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Inledning och viktiga beslut för samverkan 
Miljösamverkan Skåne (MSS) är ett samarbete mellan miljöförvaltningarna/miljöförbunden, Länsstyrelsen 
Skåne, Kommunförbundet Skåne (KFSK), och Arbets- och miljömedicin Syd Region Skåne (AMM).
Miljösamverkan Skåne arbetar för samsyn, utveckling och effektiv tillsyn inom livsmedel, miljö och hälsa. 
Målgrupp är de skånska miljöförvaltningarnas/miljöförbundens handläggare samt handläggare inom 
länsstyrelsen.

Ett förslag från Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne på formerna för en utökad samverkan 
presenterades i ”Projekt Miljösamverkan Skåne” daterat den 13 december 2004. Samverkan pågick redan 
inom kemikalie- respektive hälsoskyddsområdet. Förslaget skickades till kommunerna för synpunkter. 
Samtliga länets 33 kommuner ställde sig positiva till en utvecklad samverkan. Den 15 mars 2005 
beslutades att Miljösamverkan Skåne skulle starta. En verksamhetsplan för 2005 – 2007 utarbetades 
och i januari 2006 startades sex delprojekt. Två redan startade projekt inom kemikalie- respektive 
hälsoskyddsområdet fortsatte nu i Miljösamverkan Skånes regi. Styrgruppen beslutade den 15 september 
2006 att även djurskydd och livsmedel ska ingå i Miljösamverkan Skåne och från och
med verksamhetsplantsplanen 2008 – 2009 bör projekt inom dessa områden ingå i planen. Styrgruppen 
konstaterade den 25 november 2008 att Miljösamverkan Skåne nu är en etablerad verksamhet och 
beslutade som konsekvens av det att Miljösamverkan Skåne inte längre ska kallas ”projekt”.

Den 16 november 2015 beslutade styrgruppen att Miljösamverkan Skåne ska ha en miljöstrategisk 
inriktning med utgångspunkt från miljökvalitetsmålen för Skåne. Det beslutades även att projektledningen 
från 2016 ska utökas med en 50-% projektledartjänst vilken finansieras av kommunerna.

Den 24 november 2017 beslutades att Miljösamverkan Skåne ska jobba med ettåriga verksamhetsplaner 
från och med 2018. Syftet är att snabbare och effektivare kunna inleda samverkan inom de områden 
som efterfrågas för stunden. Kommunerna ska i god tid ska få reda på vilka projekt och aktiviteter som 
planeras, så att de har möjlighet att avsätta tid för samverkan vid nämndens tillsynsplanering.

Mål
Det övergripande målet med Miljösamverkan Skåne är:
Samverkan och utveckling kring frågor rörande livsmedel, miljö och hälsa.

Övriga mål med Miljösamverkan Skåne är att:

• genom stöd till i första hand myndighetsutövning stärka kommunernas möjlighet att hålla en 
hög kvalitet på sin kontroll och tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskyddsområdena

• genom samverkan och gemensamma kontroll- och tillsynskampanjer bidra till att effekten av 
tillsynen blir större i Skåne

• lyfta upp aktuella och viktiga frågor, till exempel i form av utbildningar eller projekt för att 
underlätta planering och prioritering för tillsynsmyndigheter i Skåne

• bidra till samsyn i kontroll-och tillsynsarbetet vilket medför större förtroende och högre 
trovärdighet – en större rättssäkerhet uppnås.

Miljösamverkan Skånes arbete ska ha en miljöstrategisk inriktning vilket innebär att

• operativ tillsyn ska ske med utgångspunkt från viktiga miljökvalitetsmål för Skåne
• förutom operativ tillsyn ska alternativa informationskanaler inkluderas, för att även rikta sig till 

andra grupper än verksamhetsutövare som är viktiga att nå
• inbegripa problemområden- och företeelser som kräver samverkan inom såväl som mellan 

kommuner och länsstyrelsen för att skapa synergier mellan tillsyn och det strategiska arbetet.
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Verksamhetsplan
Miljösamverkan Skåne jobbar med en ettårig verksamhetsplan. Målet är att kommunerna ska få reda på 
projekt och aktiviteter för kommande år i maj året innan.

SG - styrgrupp 
BG - beredningsgrupp
VL - verksamhetsledare

Miljösamverkan Skånes årshjul för verksamhetsplanering



Framtagen webb förvaltas via 
länsstyrelsen.

Löpande

Projektets innehåll
1. Kemikaliesmart förskola och skola

Projektnamn Tidsplan Projektarbetsgrupp

Projekt som fortsätter från 2019

Ett projekt med syftet att minska 
användningen av kemiska 
bekämpningsmedel inom 
jordbruket. Projektet är tänkt att 
vara ett uppföljande tillsynsprojekt 
till det projekt som gjordes 
2015 av Jordbruksverket och 
Kemikalieinspektionen.

Mars 2019 
t.o.m. 
september 
2020

Hässleholm
Kristianstad
Malmö
Ängelholm
Länsstyrelsen

2. Tillsyn av integrerat växtskydd
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Projekt
Miljösamverkan Skånes projekt ska kunna kopplas till Globala målen för hållbar utveckling och Skånes 
miljökvalitetsmål. Det ska finnas ett strategiskt fokus när projekten tas fram vilket innebär att det 
miljöstrategiska inspelet ska berika tillsynen, inte vara ett parallellt spår.

Beredningsgruppen och styrgruppen har inför verksamhetsplanen 2020 arbetat fram ett antal förslag på 
projekt och aktiviteter. Förfrågan om intresse för de olika projekten har i en webbenkät skickats ut till 
Miljösamverkan Skånes aktörer, vilka också har haft möjlighet att komma in med egna förslag. Därefter 
har en förfrågan om att delta i projektarbetsgrupperna för de mest efterfrågade projekten skickats ut, och 
de projekt som kunde bemannas har valts till verksamhetsplanen 2020.

Projekten är ett- eller tvååriga. Start- och stopptider för de olika projekten anpassas för att få en acceptabel 
spridning i tiden för såväl projektledningen som miljöförvaltningarna/miljöförbunden, vilka i några fall är 
representerade i flera projektarbetsgrupper. Miljöförvaltningarna/miljöförbunden ska också ha möjlighet 
att delta i test av framtaget material och framförallt kunna använda materialet i sin löpande verksamhet. 
Tillsyns- och kontrollkampanjer bör normalt inte sammanfalla tidsmässigt.



Projektet Incitament för energieffek-
tivisering är en stor nationell satsning 
2016 - 2019, där verktyg tas fram att 
användas av företagen. Det är viktigt 
att projektet följs av ett tillsynspro-
jekt för största möjliga effekt. Syftet 
med projektet är att energieffektivi-
sera skånska företag för att minska 
klimatutsläppen. Ytterligare ett syfte 
med energieffektiviseringen är att göra 
samhället mindre sårbart avseende 
energiförsörjningen. Projektet kommer 
att öka samverkan mellan miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, energi- och 
klimatrådgivare samt miljöstrateger.
Klimatförändringar/klimatanpassning 
ska ingå som en del i projektet.  

Januari 
2020 t.o.m. 
december 
2020

Landskrona
Lund
Fler deltagare till 
projektgruppen behövs

3. Energieffektivisering

Syftar till att möjliggöra att rätt krav 
ställs på små avlopp och gemen-
samhetsanläggningar och förbättrad 
kommunal VA-planering samt bidrar 
till miljömålens uppfyllelse för vatten 
och klimatpåverkan.
Klimatförändringar/klimatanpass-
ning ska ingå som en del i projektet.

Inleddes 
med ett 
seminarium 
av 
länsstyrelsen 
hösten 2019.
Oktober 
2020 t.o.m. 
december 
2021

Lund
Skurup
Trelleborg
Ev. Osby
Länsstyrelsen 

Projektets innehåll

2. Handläggning i praktiken av förorenade massor

Ett projekt som leder fram till tydli-
ga förslag på beslut och försiktighets-
mått samt tydliga bedömningsgrun-
der som kan användas vid tillsynen. 
Klimatförändringar/klimatanpass-
ning ska ingå som en del i projektet

Januari 
2020 t.o.m. 
december 
2020

Helsingborg
Hörby
Kristianstad
Landskrona
Lund

Projekt med uppstart 2020
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1. Små avlopp och gemensamhetsanläggningar

Projektnamn Tidsplan Projektarbetsgrupp



Projektets innehållProjektnamn Tidsplan Projektarbetsgrupp
4. Vatten i Skåne; säkrare vattenskyddsområden i Skåne genom information, tillsyn och 
åtgärdsprogram

Målet är att öka skyddet av vatten-
skyddsområden genom förebyggande 
arbete, information och tillsyn. I 
projektet tas erforderligt material 
fram för att stödja detta arbete. Pro-
jektet ska omfatta både de kommu-
ner som har vso och de som inte har 
vso. Hänsyn ska tas till ny vägled-
ning från HaV januari 2020. Tydliga 
avgränsningar ska finnas för 
projektet, olika delprojekt 
2020/2021.

Januari 
2020 t.o.m 
december 
2021

Trelleborg
Helsingborg
Kristianstad
Länsstyrelsen
Ängelholm

5. Uppdatering av ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar” MSS 2016

Guiden ska uppdateras enligt 
gällande lagstiftning samt anpassas 
efter livsmedelsverkets nuvarande 
rapporteringspunkter. En uppda-
tering av Guiden ska även omfatta 
bedömningar av faroanalys för små 
dricksvattenanläggningar. Med hjälp 
av Guiden ska det vara enklare för 
inspektörerna att planera och utföra 
sina kontroller och på lång sikt får vi 
en likvärdig kontroll i Skåne.

Augusti 
2020 t.o.m. 
december 
2020

Lund
Arbets- och miljömedicin

6. Kontroll av animaliska biprodukter, ABP

Syfte är att öka kunskapen om ABP 
för kontrollpersonal och företag. 
En samlad kontroll i länet ger en 
likvärdig kontroll.
Både livsmedel- och miljöaspekter 
ska ingå i projektet.

Hörby
Lund
Fler deltagare till projektgruppen 
behövs

Augusti 2020 
t.o.m.  juni 
2021
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Syftet är att stärka kommunerna i tillsy-
nen på dagvatten och hur man ska se på 
dagvattenanläggningarna. Det finns behov 
av att stärka kompetensen kunskapsmässigt 
och också genom att skapa samsyn över 
länet. Avgränsas till kommunala dagvatte-
nanläggningar (såväl ledningsnät som ev. 
reningsanläggningar). Genom att kunskap 
och erfarenhet byggs upp gällande dessa an-
läggningar, får vi beredskap också för tillsyn 
på privata anläggningar.

Nya samarbetsgrupper startas på hemsidan
Drivs inte som ett projekt, men på MSS hemsida ska det finnas utrymme för att dela material

Övriga aktiviteter
Inom Miljösamverkan Skåne drivs förutom projekten andra aktiviteter var av en del är återkommande 
till exempel nätverksträffar. Det ska också finnas en beredskap och utrymme i verksamhetsplanen för att 
kunna hantera aktuella ämnen, aktiviteter och projekt som uppkommer under verksamhetsåret. 

Se nästa sida för aktivitetsplan. 

Förstudie och kontroll inom dagvattentillsyn

Syftet är att få tips om hur tillsynen bäst kan 
genomföras på dessa verksamheter, liksom 
samsyn i länet kring var ribban ska läggas 
och hur den successivt ska kunna höjas. Det 
vore bra att ha en gemensam 
prioriteringslista för brister. 

Tillsyn av U-verkstäder och tvättar med brister
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HurVad Tidsplan
Drift av hemsidan Hemsidan är en viktig 

kommunikationsportal för 
arbetet. Under 2020 ska den 
uppdateras väsentligt och 
anpassas efter nya behov. 
Rutiner ska tas fram för vad 
som ska finnas på hemsidan.

Start januari 2020

Informationsfilm om 
Miljösamverkan

En kort film om nyttan med 
miljösamverkan tas fram i 
samarbete med Miljösamverkan 
Jönköping. 

Filmen ska spridas enligt framtagen 
kommunikationsplan under våren 
2020

Kemikalieplan Region 
Skåne

Samverkan, utbyta information 
och vid behov delta i möten

Vid behov

Nätverk:
Kemikaliesamverkan

Samverkan för 
kemikalieansvariga på 
kommuner, länsstyrelsen och 
arbets- och miljömedicin

2 gånger per år

Nätverk:
Hälsosam planering

Delta i nätverket, i samverkan 
med Region Skåne, Arbets- och 
miljömedicin, länsstyrelsens 
samhällsbyggnadsenhet och 
miljöstrategiska enhet. 

Vid behov

Länsmöte för 
livsmedelskontroll

Samverkan för 
livsmedelsinspektörer

2 gånger per år

Hälsoskyddsdag eller 
hälsoskyddsinternat 

Samverkan för 
hälsoskyddsinspektörer

1 gång per år

Nätverk:
Dricksvattenkontroll

Samverkan för inspektörer med 
ansvar för dricksvattenkontroll

2 gånger per år

Vem
Verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Verksamhetsledare
i samarbete med 
Länsstyrelsen (Kristianstad)

Verksamhetsledare 
tillsammans med en
planeringsgrupp
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Nationella tillsyns- och kontrollprojekt samt utbildningar som vi stödjer

Miljösamverkan Skåne ska fungera som en kanal mellan centrala myndigheter och de skånska 
kommunerna och vid behov stötta kommunerna vid nationella projekt.

Miljösamverkan Skåne tar ställning till hur mycket insatser som ska göras för varje projekt när den närmare 
projektplaneringen och inbjudan till deltagande kommer från respektive central myndighet. De nationella 
tillsynsprojekten beskrivs inte närmare i detta dokument, mer information finns information på respektive 
myndighets webbplats. 

Planerna för myndigheternas tillsynsvägledning och projekt finns här: 

Folkhälsomyndigheten (FoHM)
Naturvårdsverket (NV)
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Kemikalieinspektionen (KEMI)
Jordbruksverket (SJV)
Livsmedelsverket (SLV)
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/folkhalsomyndighetens-plan-for-tillsynsvagledning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Tillsyn/Vagledningsplan/
https://www.havochvatten.se/download/18.713540441673c8c33cd4b7d9/1575291739954/plan-for-tillsynsvagledning-inom-miljobalkens-omrade-for-aren-2019-2021.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-10-18-plan-for-tillsynsvagledning-2019-2021.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.45d14ab21675b61cb9e5b758/1543561544391/Plan%20för%20tillsynsvägledning%20enligt%20miljöbalken%202019-2021.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/nkp-webben/?AspxAutoDetectCookieSupport=1


Styrgrupp

Beredningsgrupp

Projektledare/
samordnare

Arbetsgrupp ArbetsgruppArbetsgrupp

Verksamhets-
ledare
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Organisation
Arbetet organiseras med en styrgrupp, beredningsgrupp (tidigare s.k. projektledningsgrupp), 
verksamhetsledare samt arbetsgrupper för respektive projekt. 

Huvudaktörer och roller

Representanter från miljöförvaltningarna/miljöförbunden ingår i Miljösamverkan Skånes styrgrupp och 
beredningsgrupp. Kommunernas inspektörer deltar i de arbetsgrupper som bildas till projekten.

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynsvägledning vilket innebär att ge stöd och råd för att samordna och 
utveckla tillsynen till de kommunala nämnderna som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Samordningen sker bland annat genom Miljösamverkan Skåne. Representanter från Länsstyrelsen Skåne 
ingår i Miljösamverkan Skånes styrgrupp och beredningsgrupp. Länsstyrelsens tjänstepersoner deltar i de 
arbetsgrupper som bildas till projekten. En av Miljösamverkan Skånes två verksamhetsledare är anställd av 
länsstyrelsen.

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation och ska hjälpa och stötta 
kommunerna för ett effektivt arbete. En av Miljösamverkan Skånes två verksamhetsledare är anställd av 
Kommunförbundet Skåne.

Arbets- och miljömedicin medverkar som sakkunniga om miljörelaterad ohälsa och miljömedicin. En 
representant från Arbets- och miljömedicin ingår i Miljösamverkan Skånes styrgrupp. Tjänstepersoner vid 
arbets- och miljömedicin deltar i de arbetsgrupper som bildas till projekten.



Projektbeställning 
enligt beslutad 
projektbeskrivning i VP
Styrgrupp

Projektplan
Arbetsgrupp

Godkännande av 
projektplan
Beredningsgrupp

Genomförande 
av projektet
Arbetsgrupp

Godkännande av 
projektrapport
Styrgrupp

Genomförande 
av projektet
Arbetsgrupp
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Arbetsuppgifter för styrgrupp, beredningsgrupp och verksamhetsledare

Styrgruppens arbetsuppgifter:

• Projektbeställare
• Träffas 2 ggr per termin (eller vid behov), varav första mötet på hösten är gemensamt med 

beredningsgruppen (VP-workshop)
• Fattar beslut om ekonomi
• Fattar beslut om inriktning av VP
• Fastställer Miljösamverkan Skånes 1-åriga verksamhetsplan senast april månad
• Fattar beslut om utveckling, utvärdering etc. avseende MSS
• Fattar beslut om att projekt är avslutat
• Kan fatta beslut per capsulam

Beredningsgruppens viktigaste arbetsuppgift är processen för att ta fram underlag för 
verksamhetsplan för Miljösamverkan Skåne. Detta tydliggjordes genom att styrgruppen 
den 24 november 2017 beslutade att projektledningsgruppen därför skulle byta namn till 
beredningsgruppen.

Beredningsgruppens arbetsuppgifter:

• Projektägare
• Träffas 2–3 ggr per termin, varav första mötet på hösten är gemensamt med styrgruppen (VP- 

workshop)
• Föreslår och avgränsar projekt för beslut som tas i styrgruppen i VP
• Bemannar projekt inklusive adjungerade chefer
• Uppdaterar tidigare projekt
• Bereder workshop inför uppstart av MSS VP-process
• Lyfter förslag på förändringsarbete från projektarbetsgrupper till styrgruppen med eget förslag till 

beslut

Verksamhetsledarnas arbetsuppgifter:

• driva verksamheten
• administrera och hålla hemsidan aktuell
• vara länken mellan beredningsgruppen och styrgruppen
• leda och administrerar beredningsgruppens möten
• leda och administrera projekten

Projektarbetsgrupper och rutiner

Projektarbetsgrupperna genomför de projekt som beslutats av styrgruppen ska ingå i verksamhetsplanen. 
De bemannas av personal från kommuner, länsstyrelsen och vid behov arbets- och miljömedicin. Till varje 
projekt kopplas en miljöchef till exempel en person med stort intresse eller kunskap om det specifika
ämnet. Tanken är inte att miljöchefen ska vara med på alla projektarbetsgruppens möten, men kunna delta 
som adjungerad vid behov.
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Kommunerna

Länsstyrelsen Skåne

Arbets- och miljömedicin Syd

Adjungerade verksamhetsledare

Arbetsgruppernas arbete börjar med att ett förslag till projektplan tas fram utifrån styrgruppens 
projektbeställning. Projektplanen granskas i beredningsgruppen och beslutas i styrgruppen. I projektplanen 
ska det tydligt preciseras vad som ska göras inom projektet bland annat genom syfte, mål, avgränsningar 
samt en tidsplan.

Rapporter och skrivelser från arbetsgrupperna, som innehåller bedömningar och ställningstagande med 
riktlinjer eller rekommendationer skall underställas beredningsgruppen och styrgruppen för granskning 
och godkännande innan publicering får ske. Texten ”arbetsmaterial” eller liknande ska så länge finnas 
tryckt över rapportens sidor. Riktlinjer eller rekommendationer kan till exempel avse gräns för acceptabel/ 
oacceptabel miljöpåverkan eller tekniska krav på utrustning eller anläggning. Den löpande kontakten 
med arbetsgrupperna i projekten sker genom projektledarna som med stöd av beredningsgruppen i övrigt 
ansvarar för projektledningens arbetsuppgifter.

I de fall projektarbetsgruppen är oense om till exempel bedömningar ska detta lyftas till 
beredningsgruppen.

Bemanning av styrgrupp och beredningsgrupp

Beslut fattades av styrgruppen den 16 november 2015 om principer för bemanning av styrgrupp och 
beredningsgrupp (tidigare projektledningsgrupp). Representanterna utses av respektive organisation.

Styrgrupp

Miljösamverkan Skåne styrgrupp ska bestå av ledamöter från Länsstyrelsen Skåne (3 personer), 
kommunerna i Skåne (4 personer, varav Malmö har en fast plats) samt Arbets- och miljömedicin Syd, 
Region Skåne (1 person).

I gruppen ska finnas kompetens inom området för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll samt miljöstrategiskt arbete. Arbets- och miljömedicinska Syd kliniken bidrar 
med kompetens vad gäller miljörelaterad ohälsa. Till gruppen adjungeras verksamhetsledarna för 
Miljösamverkan Skåne. 

Styrgruppen 2019 

Lena Åkesson
Ida Persson
Björn Berséus
Rebecka Persson

Annelie Johansson
Rima Daoud
Helena Holmgren

Estelle Larsson

Niklas Hansson
Elin Ulander

Helsingborg
Hörby
Lund
Malmö

ordförande

Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

2018 - 2021
2020 - 2023
2018 - 2021
2020 - 2023

Anders Lindén är ersättare till styrgruppen om någon av de ordinarie representanterna från kommunerna 
får tillfälligt förhinder, eller i väntan på fyllnadsval.
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Beredningsgrupp
Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp ska bestå av ledamöter från kommunerna i Skåne (6 personer, varav 
Malmö har en fast plats), Länsstyrelsen Skåne (2 personer) samt verksamhetsledarna för Miljösamverkan 
Skåne. I gruppen ska finnas kompetens inom området för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
livsmedelstillsyn samt miljöstrategiskt arbete. Representanterna utses av respektive organisation.

Beredningsgruppen 2019
Kommunerna

Länsstyrelsen

Verksamhetsledare

Helene Blom
Anders Lindén
Bertil Bengtsson
Carina Barthel
Ola Gustafsson
Vakant 

Jonas Fröjd
Ingela Valeur

Niklas Hansson
Elin Ulander

Lomma
Sjöbo
Staffanstorp
Ystad-Österlensregionens miljöförbund 
Vellinge
Malmö

Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

2020 - 2023
2018 - 2021
2018 - 2021
2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2023

Kommunernas principer för nominering till styrgrupp och beredningsgrupp

Följande ska beaktas vid nominering till styrgrupp och beredningsgrupp:

• Varierande kommunstorlek och organisationsstruktur 
- En blandning av olika organisationsformer på förvaltnings- och nämnds nivå, såsom miljö- och 
hälsoskyddskontor, miljöförbund, miljö- och samhällsbyggnadskontor 
- En blandning av stora-, medelstora- och små kommuner

• Geografisk spridning i länet
• Jämn könsfördelning
• Rotation 

- Genom rotation av representationen fås en delaktighet i hela länet.

Vid miljöchefsträffen den 21–22 oktober 2015 beslutades följande: 
Val ska göras av person, inte kommun, förutom Malmö som har en fast plats i styrgrupp respektive 
beredningsgrupp. Representanterna väljs av kommunernas miljöchefer eller motsvarande, förutom Malmö 
som utser sina egna representanter. Representanterna väljs för fyra år, med överlappning. Den som väljs till 
styrgruppen ska vara miljöchef eller motsvarande.



13

Valberedning

Valberedningen ska bestå av 2–3 personer och utses av kommunernas miljöchefer eller motsvarande. Beredning 
ska ske även vid fyllnadsval. Nästa ordinarie val till beredningsgrupp och styrgrupp kommer att ske 2019. 

Valberedning 2019

Budget 
1. Miljösamverkan Skånes budget består av olika delar:
2. Länsstyrelsens finansiering av en 50-procentig verksamhetsledartjänst, ingår i Länsstyrelsens 

rambudget
3. Kommunförbundet Skånes finansiering av en 50-procentig verksamhetsledartjänst, som en del 

av Kommunförbundet Skånes basorganisation
4. De skånska kommunernas finansiering av en 50-procentig verksamhetsledartjänst, tjänsten 

administreras av Kommunförbundet Skåne
5. Intäkter och utgifter i samband med seminariearrangemang

Miljösamverkan Skånes ekonomi administreras av Kommunförbundet Skåne, granskning och attest av 
fakturor sker enligt Kommunförbundet Skånes interna faktureringsrutiner.
 
Rutiner för Miljösamverkan Skånes överskott

En standardavgift för seminariearrangemang tas ut med 500 eller 900 kronor per tillfälle, vilket beräknas 
ge ett överskott för utjämning av kostnader för arrangemangen samt för finansiering av andra tjänster. Vid 
utbildningar då externa konsulter hyrs in vilket medför höga kostnader kan en avgift på 1400 kronor tas 
ut.  Kostnaden för ett arrangemang ska alltid framgå i förväg av inbjudan. Om utbildningen arrangeras av 
en arbetsgrupp ska gruppens deltagare, när det är möjligt delta för halva priset eller kostnadsfritt. 

Intäkter och ev. överskott får användas till (beslut av styrgruppen den 24 november 2017):
• Lokalhyra för seminarier
• Kostnader för föreläsare vid seminarier
• Kostnader för mat och dryck vid seminarier
• Tackpresenter till föreläsare
• Fikakostnader i samband med arbetsgruppsmöten, om inte värden står för kostnaden
• Kostnader för framtagandet av material inom projekten
• Tackluncher för arbetsgrupperna
• Kostnader i i samband med utveckling av MSS, såsom marknadsföring
• Undantagsvis och efter beslut i styrgruppen för kostnadstäckning för projektledarnas resekostnader 

och deltagaravgifter i samband med deltagandet i för MSS relevanta kurser och konferenser.

Kostnaden för webben (domänavgift för yttre webb och samarbetsyta för projektarbetsgrupperna) 
finansieras av respektive organisation; 1/3 av Länsstyrelsen Skåne, 1/3 av Kommunförbundet Skåne och 
1/3 av kommunerna.

Anders Aronsson
Charlotte Leander
Michael Horn

Åstorp
Söderåsens miljöförbund
Skurup



Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse om utfört arbete ska göras efter varje verksamhetsperiod.
För ökad tydlighet, förankring och löpande information ska inför styrgruppens möten alltid dagordningen 
och verksamhetsledarnas lägesrapport skickas till alla kommuner för kännedom.



Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner, Länsstyrelsen 
Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbets- och miljömedicin Syd.  
En huvuduppgift är att effektivisera och utveckla tillsynen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt kontrollen inom livsmedelsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö 
Besöksadress: Södergatan 5, Malmö 
Tel 010-224 10 00  
Fax 010-224 11 00 
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne
Box 53 
221 00 Lund 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
kfsk.se

Skånes kommuner 
Arbets- och miljömedicin Syd


