sanktioner vid bristande efterlevnad av 
lagstiftningen
Vid verksamheter där bristande efterlevnad konstateras uppmanar kommunen i första hand om 
rättelse. Sker inte detta på frivillig väg förelägger myndigheten om rättelse. Är det uttalat från 
verksamhetens sida att denna inte kommer att vidta åtgärder kan föreläggandet kopplas till vite. Detta 
sker även då ett första föreläggande inte haft avsedd effekt. Skulle en verksamhet påträffas med så 
allvarliga brister att det föreligger en akut fara för djurs eller människors hälsa har myndigheten 
möjlighet att tillfälligt stänga verksamheten. Påträffas livsmedel som inte uppfyller gällande hygien- 
eller informationskrav kan dessa förses med saluförbud, alternativt beslagtas (Bilaga 5). Denna typ av 
varor kan destrueras på verksamhetens bekostnad. 

Mer om sanktioner finns att läsa i Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner samt i 
Livsmedelslagen (2006:804) 22-26§§. 

7. Uppföljning och utvärdering av kontrollen 
7.1 Uppföljning
Höörs kommun har ett nära sammarbete med Hörby kommun avseende livsmedelskontroll. Båda 
kommunerna har en enskild tjänsteman som utför och planerar tillsynen. För att säkerställa att 
kommunernas kontroller är likriktade genomförs regelbundet samsynsinspektioner. Tjänstemannen 
deltar även aktivt i länsmöten samt sammarbets- och tvärgrupper där olika bedömningspunkter inom 
kontrollen diskuteras. 
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Ingen internrevision har genomförts de senaste åren av livsmedelkontrollen i Höörs kommun. Under 
år 2017 kommer en diskussion inledas med Hörby kommun för att se om det är möjligt att genomföra 
revision hos varandra avseende livsmedelskontroll.  

7.2 Revisioner och utvärdering
Länsstyrelsen är den myndighet som utför oberoende revisioner av kommunala kontrollmyndigheter. 
Revisionen sker cirka vart tredje år. Skulle det vid revisionen framkomma allvarliga brister eller att 
brister inte åtgärdas efter uppmaning av länsstyrelsen kan länsstyrelsen lämna över den kommunala 
kontrollmyndigheten till Livsmedelsverket för vidare åtgärder. Revisionerna regleras i (EG) 882/2004, 
Art 4.6. Mer finns att läsa i den nationella kontrollplanens del 4, kap. 4. 

Vid den senaste revisionen år 2013 i Höörs kommun framkom flera brister som inte åtgärdades inom 
rimlig tid. Kommunen överlämnades därför till livsmedelsverket. För att komma tillrätta med 
påpekade brister har en handlingsplan tagits fram som livsmedelsverket kommer att följa upp. Höörs 
kommun arbetar kontinuerligt med uppföljning av planen för att säkerställa att identifierade brister 
åtgärdas.

Kommunal revision sker i enlighet med kommunallagens nionde kapitel. 

8. Beredskap
Höörs kommun håller i sammarbete med Hörby kommun på att ta fram en krishanteringsplan 
avseende livsmedel. I denna framgår vilken beredskap som finns samt hur ärenden ska hanteras där 
risk finns för djur eller människors hälsa. Krishanteringsplanen ska uppdateras årligen. 

Skulle en större kris inträffa ska kommunens krisledningsnämnd tillkallas. Rutiner för när detta sker 
finns i planen. En teoretisk övning genomfördes i november år 2016 för att identifiera vilka brister 
som finns i planen och som behöver justeras. Planen ska färdigställas under våren år 2017. 

9. Flerårig nationell kontrollplan
I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen av 
livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur den genomförs och hur den 
utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se.

10. Slutord
Sammanfattningsvis har Höörs kommun en bit kvar innan alla relevanta lagkrav som gäller den lokala 
myndigheten för livsmedelstillsyn är uppfyllda. Under år 2017 väntas många av de sista rutinerna och 
dokumenten att arbetas fram samt att den identifierade resursbristen åtgärdas. 

Kontrollen som myndigheten genomfört under år 2016 har visat på att kontrollen nu effektiviserats 
och blivit mer likställd kontrollen i grannkommunerna jämfört med tidigare år. Vi ser fram emot en 
mer regelbunden kontroll som är effektiv, likvärdig och transparent gentemot både medborgare och 
verksamhetsutövare år 2017.  

http://www.livsmedelsverket.se/
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Bilaga 5

Omhändertagande av livsmedel 
Möjligheten att ta om hand varor (omhändertagande) regleras i 24 § livsmedelslagen. Utöver vad som 
följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara 
som har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden, i strid 
med 10 § eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta möjliggör bland annat 
omhändertagande när varan: 

 inte uppfyller krav och villkor i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade 
informationsförordningen, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om 
livsmedelsinformation som kompletterar reglerna i Informationsförordningen

 har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en anläggning som inte har 
godkänts eller registrerats eller inte uppfyller villkor i ett godkännande eller ett tillstånd, 

 innehåller förbjudna ämnen, 
 har halter som överskrider gränsvärden bestämda i lag eller EG-förordning, eller 
 inte uppfyller kraven på säkra livsmedel, se artikel 14 förordning (EG) nr 178/2002. 

Det är även möjligt att omhänderta en vara om varan avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 
§ och om föreläggandet eller förbudet inte följs. 

Det finns möjlighet för livsmedelsföretagaren att göra varorna dugliga under överinseende av 
kontrollmyndigheten eller använda dem för annat ändamål. Om detta inte är möjligt ska varan 
förstöras av kontrollmyndigheten på ägarens bekostnad. 

Ett omhändertagande innebär att man fråntar varuägaren möjligheten att förfoga över varorna till dess 
att rättelse skett och beslutet upphävs eller varorna destrueras genom myndighetens försorg. Om 
varorna förstörs eller genomgår en kvalitetsförsämring under den tid omhändertagande-beslutet gäller 
och beslutet efter domstolsprövning visar sig ha varit obefogat/upphävs kan kontrollmyndigheten bli 
skadeståndsskyldig, se 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207). 

Det är viktigt att tänka på att beslut om omhändertagande bör innehålla uppgifter som så exakt som 
möjligt identifierar de omhändertagna varorna/partiet. 
Omhändertagande kan användas i situationer då varupartierna är små, dyrbara och/eller lättflyttade, 
d.v.s. där det finns risk att de annars ”försvinner”. 

Förbud att släppa ut på marknaden med stöd av artikel 54 punkt 2 b) förordning (EG) nr 882/2004 
eller 22 § livsmedelslagen, som inskränker ägarens dispositionsrätt, fungerar vanligen bra i andra fall. 
Innan omhändertagande beslutas bör myndigheten ha gjort klart för sig var och hur varorna ska 
förvaras innan de lagligen får/ska destrueras. Det är lämpligt att myndigheten i beslutet anger en 
tidsfrist för ägaren att inkomma med rättelseförslag före utsatt destruktionsdag. Det måste framgå av 
beslutet att destruktion sker om inte rättelseförslag inkommit i tid. 

Besluten bör alltid förenas med ett förordnande om att beslutet gäller omedelbart även om det 
överklagas, enligt 33 § livsmedelslagen. 

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Om livsmedel behöver omhändertas och det rör sig om ett större parti, så finns en överenskommelse 
mellan Höör och Bring/Frigoscandia i Eslöv. Överenskommelsen innebär att vi kontaktar dem på 
telefon 0413-346 500 och meddelar om vi har behov av kyl- eller frys-lagringsutrymme och ungefär 
hur mycket det handlar om. 

För att transporten ska ske i obruten kyl/fryskedja kan de även ställa upp och hämta varorna här i 
Höör. 

Om något akut händer och vi behöver hjälp utanför kontorstid kan chefen nås på telefon 0413-346 
501. Detta nummer kopplas om till chefen oavsett när vi ringer. 
Överenskommelse är gjord 2014 med plats-och lagerchef Rickard Jönsson i Eslöv. 
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Bilaga 3

Revision/Inspektion 
Lagrum 

Förordning (EG) 882/2004 (artikel 3) samt 11§ livsmedelslagen (2006:804) 
Artikel 28 förordning (EG) 882/2004 om extra offentlig kontroll 

Vägledning ”Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar” 

Rutinbeskrivning 

1. Offentlig kontroll i form av revision eller inspektion och görs i enlighet med upprättad 
verksamhetsplan. Revision föranmäls om livsmedelsföretagaren måste vara på plats. 

2. Inspektion sker oftast oanmält. 
3. Inför revision/inspektion så läses tidigare protokoll igenom samt att resultat från 

ev.livsmedelsprovtagning kontrolleras. 
4. Vid revision/inspektion medtages checklista, rock, mössa, skoskydd och termometer. 
5. Inspektion/revision genomförs tillsammans med representant från verksamheten. Efter 

kontrollen gör inspekören en sammanfattning av resultatet och går igenom detta
med den ansvarige på plats. 

6. Efter inspektion/revision skrivs en kontrollrapport. Kontrollrapporterna ligger som mallar i 
MR ”LIVRevProt”. Checklistan som ligger i MR under fliken
inspektioner ska också fyllas i, då den ligger som underlag för den årliga rapporteringen till 
SLV. 

7. Originalrapporten undertecknas och skickas till livsmedelsföretagaren. Kopia av 
kontrollrapporten läggs i akten. 

8. Om stora brister noterats vid inspektion/revision ska en uppföljning göras. Vid mindre brister 
kan uppföljning ske vid nästa ordinarie inplanerade 
inspektion/revision. 

9. Extra offentlig kontroll utförs, då bristande efterlevnad konstaterats. Extra offentlig kontroll 
ska debiteras efter separat beslut. 

10. Vid återinspektion/återrevision ska rapport skrivas och skickas till verksamhetsansvarig, se 
punkt 8 och 9 ovan. 

Vid allvarliga avvikelser 

Då allvarligare avvikelser upptäcks vid inspektion ska krav om åtgärd ställas. Är 
avvikelsen inte akut kan en uppmaning om åtgärd räcka som första steg och följas 
upp av ett föreläggande om åtgärder inte vidtagits inom utsatt tid. Om verksamheten 
öppet uppger att de inte tänker vidta lämpliga åtgärder är det rimligt att förelägga 
direkt. Skulle föreläggandet inte ha någon effekt bör ett nytt föreläggande skrivas 
som kopplas till ett vite. Skulle åtgärderna inte vara genomförda då vitet förfaller ska 
begäran om utdömande av vite skickas till förvaltningsrätten. Om verksamheten 

http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/F%2520882-2004%2520foder-%2520och%2520livsmedelskontroll.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060804.HTM
http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/F%2520882-2004%2520foder-%2520och%2520livsmedelskontroll.pdf
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fortfarande motsätter sig att vidta åtgärder bör föreläggande vid löpande vite 
övervägas. Glöm inte att begära utdömande av vitet efter hand som det förfaller. 

Uppmaning -> föreläggande -> föreläggande vid vite -> föreläggande vid löpande 
vite 

Är bristerna av akut karaktär bör andra åtgärder övervägas så som saluförbud, beslag 
av vara och i värsta fall tillfällig stängning av verksamheten. Oregistrerade 
verksamheter ska alltid drabbas av beslut om tillfällig stängning fram tills anmälan 
om registrering inkommit till myndigheten. 

Övervägande om verksamheten ska åtalas ska alltid göras vid allvarliga avvikelser. 
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Bilaga 4

Rutin för provtagning av livsmedel
Syftet med livsmedelsprovtagning är

 att verifiera och kontrollera livsmedelsföretagares egenkontroll samt verifiera 
livsmedelsföretagarens efterlevnad av gällande bestämmelser om mikrobiologiska kriterier 
enligt förordning (EG) nr 2073/2005 

 att utreda misstänkta livsmedelsburna sjukdomsutbrott eller klagomål 

 att kartlägga information om olika mikroorganismer (patogena), toxiner eller andra 
hälsoskadliga ämnen i olika produkter 

 att genom projektinriktad provtagning identifiera eventuella problemområden

Allmänt
Vid provtagning är det viktigt att tydliggöra är syftet och skälet med provtagningen. Ta gärna kontakt 
med laboratoriet före provtagningen och diskutera vilka prover som bör tas, och hur dessa bör tas ut, 
för att analysen ska kunna ge så tillförlitliga resultat som möjligt.

Kontrollera om det finns lagbestämmelser (t.ex. i förordningen (EG) nr 2073/2005 om 
mikrobiologiska kriterier) för hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel per 
provtagningstillfälle. I så fall bör dessa följas.

Följande ska tas med vid provtagning: kylväskor med frysklampar, sterila burkar och skedar, 
märkpenna till burkarna, följesedel från laboratoriet, termometer samt ev. annan utrustning som kan 
behövas beroende på vad som ska provtas.

Provtagning
Provtagningen bör utföras av myndigheten.

Vid provtagningen ska (bör) en representant från företaget vara med.

Informera företagaren om anledningar till provtagningen och att det sker inom ramen för den 
offentliga kontrollen. Informera företaget om vilka prov som tas samt att kopia på analysresultatet 
kommer att skickas till dem.

Företaget ska också informeras om möjlighet att få ett referensprov (se artikel 11.6 i förordning (EG) 
nr 882/2004).  Provtagaren ska se till att referensprovet tas ut på samma sätt som provet som tagits i 
den offentliga kontrollen. Provet ska märkas och förseglas och sedan lämnas över till företagaren eller 
dess företrädare. Om företaget inte vill ha ett referensprov ska detta noteras i MR.

Förpackade prover bör tas ut som obrutna förpackningar för att förhindra förorening av provet. 

Se till att provtagningen blir så representativ som möjligt, dvs. det uttagna provet ska representera hela 
den större mängd livsmedel från vilket proverna togs.

Vid provtagning i till exempel kök och butik kan provtagaren använda de redskap som redan används 
vid hanteringen av det livsmedel som ska undersökas. Då bör syftet med provtagningen vara att 
kontrollera den produkt som konsumenten får/köper. Ska själva råvaran analyseras bör dock sterila 
redskap användas. Om osterila redskap används vid provtagningen, ska detta anges på följesedeln och 
i analysrapporten. 

Provtagning kan även göras på t.ex. arbetsytor, redskap och utrustning, för att verifiera att 
verksamheten har ändamålsenliga rutiner för rengöring.
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Märkning av prov 
Proverna bör märkas i närvaro av representant för företaget. Proverna märkas så att de lätt kan 
identifieras. Laboratoriets följesedel används och på denna framgår: 

 anledningen till provtagningen, 

 beställda analyser,  

 provtagare, 

 uppdragsgivare, 

 provtagningsplats, 

 provets innehåll och märkning, 

 tidpunkt för provtagningen, 

 livsmedelskategori enl. SLV,

 datummärkning eller hållbarhetstid på förpackningen, 

 på kylvaror och varmhållen mat för mikrobiologisk analys anges den temperatur som 
uppmätts i produkten.

Transport av prov 
Ett prov för mikrobiologisk undersökning ska hanteras så att det kan förutsättas vara i samma skick 
avseende mikrobiologiska parametrar när det anländer till laboratoriet som det var när provet uttogs. 
Förpackningsmaterial samt förvaring ska skydda provet så att det inte förorenas eller förändras under 
transporten. Yttermaterial ska vara tätt och isolerande och provet ska skyddas mot solljus. Transport 
sker i kylväskor med frysklampar i. Prover ska efter provtagningen och vid transport förvaras enligt 
följande:

 Prover av kylvaror så att temperaturen i provets alla delar är mellan 0°C och +8°C, om inte 
annan föreskriven temperatur anges på förpackningen, eller föreskrivs för varan. 

 Prover av djupfryst varor så att inte någon del av provet tinar, om detta har betydelse för 
analysresultatet. 

 Prover av färdiglagad mat så snarast möjligt, efter uttagande av prover, snabbt kyls ned till 
under +8° C innan det skickas in till laboratoriet. 

Transport till laboratoriet ska ske så fort som möjligt. Temporär förvaring av prover/ kylväskorna kan 
ske i kyl/frys på Miljö- och byggmyndigheten. Denna kyl/frys är uppmärkt och endast avsedd för 
förvaring dricksvatten- och livsmedelsprover.

Ackrediterat laboratorium
Kommunen har avtal med ackrediterat laboratorium. Laboratoriet lämnar ett utlåtande av de funna 
analysresultaten. Av utlåtandet bör tydligt framgå att detta inte avser en bedömning av det provtagna 
livsmedelspartiet, utan att det baseras enbart på det inlämnade provet/proven. Det bör också anges 
vilken referens, om sådan finns, som ligger till grund för utlåtandet.

Ytterligare information finns i :
 ”Vägledning till livsmedelsprovtagning i offentlig kontroll”, mikrobiologisk bedömning av 
livsmedelsprov” samt i Kontrollhandbok -provtagning



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-11-15 1 (2)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2016/16

§ 161 Kommande arbete med Höörs VA-plan

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen och lägger den till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
2016-0512 i Miljö- och byggreda

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 att fullständig Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 
för Höörs kommun skulle arbetas fram. Planen skall vara ett övergripande dokument som 
hanterar vatten och avlopp i hela kommunen. Miljö- och byggnadskontoret fick med flera 
andra uppdraget att arbeta fram en VA-plan. Miljö- och byggnadsnämnden informerades 
senast om ärendet 2016-08-24, § 91.

 

Håkan Bergknut föredrar ärendet och rapporterar om utvecklingen i ärendet.

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004 i 6-årscyklar. Målet är 
att Sveriges vatten ska ha uppnått minst god status 2021 (2027).

 

Definition VA-plan

Styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela kommunen 
d.v.s. både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde.

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus

Möjligheter med en kommunal VA-planering

- Underlag för översiktsplaneringen.

 

- Utveckling av den allmänna VA- anläggningen.

 

- VA-försörjning utanför verksamhetsområde.

 

- Underlättar åtgärdandet av enskilt VA.

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-11-15 2 (2)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Ansvarsfördelningen inom kommunen:

- Kommunfullmäktige har ytterst ansvaret för att det finns en fungerande övergripande 
planering.

 

- Viktiga funktioner är Kommunledningskontoret, Planenheten, Bygglovsenheten, 
Miljöenheten och VA-enheten – Samarbete!

 

-VA-enheten har ansvar inom verksamhetsområdet.

 

- Miljöenheten fångar genom sitt tillsynsansvar upp behov utanför verksamhetsområdet 
men har inte ansvar för att genomföra några åtgärder.

Ytterliggare skäl att arbeta med VA-planering…

- Åldrad infrastruktur.

 

- Klimatanpassning.

 

- Ökade krav på enskilda anläggningar.

 

- Exploateringar i kommunen.

För att klara detta krävs en långsiktig övergripande VA-planering!

 

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens beslut, 2016-05-09, § 99.
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 (2016-08-24 MBN §91).
3. Projektplan - VA-plan Höörs kommun, rätt version.
4. Presentation, Vatten- och avloppsplan MBN 2016-11-15.
_____



Vatten- och avloppsplan 
MBN 2016-11-15



Bakgrund
Vattenförvaltning

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004
6-års cykler
Målet är att alla Sveriges vatten ska ha uppnått minst god status år 
2021 (2027)



• 2016-03-15 Beslut i VA/GIS-nämnden

• 2016-05-09 Beslut i KS + budget

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fullständig VA-plan för Höörs kommun ska arbetas fram.
2. Mittskåne Vatten, miljö- och byggkontoret samt planerings- och 
utvecklingsenheten uppdras att tillsammans ta fram VA-planen enligt Projektplan 
- VA-plan Höörs kommun.
3. Kostnaden för VA-plan om 425 000 kr ska beaktas i kommunstyrelsens 
budgetarbete för 2017 och VEP 2018 och 2019.

Beslut



Definition VA-plan

Styrdokument som beskriver hur 
kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela 
kommunen d.v.s. både inom och utanför 
kommunalt verksamhetsområde. 

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA
-försörjning och god vattenstatus 



Möjligheter med en kommunal VA-planering

• Underlag för översiktsplaneringen. 

• Utveckling av den allmänna VA- anläggningen

• VA-försörjning utanför verksamhetsområde

• Underlättar åtgärdandet av enskilt VA

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA
-försörjning och god vattenstatus 



Översiktsplan för vatten och avlopp
hela kommunens yta



Ansvarsfördelningen inom kommunen:

Kommunfullmäktige har ytterst ansvaret för att det finns en 
fungerande övergripande planering.

Viktiga funktioner är Kommunledningskontoret, Planenheten, 
Bygglovsenheten, Miljöenheten och VA-enheten – Samarbete!!

VA-enheten har ansvar inom verksamhetsområdet.

Miljöenheten fångar genom sitt tillsynsansvar upp behov utanför 
verksamhetsområdet men har inte ansvar för att genomföra några 
åtgärder.

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA
-försörjning och god vattenstatus 



Ytterliggare skäl att arbeta med
VA-planering…

Åldrad infrastruktur
Klimatanpassning
Ökade krav på enskilda anläggningar
Exploateringar i kommunen

För att klara detta krävs en långsiktig övergripande VA-
planering!



Organisation

•Projektledning

•Kommunalt 
VA

•Nät

•Anläggningar

•Utanför VO

•Dricksvatten

•EA

•GIS/VF



Organisation

•Projektledning

•Kommunalt 
VA

•Nät

•Anläggningar

•Utanför VO

•Dricksvatten

•EA

•GIS/VF

• Miljömål
• Kommunala planer, 

strategier och samarbeten
• Framtida krav?
• Identifierade behov 

(utifrån analyser)



•Projektledning

•Kommunalt 
VA

•Nät

•Anläggningar

•Utanför VO

•Dricksvatten

•EA

•GIS/VF

• Statusbedömning (WSP)
• Dagvatten
• Tillskottsvatten, 

bräddningar, 
nödavledningar

• Identifiera 
kunskapsluckor

Organisation



•Projektledning

•Kommunalt 
VA

•Nät

•Anläggningar

•Utanför VO

•Dricksvatten

•EA

•GIS/VF

• Vattenförsörjning
• Reservvattentäkt
• Generell beskrivning spillvatten
• Va-utbyggnad § 6
• Statusbedömning (WSP)
• Kapacitet vattenförsörjning 
• Risker vattenförsörjning
• Slamhantering
• Identifiera kunskapsluckor

Organisation



•Projektledning

•Kommunalt 
VA

•Nät

•Anläggningar

•Utanför VO

•Dricksvatten

•EA

•GIS/VF

• Vattenförekomster och 
vattenkvalitet (enskilda VT)

• Befintlig kunskap om Pb/Cd
• Sammanställning ”dålig 

vattenkvalitet” 
• Hot (tex bekämpningsmedel)
• Identifiera kunskapsluckor

Organisation



•Projektledning

•Kommunalt 
VA

•Nät

•Anläggningar

•Utanför VO

•Dricksvatten

•EA

•GIS/VF

• Generell beskrivning av EA 
• Status EA (DB/GIS)
• Befintlig och planerad tillsyn
• Tömning av SA
• Identifiera kunskapsluckor

Organisation



•Projektledning

•Kommunalt 
VA

•Nät

•Anläggningar

•Utanför VO

•Dricksvatten

•EA

•GIS/VF

• GIS-analys § 6 (WSP)
• Status för vattenförekomster
• Riskbedömning MKN 

(EA, RV, D)
• Åtgärder utifrån VISS
• Befintliga/kommande VO

på karta

Organisation



Vatten- och avloppsplan
innehåll och arbetsgång

1. VA-översikt Nulägesbeskrivning
2. VA-policy     Politiskt beslutat dokument

3. VA-plan Åtgärdsplan

4. Beslut i KF 
5. Genomförande/uppföljning



Översiktsplan för vatten och avlopp

•Översikt •Policy •Plan



•Översikt •Policy •Plan

GIS-analys

Kunskapssammanställning

Statusbedömning va-anläggningar

Översiktsplan för vatten och avlopp



•Översikt •Policy •Plan

Strategiska vägval, prioriteringsgrunder och riktlinjer

Sammanfattar kommunens ställningstaganden med 
VA-översikten som underlag.

Översiktsplan för vatten och avlopp



•Översikt •Policy •Plan

kostnadsbedömning framtida 
investeringsbehov utifrån 
statusbedömning.

kostnadsbedömning för 
utbyggnad, exploatering 
(ÖP) 

handlingsplan enskilda 
anläggningar 

pekar ut VA- 
utbyggnadsområden 
(§6 LAV) - tidplan

Åtgärdsplan för de 
kommande 3 åren

Översiktsplan för vatten och avlopp



Åtgärdsplan 
Utanför verksamhetsområde

Tillsyn enskilda avlopp
Rutiner för ansvarsfördelning
I väntan på kommunalt VA
Enskilda avlopp inom 
verksamhetområde



Enskilda avlopp

2 500 avlopp, ungefär hälften är ok
Varierande standard
Ofta markbaserad rening
Fosforkrav
Kort livslängd (25 år)
Tillsyn 

– turn-around-tid på ca 30 år

Omvandlingsområden

•17%

•16%

•59%

•7%

•1%

•Fosforbelastning

•Reningsverk

•Enskilda avlopp

•Lantbruk

•Dagvatten

•Övrigt



De stora utmaningarna

God status enligt vattendirektivet
Bygga ut enligt § 6 i LAV
Tillsyn av enskilda avlopp
Klara av klimatförändringar (t.ex. tillskottsvatten, översvämningar)
Reservvattentäkt/framtida vattenförsörjning/grundvattenskydd
Godkänd nivå på va-anläggningar
Slamhantering – bättre slamkvalitet
Kommunikation



November-december: Första möte i arbetsgrupperna för att 
starta upp arbetet

Våren 2017: Översikten klar
Hösten 2017: VA-policy

Uppstart VA-plan
Våren 2018: VA-plan klar
Hösten 2018: Implementering

Kontinuerliga avstämningsmöten med arbetsgrupper vid behov 
samt avstämningsmöte i större grupp.

Tidplan

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.sotenas.se/nyheter/nyhetsarkivet/arbetepahovenasbron.5.7a6d542e14440af2bdd40d9.html&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNFLrzLAMlI33wWH0fbm-ZsVLKE2YQ&ust=1456920314758232


PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-08-24 1 (1)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2016/16

§ 91 Information kring uppdrag från 
kommunstyrelsen om framtagande av 
fullständig VA-plan 2016-2017 för Höörs 
kommun

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/0012 i Miljö- och Byggreda.

 

Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk 
och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten är viktigt för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att 
kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen står inför. Att ta fram vatten- och 
avloppsplaner i kommunerna är ett led i att uppnå god status i våra vattendrag utifrån 
Vattendirektivet. Planen ska vara ett övergripande dokument som hanterar vatten och 
avlopp i hela kommen, både inom och utom verksamhetsområdet.

 

Kommunstyrelsen har beslutat 2016-05-09 § 99:

1. Fullständig VA-plan för Höörs kommun ska arbetas fram.

2. Mittskåne Vatten, miljö- och byggkontoret samt planerings- och utvecklingsenheten 
uppdras att tillsammans ta fram VA-planen enligt Projektplan - VA-plan Höörs kommun.

3. Kostnaden för VA-plan om 425 000 kr ska beaktas i kommunstyrelsens budgetarbete 
för 2017 och VEP 2018 och 2019.

 

Chef för Vattenheten Håkan Bergknut och VA-chef Magnus Brom föredrar i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-05-09 § 99, Förslag om fullständig VA-plan för Höörs kommun.
2. Projektplan - VA-plan Höörs kommun, rätt version.
 
_____















PROJEKTPLAN

Datum Sida
2016-03-01 1 (4)

Framtagande av VA-plan 2016-2017 Höörs 
kommun

Bakgrund
Klimatförändringar och översvämningar, ökade miljökrav och en åldrad 
infrastruktur innebär ökade krav på kommunernas vatten- och 
avloppsverksamhet. Utanför verksamhetsområdet riskerar bristfälliga små 
avloppsanläggningar att sprida smittoämnen och bidra till att 
vattenförekomster inte uppnår god status utifrån Vattendirektivet.
Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. 
En strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta 
fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de 
utmaningar som man står inför.
Enligt åtgärd 37 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015 behöver 
kommunerna i samverkan med Länsstyrelsen utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner. Länsstyrelsen har i meddelande 2012-03-28 till 
kommunerna i Skåne län tagit fram en vägledning om vad som ska ingå i en 
sådan vatten- och avloppsvattenplan.
Höörs kommun har sedan tidigare en VA-utbyggnadsplan som beskriver hur 
kommunala verksamhetsområde ska utökas och vilka fastighetser som ska 
anslutas till den allmänna VA-anläggningen (för Länsstyrelsens prio 1-
områden). En tidplan för detta arbete finns också framtagen. En VA-
utbyggnadsplan är en del av en vatten- och avloppsvattenplan. Andra delar 
som också kan, och bör ingå, i planen är vattenförsörjningsplan, 
dagvattenstrategi och strategi för enskilda avlopp. 
En vatten- och avloppsplan består av tre delar; VA-översikt, VA-policy och 
VA-plan:

 VA-översikten är en beskrivning av nuläget för VA-försörjningen inom 
hela kommunen. 

 I VA-policyn fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av 
olika frågor och prioriteringsgrunder. Policyn bör beslutas av 
kommunfullmäktige och är ett underlag för det fortsatta arbetet med 
VA- planen. 

Mittskåne Vatten: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-286 00
kundservice@mittskanevatten.se • www.mittskanevatten.se
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 VA-planen ska vara en långsiktig plan där det framgår hur VA-
försörjningen inom kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla 
framtida krav. Planen ska vara ett övergripande dokument som 
hanterar vatten och avlopp i hela kommen, både inom och utom 
verksamhetsområdet.

Beställare av projektet: Kommunstyrelsen Höörs kommun.

Syfte
Att för Höörs kommun få en övergripande planering för vatten och avlopp, 
både inom och utanför verksamhetsområdet. Att uppfylla åtgärd 37 i 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Mål med projektet 
Att upprätta en vatten- och avloppsplan för kommunen med långsiktig 
planering och åtgärdsplan. 

Förslag till projektorganisation
Arbetet med en vatten- och avloppsplan bör ske förvaltningsövergripande 
och därför bör representanter för Mittskåne Vatten, miljökontoret och 
planeringsenheten ingå i projektgruppen.

Projektgrupp
 Projektledare Maria Persson, Mittskåne Vatten (VA-strateg)

Håkan Bergknut, Miljö- och byggkontoret 
(Miljöinspektör)

 Magnus Brom, Mittskåne Vatten (VA-chef)
 Rolf Englesson, Miljö- och byggkontoret (Miljö- och Byggchef)
 Karin Kallioniemi, Planerings- och utvecklingsenheten 

(Kommunarkitekt)
 Jerry Karlsson, Mittskåne Vatten (Projektledare)

Vid specifika utredningar:

 Drifttekniker, Mittskåne Vatten - Statusbedömning av anläggningar
 Lennart Feijermo, Miljö- och byggkontoret (Miljöinspektör) – Enskilda 

avlopp
 Jonas Andersson, Mittskåne Vatten (Samordnare ledningsnät) - 

Statusbedömning av ledningsnät
 Maria Buchholt, Mittskåne Vatten (Miljöingenjör) – Miljö- och 

dricksvattenfrågor
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Kostnader
Projektledning:
Tidsåtgång beräknas till cirka 350 timmar a 500 kr/h

Total kostnad projektledning:  175 000 kr

Konsultkostnader:
Utredningar inom projektet: 

 Statusbedömning anläggningar och ledningsnät   50 000 kr
 GIS- analys utbyggnadsområde (för bland annat Länsstyrelsens prio 

2-områden) 100 000 kr
 Beskrivning av vattenresurser   50 000 kr 

Total kostnad konsulter: 200 000 kr

Kommunikation:
Kommunikationsåtgärder i samband med VA-plan   50 000 kr 

Total kostnad kommunikation:   50 000 kr

Totalkostnad framtagande av VA-plan: 425 000 kr

Tidplan och upplägg
Del 1- VA-översikt

 Syfte med planen 
 Nuvarande kommunal dricksvattenförsörjning
 Nuvarande kommunal avloppsvattenrening
 Nuvarande kommunal dagvattenhantering
 Funktion- och statusbedömning VA- anläggningar
 Funktion- och statusbedömning ledningsnät
 Enskilda avlopp
 Enskild vattenförsörjning
 Belastning av näringsämnen
 Styrande lagstiftning
 Miljömål
 Framtida utveckling
 Identifierade behov
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Del 2 - VA-policy
VA-policyn baseras på den kunskap som framkommit i VA-översikten.

 Strategiska vägval
 Prioriteringar av utpekade behov i VA-översikten
 Riktlinjer för hantering av olika frågor

Del 3 – VA-plan
 Kortfattad sammanfattning av översikt och behov
 Åtgärdsplan för kommunalt VA inkl kostnader
 Åtgärdsplan för enskilt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Rapportering 
Information om planens fortskridande ges till KSau, VA/GIS-nämnden och 
Miljö- och byggnämnden. 



Tidplan 2017 miljö- och byggnadsnämnden Höörs kommun
Förslag från kansliet 2016-09-22

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-18 § 147 

Tjänste-
beredning

Ärenderubrik 
och kort 
beskrivning till 
kansliet via 
MR/BR

Presidie-
beredning 

Ärenden klara 
till kansliet 

Kallelse MBN 
via Höör24

MBN

Tisdag 17/1 Onsdag 18/1
Utskick 19/1

Tisdag 24/1
kl. 8:30-12

Torsdag 26/1
kl. 8

Tisdag 31/1 Tisdag 7/2
kl. 13 

Tisdag 21/2 Onsdag 22/2
Utskick 23/2

Tisdag 28/2 
kl. 8:30-12

Torsdag 2/3 
kl. 8

Tisdag 7/3 Tisdag 14/3
kl. 13

Tisdag 28/3 Onsdag 29/3 
Utskick 30/3

Tisdag 4/4 
kl. 8:30-12

Torsdag 6/4 
kl. 8

Tisdag 11/4 Tisdag 18/4
kl. 13

Tisdag 9/5 Onsdag 10/5
Utskick 11/5

Tisdag 16/5 kl. 
08:30-12

Torsdag 18/5 
kl. 8

Tisdag 23/5 Tisdag 30/5
kl. 13

Måndag 7/8 Måndag 7/8 
kl. 12 
Utskick 8/8

Onsdag 9/8
kl. 8:30-12

Torsdag 10/8
kl. 8

Tisdag 15/8 Tisdag 22/8
kl. 13

Tisdag 29/8 Onsdag 30/8
Utskick 31/8

Tisdag 5/9
kl. 8:30-12

Torsdag 7/9
kl. 8

Tisdag 12/9 Tisdag 19/9
kl. 13

Tisdag 26/9 Onsdag 27/9
Utskick 28/9

Tisdag 3/10
kl. 8:30-12

Torsdag 5/10
kl. 8

Tisdag 10/10 Tisdag 17/10
kl. 13

Tisdag 24/10 Onsdag 25/10
Utskick 26/10

Tisdag 31/10
kl. 8:30-12

Torsdag 2/11
kl. 8

Tisdag  7/11 Tisdag 14/11
kl. 13

Tisdag 21/11 Onsdag 22/11
Utskick 23/11

Tisdag 28/11
kl. 8:30-12

Torsdag 30/11
Kl. 8

Tisdag 5/12 Tisdag 12/12
kl. 13

Mötesfria veckor: V 8, 13 och 44 som är lovveckor ska vara mötesfria för nämnden.



Förslag till beslut i
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum
2017-02-01
Handläggare
Rolf Englesson 0413-281 80

Miljö- och byggmyndigheten
Södergatan 28

Box 53 | 243 21 Höör
0413-280 00 | Fax 0413-281 75

miljo-byggnadsnamnd@hoor.se | hoor.se

MBN §      Dnr 2017/0005

Årsredovisning 2016 - Årsredovisning 2016

Ärendebeskrivning

Redovisning av verksamhet och ekonomi finns bilagt detta ärende. 

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden      
Nämnden beslutar 

Att godkänna bifogade redovisningar för verksamhet och ekonomi.

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
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MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: KENNETH KALLIN
SEKTORSCHEF: ROLF ENGLESSON

DRIFTSREDOVISNING

tkr Bokslut 

2014

Bokslut 

2015

Bokslut 

2016

Budget 

2016

Intäkter 3 916 3 892 4 996 3 860

Kostnader -10 743 -11 857 -16 075 -11 255

Driftnetto -6 828 -7 965 -11 079 -7 395

Budgetavvikelse -1 142 -1 726 - 3 684

Årets händelser
En ny strategiplan angående inventering och åtgärdande av enskilda avlopp har tagits fram och 
kommer att implementeras under 2017.

Arbetet med bly och kadmium i grundvattnet fortsätter och flera kommuner är nu engagerade via 
Länsstyrelsen.

Nämnden har tagit över tillsynen av tobak och receptfria läkemedel.

Mål och måluppfyllelse

Fullmäktigemål Nämndsmål Uppföljning Kommentar Måluppfyllelse

Tillsynsarbetet med 
enskilda avlopp skall 
leda till att 
kväveutsläppen 
minskar med 300 kg/år 
och fosforutsläppen 
med 70 kg/år.

Mäts med en 
schablonberäkning 
över olika typer av 
enskilda avlopp.

Vi nådde 238 kg N 
och 30 kg P i 
minskning. Vi fann 
det viktigt att 
lägga tid på en ny 
plan för 
effektivare 
inventering och 
åtgärdande.

Målet är inte uppfyllt

Antalet inspektioner 
som myndigheten 
utför på 
livsmedelsområdet

Mäts i antal och 
målet för året skall 
vara 75 stycken.

Vi nådde 201 
stycken.

Målet är uppfyllt.

Antalet inspektioner 
som myndigheten 
utför på miljöområdet.

Mäts i antal och 
målet för året skall 
vara 120 stycken.

Vi nådde 100 st. 
Ett flertal större 
ärenden ledde till 
mycket arbete, 
men färre 
inspektioner.

Målet är inte uppfyllt.

Antalet inspektioner 
som myndigheten 

Mäts i antal och 
målet för året skall 

Vi nådde 56 
stycken 

Målet är uppfyllt.
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Ekonomi
Såväl kostander som intäkter på miljösidan följer budget väl. 

På byggsidan är intäkterna över budget vilket beror på ett ökat byggande (och på detta följande ett 
ökat antal bygglov) och att beslut om ett antal sanktionsavgifter tagits.

Inom bostadsanpassningsbidrag slår utgifterna i taket till följd av ökande antal ärenden och ökat 
komplexitetsgrad. Denna situation kommer sannolikt att fortsätta under 2017.

Framtid
Under 2017 kommer sektorn att påbörja upphandling av ett nytt verksamhetssystem.

Sektorn kommer också att organisera om handläggningen av bostadsanpassningsbidragen och 
utföra en större del av åtgärderna i egen regi. Detta för att korta tiden mellan beslut och utförande 
till gagn för såväl den enskilde som kommunens ekonomi.

utför på
hälsoskyddsområdet.

vara 55 stycken. inspektioner.

Antal tillsynsbesök 
bygg.

Mäts i antal och 
målet för helåret är 
100 stycken.

Vi nådde 102 
stycken

Målet är uppfyllt.

Fullmäktigemål Nämndsmål Uppföljning Kommentar Måluppfyllelse

Tiden för att handlägga ett 
bygglov. 

Mäts löpande 
över året och 
målsättningen 
är att snittiden 
ska vara mindre 
än åtta veckor.

Handläggningstiden 
var 4 veckor.

Målet är uppfyllt.

Tiden för handläggning av icke 
bygglovspliktiga
BAB-ärenden 
(Bostadsanpassningsbidrag).

Mäts som tiden 
från det att 
ärendet är 
komplett till 
dess att beslut 
om åtgärd är 
taget. Den 
genomsnittliga 
tiden ska inte 
uppgå till mer 
än två veckor.

Handläggningstiden 
var 12 dagar

Målet är uppfyllt.

Fullmäktigemål Nämndsmål Uppföljning Kommentar Måluppfyllelse

Att budgeten för BAB 
(Bostadsanpassningsbidrag)
bättre stämmer överens med 
det faktiska utfallet.

Budget avstäms 
mot det 
faktiska utfallet 
vid bokslutet
2016.

Vi hade ett 
underskott. 
Antalet ärenden 
och dess 
omfattning ökar 
kraftigt.

Målet är inte uppfyllt
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MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och Byggnadsnämnden

Justerat driftsnetto analyseras uppdelat på nedanstående nivåer.

Sammanfattning 
Kortfattad analys av icke påverkbara avvikelser på tre positioners verksamhet i enlighet med 
månadsuppföljning.

Verksamhet Avvikelse i tkr Kommentar

2153 -599 Kundförluster- Sanktionsavgifter ca 470 tkr som 
dömdes ut tidigare 2013 höll inte i Mark- och 
miljödomstolen och att vi därmed inte kunde ta ut den 
avgiften på vilket kommer att belasta årets resultat. 
Resterande 129 tkr är även det kundförluster äldre än 
ett år. 

5109 -349 Denna avvikelse avser BAB (Äldreomsorg 65 år eller 
äldre) och räknas ihop med verks 5209 där totala 
budgeten ligger för BAB. Resultatet för verksamheterna 
gemensamt visar ett underskott på -3886 tkr

5209 -3537 Totalt har bostadsanpassningsbidrag betalats ut under 
året med 5942 tkr och budget 2016 var 2056 tkr. Denna 
kostnad är ej påverkbar då det styrs av gällande 
lagstiftning inom området. Skälet till den kraftiga 

DRIFTSREDOVISNING

Bokslut  Budget Avvikelse
tkr

2016 2016 2016

Intäkter 4 996 3 860 1 136

Personalkostnader -7 198 -7 395 197

Övriga kostnader -8 877 -3 860 -5 017

Driftnetto -11 079 -7 395 -3 684

Avgår kapitalkostnader 13 38 -25

Justerat driftnetto -11 066 -7 357 -3 709
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ökningen är dels en stor ökning av BAB ärenden sedan 
2014, ca  60%, dels flertal kostnadstunga ärenden. I 
senaste prognosen bedömdes att flertal ärenden inte 
skulle avslutas förrän 2017 vilket inte blev fallet.
Enligt de redovisningsregler vi har så är beslut om 
anpassning och kostnader inte synkroniserade. Detta 
innebär att ett beslut som fattats 2015 mycket väl kan 
faktureras och redovisas 2016 eller tom 2017. 

Kortfattad analys av påverkbara avvikelser på tre positioners verksamhet i enlighet med 
månadsuppföljning.

Verksamhet Avvikelse i tkr Kommentar

1009 -90 Ökade sammanträdeskostnader till av 
kommunfullmäktige arrangerade möten  ? En 
besparing på resekostnader och kursavgifter där 
behovet inte uppgått till vad som är budgeterat. 

2153 1 025 Antal byggärenden har varit fler i år samt att flera 
inkomna sanktionsärenden vilket genererat ökad 
intäkt. Sanktionsärenden är inget vi räknar med att ska 
komma givetvis. 

2153 187 Personalkostnaderna lägre då vi haft svårigheter med 
att rekrytera personal. Detta har använts för att täcka 
en del av konsultkostnaderna. 

2153 -482 Svårighet att hitta nu byggnadsinspektör så snabbt 
som vi önskade och tvingad att då har konsluter 
istället.

2153 41 Övriga verksamhetskostnader bygglovsverksamhet

2610 111 Intäkterna har ökat något pga. En förbättrade 
faktureringsrutiner. Ca 40tkr avser miljöbilspremie. 

2610 -17 Personalkostnaderna för miljöverksamheten visar ett 
litet underskott. Detta beror dela på att vi under året 
haft sjukskriven personal. 

2610 26 Övriga verksamhetskostnader har inte varit några 
större avvikelser.

-25 Kapitalkostnader lägre under året då ingen investering 
har gjort som det var budgeterat. 

Helårsåtgärder 
Åtgärder för att återställa konstaterat underskott efter analys av påverkbara avvikelser.

Vad gör vi När genomförs 
det

Vilken effekt får 
det i tkr
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Av oss påverkbara delar som kurser och resor kommer att 
ses över extra. 

2017 90

Behovet av konsulter har minskat och därmed kostnaderna 2017 482

Rolf Englesson 
Miljö- och byggmyndighetschef
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MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN

Kommentarer till investeringsredovisningen

Projekt

nr

Benämning Analys av 2016 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som 
inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej 
genomförts.

9402 Inventarier 
MBN-kontor

Under året har en del kontorsmöbler köps in för sektorn för mindre belopp, 
vilket inte uppgått till ett halvt basbelopp och kan det ej räknas med som 
investering. Istället blir det en driftskostnad på ca 17 tkr. 

Projekt

nr

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

9402 Inventarier 
MBN-kontor

0
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Förslag till beslut angående överlåtelse av tillsyn 
avseende Mariannelund 3:19 och 3:16
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en förfrågan från Länsstyrelsen angående begäran om 
överlåtelse av tillsyn på fastigheten Mariannelund 3.19 och 3:16.
Länsstyrelsens diarienummer: 504-35393-2016

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppmana Kommunfullmäktige att enligt 1 kap 18 § 
Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) göra en hemställan om överlåtelse till Höörs kommun av 
den operativa tillsynen för aktuell verksamhet på fastigheten Mariannelund 3:19 och 3:16.

Ärendet kommer att behandlas på Miljö- och byggnadsnämndens möte den 7 februari 2017.

Skäl för beslut
Enligt 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen ska den myndighet som prövar om uppgiften att utöva 
operativ tillsyn kan överlåtas ta hänsyn till den kommunala nämndens förutsättningar att uppfylla 
kraven i 6 – 12 §§ i 1 kap miljötillsynsförordningen.
LÅ Olsson AB bedriver i nuläget en anmälningspliktig djurhållning på fastigheten Mariannelund 3:19 
och 3:16. Tillsynen har under många år bedrivits av miljö- och byggmyndigheten. Fortsatt tillsyn 
efter den planerade utökningen av djurhållningen ryms inom ramen för miljö- och 
byggmyndighetens tillsynsplan.

För Miljö- och byggnadsnämnden

Ewa Björnberg
Miljöinspektör

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se 

skane@lansstyrelsen.se 
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