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1. Inledning  
 

 Ett förslag från Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet i Skåne på formerna för en 
utökad samverkan presenterades i ”Projekt för 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. På 
länsmiljöträffen för miljöchefer den 15 mars 2005 beslutades att Miljösamverkan Skåne 
skulle starta. En verksamhetsplan för 2005 – 2007 utarbetades och 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 djurskydd och livsmedel ska ingå i Miljösamverkan Skåne och fr.o.m. verksamhetsplan 
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”. 

 
2. Syfte och mål 

 
 Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan miljökontoren(motsvarande) i Skånes 33 
kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne.   

  
Det övergripande målet med Miljösamverkan Skåne är att förbättra vår miljö samt att uppnå 
miljökvalitetsmålen.  

 
Målet är att använda de samlade tillsynsresurserna inom länet på ett så effektivt sätt som 
möjligt, samt att man genom projektet och miljömålsarbetet ska underlätta prioritering och 
planering med den samlade miljönyttan som utgångspunkt.   

 
Samverkan och gemensamma tillsynskampanjer förväntas medföra att den samlade 
effekten av tillsynen blir större och resultera i en synbar miljönytta inom Skåne som helhet. 
I den enskilda kommunen skapas bättre förutsättningar för tillsynsarbetet vilket i slutändan 
leder till bättre miljö i Skåne. 
 
Syftet är att genom stöd till i första hand myndighetsutövning stärka kommunernas 
möjlighet att hålla en hög kvalité på sin tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt att 
effektivisera tillsynen genom ett bättre resursnyttjande.  

  
 Miljösamverkan Skåne är ett forum för samverkan inom miljöområdet mellan kommunernas 
miljökontor och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har dessutom ett lagstadgat ansvar för 
tillsynsvägledning. 

 
3. Insatser 
 

 Inom ramen för samverkan ska ett antal projekt genomföras. Dessa ska vara konkreta, 
avgränsade i tid och i normalfallet mycket operativt inriktade. Detta utesluter inte att vissa 
insatser med inriktning på information och policyfrågor kan förekomma. 

 
 I första hand kommer vi att arbeta med följande typer av insatser:  

 Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella prioriterade frågor   

 Utarbeta handledningar för tillsyn  

 Gemensamma informations- och tillsynskampanjer  

 Kurser och seminarier i anslutning till projekten  
 

Insatserna utförs av arbetsgrupper för de olika projekten som tillsätts genom förfrågan hos 
tillsynsmyndigheterna (kommunernas miljökontor och länsstyrelsen).  
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 Information och material som tas fram inom projektet hålls tillgängligt på Miljösamverkans 

Skånes hemsida, vilken kan tjäna som en kunskaps- och erfarenhetsbank såväl under 
projekttiden som senare för de som väljer att genomföra ett projekt vid ett senare tillfälle 
eller endast önskar ta del av information eller material om ett visst projekt.  

  
4. Målgrupp 
 

Målgrupp är kommunernas och länsstyrelsens handläggare.  
 

 Det är viktigt att vi (myndigheterna) kommunicerar med  
 intresseorganisationer, verksamhetsutövare, andra myndigheter, allmänhet m.m. som 
berörs av vårt arbete. Detta sker i anslutning till de projekt som drivs. 

 
5. Huvudmän 

 
 Huvudmän för Miljösamverkan Skåne är från kommunsektorn Kommunförbundet 
 Skåne/Skånes kommuner och från staten Länsstyrelsen Skåne. 

 
6. Organisation 

 
 Organisation Miljösamverkan Skåne 
 

Arbetet organiseras med en styrgrupp, projektledning och projekt. 
 
 

 
  
 Bemanning och arbetsuppgifter 
  

I styrgruppen ingår två representanter från Länsstyrelsen, tre representanter från 
kommunerna och en representant från Arbets- och miljömedicin Region Skåne.  
Projektledarna (se nedan) är även adjungerade till styrgruppen. 

  
 Organisationen konstituerades vid styrgruppens möte den 24 maj 2005.  

 Styrgrupp 

Projektledning 

Arbetsgrupp 
för respektive 
projekt 
 

Arbetsgrupp 
för respektive 
projekt 
 

Arbetsgrupp 
för respektive 
projekt 
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 Följande personer ingår i styrgruppen 2014 - 2015: 
 
 Kommunerna: Dave Borg, Malmö  
   Lena Åkesson, Helsingborg 
   Björn Berséus, Lund  
 
 Länsstyrelsen: Annelie Johansson, ordförande 
   Gerd Lundquist 
   Charlotta Kamaterou, adjungerad from 2007  
  
 Arbets- och Miljömedicin: Maria Albin 
 (Region Skåne)  
 

Styrgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är:   
 

 Tillsätta projektledning 

 Fastställa verksamhetsplan 

 Stödja projektledningen 

 Utvärdera verksamheten 

 Godkänna projektredovisningar 

 
I projektledningen ingår projektledarna som representanter för Länsstyrelsen Skåne och 
Kommunförbundet Skåne samt sju representanter från kommunerna. Projektledarna är 
även adjungerade till styrgruppen. 

 
 Styrgruppen beslutade den 24 maj 2005 att projektledningen ska bestå av: 
  
 Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne, projektledare, halvtid,  

Bo Persson, biträdande projektledare, Kommunförbundet Skåne, halvtid  (from den 1 
september 2014 ersatt av Elin Ulander) samt representanter för kommunerna.  
 
Följande kommunrepresentanter ingår i projektledningen 2014 – 2015: 
Inger Bjurnemark Stark, Malmö, Anders Lindén, Sjöbo, Tommy Danielsson, Kristianstad, 
Helena Holmgren, Söderåsens miljöförbund, Ida Persson, Hörby, 
och Jeanette Schlaucher, Lomma.  

  
 Projektledningens huvudsakliga arbetsuppgifter är:  

 Föreslå verksamhetsplan 

 Driva verksamheten 

 Initiera, besluta, bemanna och samordna delprojekt 

 Administrera och hålla hemsida aktuell 

 Följa upp verksamheten 
 
Närmare beskrivning av mandat och arbetsrutiner för styrgrupp, projektledningsgrupp och 
projektgrupper, se nedan ”Arbetsrutiner” och bilaga 2. 
 

7. Ekonomi 
 

Miljösamverkan Skåne har ingen särskild budget för sin verksamhet. 
Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne ställer var och en upp med en halv 
årsarbetskraft som projektledare. Någon avgift tas inte ut från deltagande kommuner. 
Kommunernas bidrag i Miljösamverkan Skåne sker i form av medverkan i styrgrupp, 
projektledning och projektarbetsgrupper. En standardavgift för konferenser eller seminarier 
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tas ut med 800 kr/dag, vilket beräknas ge en buffert för utjämning av kostnader 
arrangemangen samt för finansiering av andra tjänster.  
 

8. Projekt 
 

Grunder för val 
 
Enkät, se bilaga 3, har skickats till Skånes kommuner med förfrågan om önskad inriktning 
av projekt och andra aktiviteter inom Miljösamverkan Skåne. Enkäten var utformad med 
utgångspunkt av den inriktning styrgruppen beslutat om med koppling till viktiga miljömål 
och hälsofrågor i Skåne. 
 
Valda projekt 
 
Styrgruppen har den 19 april 2013 beslutat om vilka projekt och andra aktiviteter som ska 
ingå i verksamhetsplanen utifrån svaren på enkätförfrågan till kommunerna. Närmare 
innehållen i projekten framgår av styrgruppens projektbeställningar, se bilaga 1.  
 
 

Projektförslag i enkät Svarspoäng 
Totalt 

Antal 
0-or och 1-or 

Antal 
2-or och 3-or 

Beslut 

Ledningsnätet 62 3 22 Genomförs i 
projektform 

Idrottshallar/Gym 50 7 18 Genomförs som ett 
kort projekt, ev. inkl. 
tillsynsdel 

Livsmedel - Kosttillskott 50 7 18 Genomförs i 
projektform 

Naturvård – Strandskydd och 
kommunala naturreservat 

49 5 20 Genomförs i 
projektform 

Avfall - Avfallsminimering 46 10 15 Genomförs inte, 
men ev. samordnat 
med nationellt 
projekt bygg- och 
rivningsavfall 

Dricksvatten 44 8 17 Genomförs i 
projektform 

Livsmedel – Animaliska 
biprodukter 

44 8 17 Genomförs inte som 
projekt. Seminarium 
anordnas vårvintern 
2014, medverkan av 
Jordbruksverket, 
storstadsprojektet 
redovisas. Nationell 
tillsynsvägledning 
behövs.  

Nationella projekt samordnas 43 10 15 Ja, nationella 
projekt samordnas 

VOC 38 11 14 Genomförs inte 

IED-direktivet 36 13 12 Genomförs inte, ev. 
tillsynsvägledning 
från länsstyrelsen 
istället. 

Gränsöverskridande 
avfallstransporter 

35 15 10 Genomförs inte, för 
svagt intresse. 
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 Projekt som drivs under VP 2014 – 2015 är: 
 
1. Tillsyn av ledningsnätet för spillvatten (tidigare benämnt tillsyn av        
avloppsledningsnätet) 

 2. Tillsyn av Idrottshallar (tidigare benämnt tillsyn av idrottshallar/gym) 

 
 3. Livsmedel – tillsyn av kosttillskott 
 

4. Naturvård – Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat     
 
 5. Tillsyn av dricksvattenanläggningar 
 

  
Tidplan 
 
Start- och stopptider för de olika projekten anpassas till tidigt eller sent respektive ”termin” 
för att få en acceptabel spridning i tiden såväl för projektledningen som för miljökontoren, 
vilka i några fall är representerade i flera projekts arbetsgrupper. Miljökontoren ska också 
ha möjlighet att delta i test av framtaget material och framförallt kunna använda materialet i 
sin löpande verksamhet. Tillsynskampanjer bör normalt därför inte sammanfalla 
tidsmässigt. 
 
Beslutade projekt har avgränsats genom projektbeställningar som respektive utsedd 
projektarbetsgrupp därefter preciserar och utvecklar i en projektbeskrivning.  

 
  

9. Övrigt arbete 
 

 Seminarier och workshops 

Ytterliggare aktiviteter i form av i huvudsak seminarier och workshops planeras 

utifrån de egna förslag som kommunerna lämnat. Dessa är. 

 

 

 Befintligt material 
Det är viktigt att tillvarata befintligt material i olika frågor som finns på skilda 
miljöförvaltningar och som kan/får användas även i andra kommuner än där det har 
producerats. Det kan röra sig om olika typer av informationsmaterial till verksamhetsutövare 
och till allmänhet men också om riktlinjer i olika frågor. Sådant material kan läggas på 
Miljösamverkans hemsida under rubriken ”Exempelsamling” för att efter anpassning till den 
egna kommunen användas.  
 

 Andra nätverksgrupper i Skåne inom miljöområdet. 
Det pågår ett arbete med miljöfrågor inom en rad redan idag befintliga nätverk eller 
mailgrupper av olika aktörer runt om i länet. För att få överblick över dessa och för att skapa 
kontakter och möjligheter till samarbete är det viktigt att dessa synliggörs. Dessa grupper 
bör finnas med på Miljösamverkans Skånes hemsida.  

Seminarieförslag Totalpoäng Antal 
0-or och 1-or 

Antal 
2-or och 3-or 

Beslut 

Bostäder/Hälsoskydd 61 3 22 Genomförs 

Enskilda avlopp 60 3 22 Genomförs med 
olika teman 

Geohydrologi 52 6 19 Genomförs som 
kursarrangemang 
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 Kurser och seminarier 
En viktig uppgift för Miljösamverkan är att anordna regionala utbildningar/seminarier som 
kanske bara finns tillgängliga centralt. På så sätt kan kostnaderna hållas nere och fler får 
möjlighet att delta. Det är också viktigt att tillvarata den kunskap som kommuner som 
arbetat mycket med en speciell fråga har att förmedla till sina kolleger. 

 

 Förslag från projektet Effektiv miljötillsyn 
Projektet Effektiv miljötillsyn bedrevs av Kommunförbundet Skåne och kommunerna under 
perioden 2012 – 2013. En avslutande konferens hölls i februari 2014. Inom projektet tog 
utvecklingsgruppen Framtidens tillsynsvägledning fram en rapport i vilken det 
presenterades olika förslag för att på olika sätt effektivisera miljötillsynsarbetet i länet. 
Förslagen presenterades enligt nedanstående matris. 

 
 
Miljösamverkans Styrgrupp och Projektledningsgrupp kommer under verksamhetsperioden att 
diskutera hur Miljösamverkan Skåne ska ta hand om de förslag som tagits fram inom projektet 
Effektiv miljötillsyn.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.miljosamverkanskane.se/
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10. Arbetsrutiner och mandat 
 

Följande arbetsrutiner och mandat gäller för projektgrupper, projektledning och styrgrupp i 
samband med projektarbete. 
 
Rapporter/skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstagande med 
riktlinjer/rekommendationer skall underställas projektledningsgrupp och styrgrupp för 
granskning och godkännande innan publicering får ske. Riktlinjer/rekommendationer kan 
t.ex. avse gräns för acceptabel/oacceptabel miljöpåverkan eller tekniska krav på utrustning 
eller anläggning.   
 
Utgör rapport/skrivelse en remissutgåva skall detta tydligt framgå, dels i missiv till remissen, 
dels i själva rapporten t.ex. genom att text ”remiss”, ”arbetsmaterial” eller liknande finns 
tryckt över rapportens sidor. Remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda 
granskning och godkännande förrän materialet har nått status av slutligt förslag till 
bedömningar och ställningstagande med riktlinjer/rekommendationer. 
 
När styrgruppen har fastställt verksamhetsplan upprättas av projektledningsgruppen, för 
respektive delprojekt, en projektbeställning som respektive utsedd projektarbetsgrupp 
därefter preciserar och utvecklar i en projektbeskrivning. I arbetet med utarbetande av 
delprojekt inhämtas även synpunkter från exempelvis förekommande referensgrupper. 
Respektive projektbeskrivning skall godkännas av projektledningsgruppen. 
 
Delrapportering för ställningstagande av styrgruppen och slutrapportering till styrgruppen 
ska framgå av projektbeskrivningen för respektive projekt. 
 
Den löpande kontakten med arbetsgrupperna i projekten sker genom projektledarna som 
med stöd av projektledningsgruppen i övrigt ansvarar för projektledningens arbetsuppgifter. 
 
Närmare beskrivning av mandat och arbetsrutiner för styrgrupp, projektledningsgrupp och 
projektgrupper, se bilaga 3. 

  
11. Aktualitetsgranskning av klara projekt  

 
Aktualitetsgranskning av material från färdiga projekt är viktigt. Materialet ska finnas kvar på 
hemsidan för att möjliggöra senare användning, och användarna behöver kunna lita på att 
materialet är användbart. Den första aktualitetsgranskningen bör göras av dem som har 
varit ordförande i respektive arbetsgrupp, eftersom de har god ämneskunskap och är 
uppdaterade på området. Det är dock mer tveksamt om dessa kan belastas med denna 
uppgift för en längre tid.  
Ambitionen årlig uppdatering är för hög men vartannat år kan vara en rimlig ambitionsnivå. 
Längre intervall är inte bra, men en säkerhetsventil i form av benämningen ”ej 
aktualitetsgranskade projekt” kan finnas. Ansvaret för aktualitetsgranskningen bör ligga på 
projektledningen.  
 

12. Hemsidan 
 

Hemsida www.miljosamverkanskane.se är en mycket viktigt kommunikationsportal för 
arbetet. Här finns bl.a. information om vilka projekt som drivs, hur långt arbetet har kommit 
samt färdiga rapporter och dokumentation från seminarier och liknande.  
 
Det är viktigt att hemsidan under verksamhetsperioden hålls aktuell och att det kalendarie 
utvecklas till ett viktigt forum för kommuner och länsstyrelse för information om aktiviteter 
inom miljöområdet. 
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13. Verksamhetsberättelse 

 
Verksamhetsberättelse om utfört arbete ska göras efter varje verksamhetsperiod. 
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      BILAGA 1 

  

 
 

 Projektbeställning 
 Ledningsnätet 
 
       

 
 
Projektbeställning Tillsyn avloppsledningsnätet till MSS VP 2014-2015 
 

Kort bakgrund 
I ledningsnätet för spillvatten inklusive pumpstationer kan läckage förekomma till miljön. 
Även dagvatten kan vara kopplat till spillvattennätet. Det händer att pumpstationer är dåligt 
underhållna och har bristande egentillsyn. 

 

Syfte med projektet 
Att få igång och förbättra tillsynen på avloppsledningsnät och pumpstationer genom att 
höja kunskapen hos handläggarna samt att ge dem redskap i form av checklistor, förslag 
till beslut och en enkel handledning. 

 

Mål för aktiviteten 
Målet för tillsynsprojektet är att: 
1. En checklista för tillsyn på ledningsnät och pumpstationer tas fram. 
2. Ge handläggarna kunskap om vad läckande och dåligt underhållna ledningsnät och 
pumpstationer kan ge för miljökonsekvenser. 
3. Ge handläggarna kunskap för att kunna fatta beslut avseende läckande och dåligt 
underhållna ledningsnät och pumpstationer. 
4. Att ta fram förslag till beslutsformuleringar gällande egenkontroll på ledningsnät och 
pumpstationer samt för åtgärder såsom läckage på ledningar, bristfälligt underhåll 
och felkopplingar. 

 

Aktiviteter 
Genomgång av gällande och för området aktuell lagstiftning såsom miljöbalken och LAV 
för att avgränsa miljö- och hälsoskyddskontorens tillsynsroll och samt klarlägga vilka 
redskap som finns att tillgå för tillsynen. 
Studera några genomförda projekt med samma frågeställningar samt kontakta de som 
varit projektledare för dessa för att få del av deras erfarenheter. Studera rättsfall gällande 
ledningsnät och pumpstationer och göra en enkel sammanfattning av dessa 
Materialet plockas fram enligt ovan och ”testas hemma” av de som ingår i projektgruppen. 
Materialet presenteras vid ett seminarium där även t ex en verksamhetsutövare som 
jobbat med egenkontroll och åtgärdande av avloppsledningsnät och pumpstationer 
presenterar sitt arbete, tex Svenskt Vatten och SKL. 

 

Samarbete 
Några verksamhetsutövare för avloppsledningsnät och pumpstationer, SKL och Svenskt 
Vatten 
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      BILAGA 1 

 
 

 
 

 

 

 

   

 
 

Projektbeställning Idrottshallar/gym till MSS VP 2014-2015 
 

Kort bakgrund 
Idrottshallar/gym har i många kommuner inte varit ett prioriterat tillsynsområde. Men de 
besöks av många barn och ungdomar som är en känslig grupp och som i vissa fall inte har 
kunskap eller möjlighet att välja bort dåliga lokaler. Exempel på områden som berörs är 
ventilation, städning och hygienutrymmen. 

 

Syfte med projektet 
Projektet syftar till att underlätta en effektiv tillsyn inom området. 

 

Mål för aktiviteten 
Övergripande målet är att anläggningarna ska skötas på ett sätt så att olägenhet för 
människors hälsa inte uppstår. 
Ett annat mål är att tillsynen ska ge de ansvariga information om egenkontroll för 
idrottshallar/gym, gällande riktvärden och vilka risker för människors hälsa som kan finnas 
om egenkontroll inte utförs. 
Detta kan uppnås genom att förslag på checklista för tillsyn av egenkontroll av 
idrottshallar/gym tas fram. En sammanfattning av gällande regelverk samt eventuella 
riktvärden inom området bör också tas fram. 

 

Aktiviteter 
Projektet kan avslutas med en seminariedag för att presentera materialet, eventuellt med 
information från sakkunnig inom något av områdena, t ex ventilation. 

 

Samarbete 
I projektet kan sakkunnig inom fastighetsskötsel involveras för att ge en bild av hur 
ansvariga kan arbeta med egenkontroll i denna typ av verksamhet. Även samarbete med 
Socialstyrelsen som central tillsynsvägledande myndighet kan vara aktuellt. 
 
 

P    Projektbeställning  
       idrottshallar/gym 
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      BILAGA 1 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
Projektbeställning Kosttillskott till MSS VP 2014-2015 
 

Kort bakgrund 
Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den normala kosten och som är 
koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller 
fysiologisk verkan. Kosttillskott är avsedda att intas i uppmätta små enheter. Kosttillskott 
omfattas av de generella regler som gäller allmänt för livsmedel. Kosttillskott definieras i 
LIVSFS 2003:9. 
 
Försäljningen av kosttillskott har ökat markant under det senaste åren, inte minst när det 
gäller försäljning via nätet. 
 
Vi ser också en trend när det gäller hälsopåstående på många produkter. Företagen lockar 
med prestationshöjande, fettförbrännande och viktminskande effekter d v s olika 
hälsopåståenden. Enligt förordningen om hälsopåstående måste alla livsmedel som förses 
med ett närings- eller hälsopåstående uppfylla särskilda näringsprofiler. 

 

Syfte 
Att granska märkningen av hälsopåståendena på kosttillskott och efterlevnaden av 
förordningen om hälsopåstående. 

 

Mål 
Att uppnå samsyn i kommunerna av hälsopåståendena och att allmänheten inte vilseleds 
när det gäller hälsopåståenden. Arbetsmaterialet kan vara ett stöd i kommunerna och för 
den enskilde inspektören. 

 

Aktiviteter 
Framtagning av underlag för tillsynen, såsom checklistor, mallar m.m. 

 

Samarbete 
4-5 personer bör vara med i gruppen för att ta fram checklistor, mallar m.m. Det är också 
lämpligt att informera livsmedelsverket så att man kan ha en dialog med dem samt också 
en trevare till läkemedelsverket eftersom det ofta uppstår frågor kring vad som är 
kosttillskott respektive läkemedel. 
 

 

 

 
 
 
 

       Projektbeställning 
 Livsmedel - Kosttillskott 
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  BILAGA 1 
   

  
    

                                          Projektbeställning 
Naturvård 

 

 
 

Projektbeställning ”Tillsyn av naturreservat och strandskyddade 
områden” MSS VP 2014-2015 
 

Kort bakgrund 
Projektet går ut på att ta fram checklistor och vägledning för att utföra tillsyn av 
naturreservat utifrån beslutade reservatsbestämmelser. Projektet går också ut på att göra 
enkla checklistor för tillsyn av strandskyddade områden och en enkel vägledning om hur 
man ska förfara vid tillsynsärenden som kompletterar Naturvårdsverkets vägledning. 

 

Syfte med projektet 
”Privatisering” av strandskyddade områden utgör ett ökande problem inom högexploaterade län. 
Med ”privatisering” avses att utanför tomtmark ta i anspråk del av fastighet som gränsar till strand 
på sådant sätt, t.ex. genom att anlägga uteplats med trädgårdsmöbler, grill osv, att allmänheten 
utestängs från stranden. 
Tillsyn av naturreservat har inte tidigare utförts inom ramen för Miljösamverkan Skåne och 
kan vara ett tillsynsområde som tidigare prioriterats ner. Syftet är att tillse att 
förutsättningarna för Naturreservaten bibehålls och att tillsyn sker av tillståndsgivna villkor. 

 

Mål för aktiviteten 
Projektet ska utmynna i checklistor och vägledning. Projektet förväntas också höja 
kunskapsnivån i kommunerna om tillsyn inom det ”gröna” området. 

 

Aktiviteter 
Föreläsning av handläggare på Länsstyrelsen som skriver beslut, utför prövning och tillsyn 
inom strandskydd och naturreservat. Vad är grunderna och vad innebär typiska villkor. 
Uppföljning av kommunernas tillsyn av strandskyddet. 

 

Samarbete 
Inom detta fält delar länsstyrelsen tillsynsansvar med kommunerna, vilket i övrigt inte 
gäller naturvården. 
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BILAGA 1 
 

   
 
 

 Projektbeställning 
 Dricksvatten 
 
 
 
 

Projektbeställning Dricksvatten till MSS VP 2014-2015 

 

Kort bakgrund 
Eftersom det inte finns något regionalt forum/nätverk för drickvattenfrågor så finns det ett stor 
behov av tillsynsvägledning och samordning kring dricksvattenkontroll. Det här projektet kan ses 
som en inledning på ett samarbete som förhoppningsvis kan fortsätta även efter projektet har 
avslutats.  

 

Syfte med projektet 
Projektet ska fokusera på att uppnå samsyn inom ett eller flera av de kontrollområden som finns 
med i Livsmedelsverkets checklista. Projektgruppen bör inleda projektet med att prioritera 
fokusområden. Det kan t ex handla om hur § 2 a SLVFS 2001:30 ska tolkas, vad är rimliga 
hygienkrav? Hur ska egenkontroll med HACCP-förfarande bedömas?  

 

Mål för aktiviteten 
Målet är att uppnå en enhetligare kontroll av dricksvattenanläggningar och ta fram ett 
arbetsmaterial som kan vara till stöd för inspektörerna så att det blir en mer likvärdig kontroll. 

 

Aktiviteter 
Framtagande av checklista. Gemensamma inspektioner där den framtagna checklistan används.  

 

Samarbete 
Minst en deltagare i projektgruppen bör arbeta med livsmedelstillsyn så att dricksvattentillsynen riktas åt 
samma håll som denna. Lämpligen bör länsstyrelsen vara representerad med en livsmedelshandläggare.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

mailto:goran.jansson@m.lst.se
mailto:bo.persson@kfsk.se
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BILAGA 2 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnr 

 Projektledningsgruppen  
 
 
 
Vår referens / tel.nr 
e-post 

 

 
 

 
 
 
 
Datum 

Göran Jansson / 040-25 22 61 
goran.jansson@m.lst.se 
Bo Persson / 0435-71 99 15 
bo.persson@kfsk.se 

 2007-09-19 

 
 
 
 

Arbetsrutiner och mandat för delprojektgrupper, projektledning och styrgrupp 
i samband med projektarbete. 
 
 
Bakgrund 
Styrgruppen beslöt den 10 januari 2007 att projektledningen skulle utarbeta förslag på arbetssätt 
och mandat för delprojekten i samband med framtagande av rapporter och rekommendationer. 
Styrgruppen ansåg att den måste ta ställning till riktlinjer och rekommendationer som föreslås från 
delprojekten. Om rekommendationer avser en försöksperiod skall detta tydligt framgå. 
 
Diskussion 
Delprojektens arbete kan bestå av en rad olika insatser, såsom framtagande av detaljerat 
handläggarstöd i form av olika dokumentmallar för ärendehantering, anordnade av seminarier och 
kurser i anslutning till projekten, rapporter med förslag till riktlinjer och rekommendationer för 
ärendegrupper där det finns behov av ökad samsyn, samt sammanställning av 
informationsmaterial till verksamhetsutövare.   
Dessa insatser skiljer sig sinsemellan åt. Vissa har karaktären av serviceprojekt där 
sammanställningar görs av befintligt material och rutiner som finns tillgängligt hos länets 
kommuner, medan andra har karaktär av bedömningar och ställningstagande framarbetade av 
projektarbetsgruppen. 
 
Förslag 
Rapporter/skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstagande med 
riktlinjer/rekommendationer skall underställas projektledningsgrupp och styrgrupp för granskning 
och godkännande innan publicering får ske. Riktlinjer/rekommendationer kan t.ex. avse gräns för 
acceptabel/oacceptabel miljöpåverkan eller tekniska krav på utrustning eller anläggning.   
 
Utgör rapport/skrivelse en remissutgåva skall detta tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i 
själva rapporten t.ex. genom att text ”remiss”, ”arbetsmaterial” eller liknande finns tryckt över 
rapportens sidor. Remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda granskning och 
godkännande förrän materialet har nått status av slutligt förslag till bedömningar och 
ställningstagande med riktlinjer/rekommendationer. 
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Följande generella arbetsfördelning mellan styrgrupp och projektledning framgår av 
Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2005-2007 som har fastställts av styrgruppen. 
 
Styrgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

 Tillsätta projektledning 

 Fastställa verksamhetsplan 

 Stödja projektledningen 

 Utvärdera verksamheten 
 

Projektledningens huvudsakliga arbetsuppgifter är:  

 Föreslå verksamhetsplan 

 Driva verksamheten 

 Initiera, besluta, bemanna och samordna delprojekt 

 Administrera och hålla hemsida aktuell 

 Följa upp verksamheten 
 
När styrgruppen har fastställt verksamhetsplan upprättas av projektledningsgruppen, för 
respektive delprojekt, en projektbeställning som respektive utsedd projektarbetsgrupp därefter 
preciserar och utvecklar i en projektbeskrivning. I arbetet med utarbetande av delprojekt inhämtas 
även synpunkter från exempelvis förekommande referensgrupper. Respektive projektbeskrivning 
skall efter granskning av projektledningen godkännas av styrgruppen. 
 
Delrapportering för ställningstagande av styrgruppen och slutrapportering till styrgruppen skall 
framgå av projektbeskrivningen för respektive delprojekt. 
 
Den löpande kontakten med arbetsgrupperna i delprojekten sker genom projektledarna som med 
stöd av projektledningsgruppen i övrigt ansvarar för projektledningens arbetsuppgifter. 
 
 
Göran Jansson Bo Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:goran.jansson@m.lst.se
mailto:bo.persson@kfsk.se
http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=895927&Pwd=26674475
http://www.miljosamverkanskane.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane/Sv/projekt/avslutade-projekt/Pages/test.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane/Sv/projekt/pagaende-projekt/Pages/pagaende-projekt.aspx
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   BILAGA 3 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
Vår referens / tel.nr 
e-post 

 

 
 

 
 
 
 
Datum 

Göran Jansson / 040-25 22 61 
goran.jansson@m.lst.se 
Bo Persson / 0435-71 99 15 
bo.persson@kfsk.se 

 2013-02-22 

 
 
 
 

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2014 och 2015 
 
 

Denna enkät om projekt och andra aktiviteter inom Miljösamverkan Skåne verksamhetsperioden 2014-2015 

grundas på styrgruppens beslut om inriktning samt projektledningsgruppens ställningstaganden och 

prioriteringar. Det finns också möjlighet att föreslå egna projekt eller aktiviteter. Förslagen ska efter denna 

enkät leda fram till ett slutligt projektval med beaktande av de önskemål och prioriteringar som framförs 

från kommunerna. 

 
Projektledningen vill senast den 19 mars 2013 ha miljökontorens (motsv) synpunkter på förslagen i 

enkäten. Vi bedömer att tre veckors svarstid är tillräckligt.  

Enkätsvaren lämnas genom en webbenkät, via nedanstående länk 

http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=895927&Pwd=26674475  

Detta kommer förhoppningsvis att underlätta besvarandet av enkäten.  

Obs att enkäten inte ska besvaras genom att sända in detta formulär!  

 

Efter bearbetning av enkätsvaren kommer projektledningsgruppen att lämna ett förslag till verksamhetsplan 

under våren 2013 som därefter kan beslutas i styrgruppen. Därmed finns möjlighet att beakta de projekt som 

kommer att genomföras inom Miljösamverkan Skåne i nämndens eller kontorets/förvaltningens egna 

verksamhetsplan för 2014 och 2015, dock med reservation för kommande nationella projekt. 

 

Om någon kommun behöver längre svarstid för att kunna förankra enkätsvaren i den politiska nämnden är detta 

möjligt, men vi vill ha besked om detta.  

 

Webbplatsen www.miljosamverkanskane.se har nyligen fått en ny layout och behöver kontinuerligt 

utvecklas och uppdateras, bl a med bilder som kan relateras till de olika projekten. Ni är välkomna med såväl 

synpunkter på hemsidan som med bilder! 

 

Tidigare års projekt inom Miljösamverkan Skåne, återfinns på hemsidan under Avslutade projekt 
(verksamhetsperioderna 2005-2007, 2008-2009 och 2010-2011) samt Pågående projekt 
(verksamhetsperioden 2012-2013). 
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Kommande projekt behöver inte startas samtidigt med början i januari 2014, projekten kan spänna över olika 

lång tid och ha olika inriktning. Det kan vara ”serviceprojekt” som tar fram underlag medan andra även kan 

ha en tillsyns- eller genomförandefas. Flera projekt med tydlig genomförandefas bör dock inte sammanfalla 

i tiden. Utifrån enkätresultatet kommer att övervägas tänkta projekts omfattning, så att tidsåtgången för 

medverkan i kommande projektarbetsgrupper inte blir för betungande. Vid slutligt projekturval kommer att 

eftersträvas en mix av längre och kortare projekt. Kortare projekt med olika start- och sluttider eller 

seminarier etc med fokus på viktiga områden kan vara alternativ till traditionella ”tvåårsprojekt”.  

 

Projektförslagen som går vidare till genomförande kommer att formuleras till projektbeställningar, något 

förenklade jämfört med tidigare år. Dessa ska ses som en vägledning för de projektarbetsgrupper som kommer 

att sättas samman med början under försommaren 2013 då vi kommer att gå ut med en intresseförfrågan om 

medverkan i arbetsgrupperna. Projektarbetsgrupperna består lämpligen av 6-8 personer. Tidsåtgången varierar 

men uppskattas till 2-3 veckors arbete vardera för deltagarna i arbetsgrupperna vid ett mer omfattande projekt, 

annars något mindre tidsåtgång. 

 

Det kommer i ökad omfattning att genomföras olika avgränsade aktiviteter som kursdagar och seminarier eller 

workshops, utöver de som anordnas i anslutning till projekten, inom områden som bedöms angelägna under 

verksamhetsperioden 2014-2015. Temporära ”programgrupper” kan sammansättas för planering av seminarier 

eller aktiviteter. 

Styrgruppens inriktning 

 
Utgångspunkter för urval av projekten har varit: 

 Skånes miljöhandlingsprogram 

 Färdplan 2050 – ett Sverige utan klimatutsläpp 

 Restlista från tidigare verksamhetsperiods projektförslag 

 Livsmedels- och hälsoskyddsprojekt är viktiga 

 Problemområden 

 Mängdärenden 

 Fortsättning av kompetensutvecklingsinsatser påbörjade inom  

 ESF-projektet Effektiv miljötillsyn  

 Nationella tillsynsprojekt 

 Samverkan med annan regional miljösamverkan 

 

Projektledningen kommer att ha en beredskap för att genomföra önskade och efterfrågade utbildningar eller 

seminariedagar under verksamhetsperioden 2014–2015, bl a inom områdena bostäder/hälsoskydd, enskilda 

avlopp och geohydrologi. Detta ska ses som avgränsade fristående aktiviteter. Hälsoskyddsrelaterade frågor 

kan exempelvis fokusera på fukt- och mögelproblem i relation till byggnadsteknik. Inom området enskilda 

avlopp finns många aspekter eller teman att fokusera på under någon eller några seminariedagar. 

Geohydrologisk kunskap behövs vid handläggning av enskilda avlopp, olyckor med utsläpp av farliga 

ämnen, förorenad mark mm. 

Ni är välkomna att återkomma med önskemål under verksamhetsperioden, men kan även ge förslag i 

enkäten! 
 

Miljösamverkan Skåne inklusive webbplatsen, kommer att vara hemvist för såväl fortsatta aktiviteter som 

material vilket tagits fram eller initierats genom ESF-projektet Effektiv miljötillsyn. 

Detta bör ske inom ramen Miljösamverkan Skåne för att underlätta samordning och undvika att arbete sker i 

olika löst sammansatta konstellationer. Fortsatta möten med sk utvecklingsgrupper med syfte att 

effektivisera och öka samsynen är exempel på sådant som bör hållas samman här. 

Diskussioner om förhållningssätt och utveckling av näringslivsrelationer exempelvis genom sk 
dialogmöten behöver en hemvist. Ansvaret bör ligga hos kommunerna, men information om 
tips/erfarenheter, exempel på inbjudan, kontaktpersoner etc kan ligga på Miljösamverkans Skånes 
hemsida. Ambitionen är att utveckla denna webbplats till en plattform för digitalt material. Här 
samlas lämpligen gemensamt användbart material som mellankommunala avtal om gemensamma 

mailto:goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
mailto:bo.persson@kfsk.se
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tjänster, exempel på bra informationsmaterial och dokumentmallar, checklistor, arbetsrutiner, 
kundenkäter, taxor och tillsynsplaner mm från olika kommuner. Vi kommer att efterfråga tänkbart 
material till hemsidan, men kom gärna med synpunkter! På hemsidan bör också finnas möjlighet 
till anmälan eller avanmälan betr olika tillsynsnätverk (motsv) i Skåne.  
 

Såväl styrgruppen som projektledningsgruppen har bedömt det viktigt att delta i och samordna nationella 

projekt i regionen under verksamhetsperioden inom ramen för Miljösamverkan Skåne. De flesta centrala 

verken genomför normalt nationella projekt, och vi kommer att återkomma med information när de 

nationella projekten för år 2014 och 2015 blir kända. Detta överensstämmer väl med en ambition till utökad 

samverkan mellan centrala myndigheter och regional miljösamverkan. 

 
Samverkan med annan regional miljösamverkan har testats i några projekt och kan när så är lämpligt göras 

igen. Åtminstone bör en viss samordning ske så att de olika projekten kan dra nytta av varandras arbete. 

 

Under verksamhetsperioden kommer även att genomföras en aktualitetsgranskning av tidigare genomförda 

projekt. Vi vill passa på att uppmana alla som upptäcker fel eller inaktuellt material i tidigare projektmaterial 

att påpeka detta för projektledningen! Detta underlättar ajourhållningen. 

 
 
Gör så här vid besvarande av enkäten 
 

Projektförslagen i enkäten formuleras i en kort beskrivande text.  

Enkäten består av frågor som besvaras på följande sätt: 

 

Fråga 1-11 omfattar de projektförslag som har tagits fram efter kriterierna som framgår av detta enkätmissiv. 

Varje projektförslag poängsätts i en skala 0 – 3 poäng i rutan vid respektive förslag, för respektive miljökontors 

(motsv) bedömning av angelägenhet att tas med i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2014-2015. 
 

0 = ointressant för oss 

3 = mycket intressant, vi räknar med att delta i projektet. 

(1 och 2 är alltså mellanting mellan 0 och 3, vi kan komma att delta i projektet) 

Vid varje förslag finns också möjlighet till en kortfattad kommentar.  

 

Fråga 12-14 omfattar 3 exempel på seminarieteman som vi vill ha bedömda enligt motsvarande skala. 

 

Fråga 15 är en ”fri fråga” där ni kan ge egna förslag till ”trepoängare”. Det finns möjlighet att skriva in två 

projektförslag och två seminarieförslag (eller teman för seminarier etc).   
 

Fråga 16 ger en möjlighet att ange vilka utbildningar, seminarier eller workshops som behövs om 
detta inte kan inordnas i föreslagna projekt eller har föreslagits under fråga 15.  
Under Fråga 17 kan också lämnas andra synpunkter som ni önskar framföra. Vi vill under denna 
fråga gärna även ha en uppgift om vilka ev projekt som ni själv har planerat de närmsta åren, inom 
den egna kommunen/miljöförbundet eller tillsammans med någon/några andra kommuner. 
 

Eventuella frågor kan ställas till Göran Jansson 040-25 22 61, e-post goran.n.jansson@lansstyrelsen.se 

eller till Bo Persson 0435-71 99 15, e-post bo.persson@kfsk.se. 
 

 

Miljösamverkan Skåne 

Projektledningen genom 

 

Göran Jansson   Bo Persson 
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Projektförslag 1:  

Utsläpp av organiska flyktiga ämnen, VOC 

 

Syftet med projektet är att minska lösningsmedelsutsläppen från anläggningar som kommunen har tillsyn 

över. Exempel på sådana verksamheter är billackerare, måleriverksamheter och andra ytbehandlare, grafisk 

industri eller s.k. kemikalieblandare. 

En tillsynshandledning tas fram med beskrivningar av olika branscher och tillgänglig teknik för rening och 

teknik- och produktval som innebär mindre lösningsmedelsanvändning eller utsläpp. Miljösamverkan Västra 

Götaland har tidigare utfört ett liknande projekt och stöd och erfarenheter härifrån kan därför användas.  

Beroende på bemanning av projektarbetsgruppen och intresse hos kommunerna kan projektet utföras på tre 

olika sätt:  

1. Ett rent informationsprojekt med anordnande av ett seminarium som mål.  

2. En tillsynshandledning tas fram som kan användas av tillsynshandläggare vid behov.  

3. En handledning tas fram, lämpliga branscher väljs ut och en tillsynskampanj genomförs regionalt. 
Ange vid kommentarer nedan önskad omfattning på projektet (nivå 1-3 ovan). 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Projektförslag 2:  

IED-direktivet (industridirektivet) 
 

Statusrapporter för föroreningar. 

IPPC-direktivet och sex andra direktiv ersätts av ett nytt direktiv för industriutsläpp, IED-direktivet. 

Riksdagen har nu beslutat hur IED ska införlivas i svensk lagstiftning. Målet är bättre miljö och enklare 

regler. Det innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik och redovisa föroreningar. Den 

som bedriver eller ska bedriva industriverksamhet ska, redan när man söker tillstånd, ta fram en 

statusrapport om föroreningar i mark och grundvatten inom det aktuella området. Statusrapporten ska 

användas som jämförelse den dag då verksamheten upphör. Sannolikt kommer detta krav att gälla fr.o.m. 

den 7 januari 2014 (källa: NV hemsida). Regeringen kommer att besluta om detaljerade regler för hur 

direktivet ska genomföras. I dagsläget är det oklart vilka krav som kan ställas på en statusrapport. 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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Projektförslag 3:  

Avfall – Avfallsminimering 

 

Tillsyn av avfall med sikte på avfallshierarkin och hushållningsprincipen.  Förebyggande av avfall är ett av 

de områden där lagstiftning, miljö och ekonomi pekar åt samma håll. Inom detta område tar vi fram tips på 

hur vi genom tillsyn kan öppna verksamhetsutövarnas ögon för förebyggande av avfall och beskriver den 

lagstiftningsmässiga grunden för varför man ska arbeta med förebyggande av 

avfall. Avfallsutredningen lyfter avfallshierarkin som en viktig faktor för resurseffektivitet och hushållning 

med naturresurser. Lagändringar i balken föreslås, dels i hänsynsreglerna 2 kap 5§ dels i inledande 

bestämmelser i 15 kapitlet. Här kan vi ligga i framkant och vara rustade när avfallsutredningen omsätts i 

praktiken! Naturvårdverket kommer att inkludera förebyggande i den tillsynskampanj över bygg- och 

rivningsavfall som planeras starta under hösten så vårt arbete med förebyggande av avfall kan eventuellt dra 

nytta av detta. Textilier och rivningsavfall lyfts fram i Naturvårdsverkets avfallsstrategi.  

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Projektförslag 4:  

Avfall – Gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT)  

 

Under 2014 anordna en regional tillsynskampanj utifrån Naturvårdsverkets ”Uppströmskampanj” som 

genomfördes 2012. Projektet omfattar tillsyn inom avfallsbranscher där producentansvar råder (ex 

elektronikbranschen och bilåtervinningsbranschen) samt en ev. utbildningsinsats för inspektörer. Syftet är att 

tillse en bra avfallshantering som minimerar miljöpåvekan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Projektet kommer även att gynna de som gör rätt och minska ojämna konkurrensförhållanden inom dessa 

branscher. Tidsåtgång: minst 3-4 tillsynsbesök per deltagande kommun samt deltagande vid eventuell 

utbildningsinsats. (Projektet kan även bidra till samarbete med andra myndigheter så som, Tullverk, Polis, 

Skatteverket m fl.)   

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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Projektförslag 5:  

Naturvård – Strandskyddstillsyn och kommunala naturreservat 

 

Operativt samarbete inom strandskyddstillsyn och kommunala naturreservat. Det är inom detta fält 

länsstyrelsen delar tillsynsansvar med kommunerna, vilket i övrigt inte gäller naturvården.  

Ett dylikt projekt är en naturlig uppföljning av de utbildningar och informationskampanjer som 
länsstyrelsen bedrev 2009/10 och inbegriper anordnande av seminarium. 
 

Kommunerna övertog ansvaret för strandskyddstillsynen, i de flesta fall, vid regeländringarna 2009. Inom 

områdesskydd beslutade av staten, samt inom landskapsbildsskydd, har länsstyrelsen dock fortsatt ansvar för 

den operativa tillsynen. ”Privatisering” längs med stränder och vattendrag utgör ett ökande problem inom 

högexploaterade län. Med ”privatisering” avses att utanför tomtmark ta i anspråk del av fastighet som 

gränsar till strand på sådant sätt, t.ex. genom att anlägga uteplats med trädgårdsmöbler, grill osv, att 

allmänheten utestängs från stranden. I takt med att den allemansrättsligt tillgängliga marken minskar i areal, 

blir den mer värdefull för såväl rekreation som för växt- och djurliv ökar också konflikterna. 

Strandskyddstillsyn bedrivs med fördel inom ramen för tillsynskampanjer, och även operativa samarbeten 

mellan kommuner samt mellan kommuner och länsstyrelser bör övervägas. Strandskyddstillsynen är också 

erkänt resurstung med stor andel klagomålsärenden.  

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 
 

 

Projektförslag 6:  

Ledningsnätet 
 

I ledningsnätet för spillvatten inklusive pumpstationer kan läckage förekomma till miljön. Även dagvatten 

kan vara kopplat till spillvattennätet. Det händer att pumpstationer är dåligt underhållna och har bristande 

egentillsyn. 

Projektet syftar till att ta fram checklista för tillsyn av pumpstationer och ledningsnätet. 

Göra problembeskrivning. 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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Projektförslag 7:  

Idrottshallar/gym 
 

Tillsyn över inomhusmiljö och faktorer som kan innebära risk för människors hälsa. 

Ventilation – funktion och ljudnivå         

Städrutiner – hygieniska aspekter, smittskydd 

Hygienutrymmen, omklädning, dusch – underhåll, legionella 

Egenkontroll 

Projektet syftar till att ta fram förslag till checklista och sammanfatta gällande regelverk och 
eventuella riktvärden inom området. 
 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Projektförslag 8:  

Dricksvatten 
 

Tillsynsprojekt inom dricksvatten och de anläggningar som lyder under dricksvattenföreskriften. 

Projektet kan t ex. utformas som ett praktiskt projekt där man bestämmer sig för vad man ska fokusera på 

vid ett tillsynsbesök, tar fram förslag till checklista inför tillsynsbesöket, beslutsmall osv. 

 
 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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Livsmedel 
 

 

Projektförslag 9:  

Kosttillskott  

(förberedelsefas 2013) 

 

Granska märkningen på prestationshöjande, fettförbrännande och viktminskningspreparat. I andra hand 

vitaminer och mineraler.  

En del i kontrollen kommer vara granskning av märkningen för att kontrollera efterlevnaden av 

”förordningen om hälsopåstående”. Konsumentverket har tillsyn över hälsopåståenden på nätet, kommunen 

över hälsopåståenden på förpackningen. 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 

 
 

Projektförslag 10:  

Animaliska biprodukter (ABP) 
Kontroll av animaliska biprodukter i detaljhandel/butik. 
 
Projektet syftar till att ta fram underlag och handledning för kontroll animaliska biprodukter (ABP) i butik. Hur 

hanterar butikerna kasserade livsmedel? Animaliska biprodukter (ABP) är ett kontrollområde inom 

livsmedelskontrollen vilket många kommuner inte har utfört någon kontroll av eller i väldigt liten omfattning. Sverige 

har på grund av detta fått kritik vid EU:s revisioner. Kunskapen kring lagstiftningen är också i stora delar begränsad 

hos de olika kontrollmyndigheterna  

 

Frågeställningar som bör belysas är bl.a. vilken lagstiftning ska kontrollen ske mot, vilket är kommunens 

kontrollansvar och hur ska den utföras på ett likvärdigt sätt, hur ska kontrollen finansieras samt hur ska kontrollen vara 

riskbaserad. Målsättningen är att ta fram underlag för att uppnå gemensam ambitionsnivå för livsmedelskontroll av 

animaliska biprodukter i butik.  

 

Projektet ligger i linje med den satsning Jordbruksverket gjort med information och vägledning för att öka kunskapen 

kring lagstiftningen och frekvensen på kontrollerna.  

 

Förslaget är huvudsakligen ett rent kontrollprojekt inom livsmedelsområdet. Ett fördjupningsprojekt eller 

bredare projekt inriktat på ABP kan komma senare. 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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Projektförslag 11:  

Nationella projekt samordnas 

Beredskap från Miljösamverkan Skåne att delta i och samordna nationella projekt regionalt. 
 
Projektledningen tar initiativ till att delta i och samordna nationella projekt i regionen under 

verksamhetsperioden när de nationella projekten för år 2014 och 2015 blir kända. De flesta centrala 

verken genomför normalt nationella projekt.    

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
 

 

 

Seminarier 
 

 

12: Seminarieförslag; Bostäder/hälsoskydd 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 

 

13: Seminarieförslag; Enskilda avlopp 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
 

 

14: Seminarieförslag; Geohydrologi 

 

  Omdöme 0-3   

 

Eventuell kommentar: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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Fråga 15: 

 

Fri fråga, egna förslag till ”trepoängare”, som inte finns med i fråga 1-11 

 

Här kan ni ge egna förslag till ”trepoängare”, som inte finns med i fråga 1. Det finns möjlighet att skriva in 

två projektförslag och två seminarieförslag.   

 
 
 

Eget projektförslag 1 (benämning/beskrivning) 

 

................................................................................................................................................................  

 

 

Motivering 

 

................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
Eget projektförslag 2 (benämning/beskrivning) 

 

................................................................................................................................................................  

 

 

Motivering 

 

................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
Eget seminarieförslag 1 (benämning/beskrivning) 

 

................................................................................................................................................................  

 

 

Motivering 

 

................................................................................................................................................................  

 
 

 

 

Eget seminarieförslag 2 (benämning/beskrivning) 

 

................................................................................................................................................................  

 

 

Motivering 

 

................................................................................................................................................................  

 
  



I Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2014–2015 redogörs för vilka 

projekt och övrigt arbete som kommer att utföras under perioden.  

Vidare beskrivs syfte och mål för Miljösamverkan Skåne, organisation, 

ekonomi, representation i styrgrupp och projektledning samt arbetsrutiner 

och mandat för dessa grupper.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, 

Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner.  

Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Tel 010-224 10 00 vx
Fax 010-224 11 00
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne
Box 53
221 00 Lund
Besöksadress: Porfyrvägen 8
Tel: 046-71 99 00 vx
Fax: 046-71 99 30
www.kfsk.se

Skånes kommuner




