SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-13

1 (7)

Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 maj, kl 15:15-16:30

Beslutande
Ledamöter

Einar Wängmark, ordförande
Tomas Bolén, Ks
Curt Farén (Hjärt- o lungföreningen)
Oliver Sundström (FUB)
Olov Drebäck (SRF)
Ingrid Gisselson (HRF)
Ray Persson (Neuro S:a Hälsingland)

Övriga närvarande
Övriga
Monica Larsson
Matilda Wikholm
Theres Lund
Aleksandra Goral

Sekreterare
Verksamhetschef
Miljöinspektör §5
Miljöinspektör §5

Justering
Justerare

Curt Farén

Plats och tid

Kommunkontoret onsdag 22 maj

Justerade paragrafer
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Einar Wängmark

Justerare

__________________________________________

Curt Farén

2 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-13

3 (7)
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§5
Information om livsmedelstillsynen
Theres Lund och Aleksandra Goral arbetar som miljöinspektörer.
I Ovanåkers kommun är det Miljö- och byggnämnden som är tillsynsmyndighet
för livsmedelstillsynen.
Det övergripande målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan, från jord
till bord, är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas
intressen.
Kontrollen är lagstyrd och vi kontrollerar utifrån följande 14 lagstiftningsområden:
A- Administrativa krav
B- Allmän livsmedelsinformation
C- Särskild märkning och information
D- Skyddade beteckningar
E- Handelsnormer
F- Varustandarder
G- Livsmedel för särskilda grupper
H- Spårbarhet
I- Särskilda ingredienser och processhjälpmedel
J- Grundförutsättningar, hygien
K- HACCP-baserade förfaranden
L- Specifika hygienkrav på egenkontroller
M- Handel inom EU, import och export
N- Dricksvattenanläggningar
O- Övrigt
Beroende på typ av anläggning och verksamhet så är inte alla lagstiftningsområden
aktuella för alla verksamheter.
Huvuddelen av livsmedelslagstiftningen är EU-lagar som gäller i hela Europa
Vi gör även olika provtagningsprojekt samt ger service och information till
verksamhetsutövare inför uppstart mm.
Riskklassning alla registrerade verksamheter riskklassas utifrån typ av verksamhet,
storlek känsliga konsumenter, tidigare resultat samt i vilken omfattning de tar fram
märkning och information. Riskklassningen avgör sedan tillsynsintervall och avgift.
Livsmedelskontrollen – från jord till bord
Foder till djur = jordbruksverket. Djurskydd, primärproduktion = Länsstyrelsen
Livsmedelskontroll i butiker, restauranger, café, skolmat, dricksvatten = kommunen
Livsmedelskontroll i slakteri, mejeri och vissa större anläggningar/huvudkontor =
livsmedelsverket
Svar på frågan över besök är de flesta oanmälda. Finns frågor och funderingar hör
gärna av er till oss
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§6
Genomgång föregående protokoll
Einar går igenom föregående protokoll.
Angående önskemålet om en tillgänglighetsrunda så anses det inte behövas då
lagstiftningen är så pass hård det ställs stora krav på tillgänglighet idag.
Önskemål om handikapparkeringsplats utanför matsalen vid Sunnangården är
framförd.
Önskemålet om att få tillbaka prenumerationen på Ljusnan vid café på
Sunnangården kommer inte att ske. Socialförvaltningen har haft stora kostnader
för prenumerationer så alla dessa sas upp. Några har nu kommit tillbaka bland
annat tidningen som finns i allmänna utrymmet på Sunnangården.
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§7
Information från socialnämnden
Einar informerar om:
-

Att byggplanerna på Näskullen går enligt tidsplan.

-

Handlingsplan för mindre kostnader av placeringar.

Olov Drebäck påtalar att man från demensföreningen ville ha demensboendets
platser uppdelat på Alfta/Edsbyn. Påtalar nu att som nära anhörig blir det svårt
att hälsa på, åker man buss måste Västra Centralgatan korsas. Vill att man tittar på
detta.
Mer information om Näskullen och socialförvaltningens placeringar kommer på
höstens möte.
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§8
Information kommunstyrelsen
Tomas informerar om:
-

Information från kostenheten. Under en period från 2015 till 2018 har
kostnaden för omsorgslunch gått från 43 kr till 55,91 kr livsmedelskostnaden har bara ökat med ca 1 kr. Att kostnaden ökar beror främst på att
man tappar portioner varje år på både boende och matlådor, samt att
arbetsstyrkan inte blivit minskad. Ca 1,3 miljoner mindre i intäkter har det
blivit på dessa år. Arbetskostnaderna är nu minskad för 2019 med ca
700 000 kr.
Antal serverade portioner 2018
Skolan
289 802 st 1 538 fler portioner än 2017
Sunnangården 146 336 st 9 502 färre portioner än 2017

-

Ett förslag på en projekteringskostnad på 500 000 kr till en idrottshall. Beslut i
kväll på kommunfullmäktige.
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§9
Frågor till nästa möte
Olov Drebäck har önskemål om en översyn av tillgänglighetspolicyn.
Ingrid Gisselsson vill veta om man från skolans sida har några rutiner för att
titta på syn och hörsel bland nyanlända i skolan.

