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Bygg-och miljöavdelningen

Tjänsteskrivelse

Redovisning av uppdrag gällande kommunikation och
service
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att
1. Efter återrapportering av uppdraget får avdelningen i uppdrag att slutföra
implementeringen av den föreslagna metoden för information i syfte att
öka medvetenheten kring miljön och vikten av medborgarnas insatser för
främjandet av naturmiljön.

Bakgrund
Vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2016-10-11,
BMHN107, fick avdelningen i uppdrag att inom ramen för kommunikation och
service, utarbeta och implementera nya metoder för information för främjandet av
naturmiljön. Detta i syfte att bevara ett tjänligt dricksvatten samt att långsiktigt
uppnå positiva effekter i arbetet med en renare Östersjö.
Vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2017-05-23,
BMHN59, beslutade nämnden att uppdra till avdelningen att slutföra
implementeringen. Uppdraget pausades i november 2017 då en omprioritering
gjordes för att få en budget i balans

Ärendet
Avdelningen har i uppdrag att inom ramen för kommunikation och service,
utarbeta och implementera nya metoder för information i syfte att öka
miljömedvetenheten och långsiktigt uppnå positiva effekter i arbetet med en
renare Östersjö.
Exempelvis finns det möjligheter att efter varje område som inventeras gällande
små avlopp eller provtagning av badvattnet i stränder, vikar och sjöar, kunna
visualisera detta i form av någon sorts mätsticka som likt en termometer redovisar
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resultatet från inventeringen eller provtagningen. Visualiseringen är tänkt att göras
i form av mätsticka eller termometer som i färg visar vilket resultat ett område får,
exempelvis "rent" eller "förorenat".
Verktyget
En enkel översikt av verktyget har tagits fram och som redovisas i bilaga 1.
Återrapporteringen görs i syfte att informera om tänkt funktionalitet och om det är
ytterligare information eller andra grafiska element som ska med. Verktyget är
tänkt att vara tillgängligt på hemsidan och att användas på följande sätt:
Steg 1
Användaren väljer vilket område man vill ha status för
Steg 2
På "termometern" dyker status för valt område upp och eventuell data från
inventeringen alternativt provtagningen. Under "termometern" finns utrymme för
mer förklaring och information kring området och vad invånaren kan göra.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Henrik Isaksson
Miljöinspektör

Sändlista

2(2)

