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Till miljönämnderna och miljökontoren (motsv) i Skånes kommuner

Handläggarstöd –
Information om legionella till berörda verksamheter
och vägledning vid legionellautbrott
Legionellainfektioner inträffar av och till i samhället. Spridningsvägarna kan vara olika och
oftast berörs miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna av smittspårningen i form av
kartläggning och provtagning men även beträffande åtgärder mot smittspridning.
Det är angeläget att lätt få tillgång till en samlad information betr legionella och att klargöra
kommunens förhållningssätt i tillsynsrollen. Det är också viktigt att i Skåne få en samsyn i
hanteringen av legionellafrågor.
Mot denna bakgrund har detta handläggarstöd tagits fram av Miljösamverkan Skånes
delprojekt Legionella. Ytterligare information om Miljösamverkan Skåne, delprojektet och
arbetsgruppens sammansättning finns på webbplatsen www.miljosamverkanskane.se.

I april 2006 arrangerades en temadag om legionella som kunskapsuppbyggnad
beträffande legionellafrågor för främst kommunernas handläggare. Material från
temadagen finns på hemsidan.
Arbetsgruppen för projektet presenterar här ett material som kan användas av
kommunerna för att underlätta arbetet med information om legionella, lämpliga
åtgärder, inventering och tips vid utredningsarbetet vid ett eventuellt utbrott.
Inledningsvis ges en allmän information om legionella från Smittskydd Skåne benämnd
Legionella i Skåne, Sverige & Världen. Bitr smittskyddsläkare Kristina Persson ger här en
överblick beträffande legionella och legionärssjuka.
Därefter följer informationsblad om legionellabakterier och legionärssjuka som kan delas ut
vid behov. Exempel på checklista för smittspårning vid legionellautredning inom
sjukvården finns även.
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Materialet består även av en information om legionella till fastighetsägare eller
bostadsrättsföreningar samt en information till anmälningspliktiga verksamheter enligt
38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Materialet kan även vara en
hjälp att förbättra verksamhetsutövarnas egenkontroll.
En enkät för inventering av förekomst av kyltorn har tagits fram tillsammans med ett
följebrev att sända till verksamheter och avslutningsvis redovisas en handläggarmanual för
miljöinspektörer vid legionellautbrott samt länkar och lästips om legionella.
Informationsbladen kan enkelt förses med kommunemblem vid sidan av Miljösamverkan
Skånes logga.
I förteckningen över framtaget handläggarstöd och informationsmaterial finns i anslutning
till en klickbar länk som leder till respektive dokument, även en kort introduktion om hur
materialet är avsett att användas. Det redovisas även en referens till de
arbetsgruppsmedlemmar som är ansvariga för respektive avsnitt för möjlighet till kontakt
och information.

För Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp Legionella
Bo Persson

