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Mobila anläggningar och evenemang
— informationsmaterial
Detta samverkansförslag har lämnats av Ekerö kommun. Förslaget har därefter godkänts av
styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill samverkan kring detta område anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.
Anmäld deltagare får separat inbjudan till samverkansgruppens möten. En projektplan tas fram
av samverkansgruppen vid projektstarten, utifrån samverkansförslaget.

Syftet med samverkan
Som ett led i det tidigare MSL-projektet "Regional kompetensutveckling i
livsmedelskontrollen" genomfördes en tematräff med fokus på mobila anläggningar och
evenemang. Under träffen diskuterades olika frågeställningar gällande denna typ av verksamhet
mellan inspektörerna och ett dokument med punkter för samsyn togs fram (i forma av
minnesanteckningar). Under tematräffen diskuterades även hur man skulle kunna gå vidare med
resultatet och skapa bättre samsyn mellan kommunerna. Framför allt eftersom de mobila
anläggningarna ofta rör sig i flera olika kommuner i Stockholms län. Ett förslag var att upprätta
ett gemensamt informationsmaterial för mobila anläggningar och evenemang som kan användas
av alla kommuner i kommunikationen med livsmedelsföretagare. Detta togs även upp under
MSL:s workshop den 27 september och det fanns stort intresse bland kommunerna att ta fram
och använda sig av ett gemensamt informationsmaterial.

Mål med samverkan
Ett gemensamt informationsmaterial om mobila anläggningar och evenemang som kan
användas av alla Stockholms läns kommuner i kommunikationen med livsmedelsföretagare.
Informationsmaterialet är även ett sätt att skapa samsyn mellan kommunerna i kontrollen av
dessa verksamheter.

Hur levereras resultatet?
Ett informationsmaterial.

Metod och avgränsning
Med stöd i de minnesanteckningar som togs fram under tematräffen om mobila anläggningar
och evenemang samt befintligt informationsmaterial som finns ute i kommunerna ska ett
gemensamt material med riktlinjer och tolkningar av lagstiftningen för hela Stockholms län tas
fram.

Samverkansgruppens bemanning
Alla som har erfarenhet av kontroll av mobila anläggningar och evenemang.

Förslag på projektledare för samverkan
Sandra Bellinder, Ekerö kommun, sandra.bellinder@ekero.se.

Tidsinsats för deltagare i samverkan
3-4 halvdagar med möten för att gå igenom befintligt material på området och sammanställa
detta utifrån de minnesanteckningar som finns från tematräffen.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Start för samverkan och tidsplan
Informationsmaterialet bör vara klart under våren 2014.

Ekonomi
-

Implementering
Informationsmaterialet kan skickas ut till alla kommuner och förhoppningsvis kan detta läggas
ut på kommunernas hemsidor samt användas vid kontroll av dessa verksamheter.

Utvärdering
-

Har en sökning gjorts av befintligt material, projekt eller utbildning?
Ja.

Initiativ
Ekerö kommun. 2013.

Kontakt
Sandra Bellinder, Ekerö kommun. Telefon 073-660 41 29, e-post sandra.bellinder@ekero.se.
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