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1. Inledning 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan miljöförvaltningarna/miljöförbunden, 
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin Region Skåne. 
Miljösamverkan 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. På länsmiljöträffen för 
miljöchefer 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 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.

2. 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 länsstyrelser för att skapa synergier mellan tillsyn och det strategiska arbetet. 

4



3. Verksamhetsplan

Projekt

Kommunerna har till projektledningen skickat in förslag på inriktning av projekt och andra aktiviteter 
inom Miljösamverkan Skåne. Förslagen har kategoriserats efter ämnesområden. Därefter har en enkät 
gått ur till kommunerna med möjlighet att poängsätta olika projektförslag. Kommunerna har samtidigt 
markerat i enkäten vilket behov som finns av:

• utbildning för inspektörerna
• handledningsmaterial
• tillsyn- eller kontrollprojekt (checklistor)
• information till verksamhetsutövare

De projekten med högst poäng har valts till verksamhetsplanen. Kommunerna har även svarat på om 
de vill delta i de respektive projektarbetsgrupperna och länsstyrelsen har meddelat vilka arbetsgrupper 
de ska delta i. Styrgruppen har den 16 november 2015 beslutat om vilka projekt och andra aktiviteter 
som ska ingå i verksamhetsplanen utifrån enkätförfrågan till kommunerna.

Nationella miljökvalitetsmål:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. (Storslagen fjällmiljö)
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
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Projekt Miljömål Uppgift 1 2 3 4 Bemanning av 
projektgrupp

Dagvattentillsyn Projekt om t. ex rening av vatten från större 
parkeringsytor eller utsläpp från olika sorters 
verksamheter. 

x x x Burlöv
Hässleholm
Kristianstad
Lund
Malmö
Skurup
Staffanstorp
Länsstyrelsen

Vattenförvaltningen 
i tillsynen, miljökvali-
tetsnormer

En utbildningsdag om miljöövervakning med 
fokus på 
vattenförvaltning arrangeras.

x Helsingborg
Lund
Länsstyrelsen

Utemiljö på skolor- 
och förskolor

Projekt med fokus på vem som har tillsynsan-
svar för vad 
gällande skolor och förskolors utemiljö t. ex. 
kemikalier i 
material, sandlådor, solskydd mm. 

x x Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Kristianstad
Lund
Malmö
Trelleborg

Inomhusmiljö En utbildningsdag om inomhusmiljö arrangeras. 
Dagen ska bl.a. omfatta lagstiftning, juridik och 
egenkontroll.

x Höganäs
Lund
Staffanstorp

Giftfritt Skåne Miljöstrategiskt arbete inom kemikalieområdet i 
samverkan 
med kommunerna inom pågående projekt 
Giftsamverkan Skåne, Länsstyrelsen och Region 
Skånes arbete med Regional handlingsplan för kemi-
kalier under 2016. 

Bemannas senare

Dricksvattenanlägg-
ningar

Projektet är en fortsättning från dricksvatten-
projektet 2014-2015 då en modell för kontroll 
av dricksvattenanläggningar togs fram. Nu ska 
modellen användas. Inom projektet ska ett nät-
verk för inspektörer som arbetar med kontroll 
av dricksvattenanläggningar startas. Projektet 
bör även omfatta skydd av vattentäkter för livs-
medelsanläggningar. 

x Helsingborg
Hässleholm
Hörby
Malmö
Osby
Söderåsens miljöför-
bund
Trelleborg

Fusk, hur kan vi möta 
upp det inom livsmed-
elskontrollen?

Fusk inom livsmedelsbranschen kräver nya 
arbetsmetoder. Livsmedelsverket anordnar en 
utbildning med samma tema 
under perioden september 2015 till mars 2016. 
Miljösamverkan Skåne ska ha en beredskap att 
kunna göra en fördjupning om det blir aktuellt 
efter kurserna. 

Bemannas senare

1 Utbildning för inspektörer    2 Handledningsmaterial
3 Tillsyns- eller kontrollprojekt (checklistor) 4 Information till verksamhetsutövare



Effektmätning	

Effekterna av Miljösamverkan Skånes arbete samt utökningen med en 50-procentlig projektledartjänst 
ska utvärderas. Utvärderingen ska påbörjas 2016 och vara färdig senast den 30 juni 2017. Formerna för 
utvärderingen ska beslutas av styrgruppen.

Övrigt arbete och återkommande aktiviteter
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Hemsidan Hemsidan är en viktig 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.

Fortlöpande vid behov

Seminarium och kurser En viktig uppgift för Miljösamverkan Skåne är att 
anordna regionala utbildningar och seminarium. På så 
sätt kan kostnaderna hållas nere och fler får möjlighet 
att delta. Det är också viktigt att tillvarata den kunskap 
inspektörer som arbetar mycket med en speciell fråga har 
att förmedla till sina kollegor.

Fortlöpande vid behov

Länsmöte för livsmedel-
sinspektörer

I samarbete med Livsmedelsverket. Aktuella ämnen inom 
livsmedelskontrollen behandlas.

Återkommande 2 
gånger per år

Hälsoskyddsdag Aktuella ämnen inom hälsoskyddsområdet behandlas. Återkommande 1 gång 
per år

Miljöhälsa I november 2015 arrangerades tillsammans med Region 
Skåne en seminariedag om miljöhälsa. Samarbetet kom-
mer att fortsätta i form av ett nätverk eller dylikt.

Start januari 2016

Seminarium om Folk-
hälsomyndighetens nya 
vägledning om asylbo-
enden.

Folkhälsomyndigheten föreläser tillsammans med Migra-
tionsverket och några skånska kommuner.

5 april 2016

Framtagande av verk-
samhetsplan 2018 - 
2019

Projekt och aktiviteter tas fram med utgångspunkt av 
omvärldsanalys och kommunernas behov.

Start maj 2016



Tidsplan 

Start- och stopptider för de olika projekten anpassas för att få en acceptabel spridning i tiden 
för såväl projektledningen som miljöförvaltningarna, vilka i några fall är representerade i flera 
projektarbetsgrupper. Miljöförvaltningarna 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.

Tidsplan 2016-2017

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse om utfört arbete ska göras efter varje verksamhetsperiod. 

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 projekten beskrivs inte närmare i detta dokument, planerna för myndigheternas 
tillsynsvägledning finns på respektive myndighets webbplats.

Jordbruksverket (SJV)
Naturvårdsverket (NV) 
Kemikalieinspektionen (KEMI)
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
www.livsteck.net (SLV)
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De	nationella	tillsyns-	och	kontrollprojekt	vi	känner	till	vid	verksamhetsperiodens	start:

Växthus Tillsynsprojekt SJV, NV, KEMI 2016

Yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel inom vatten-
skyddsområde

Tillsynsprojekt HaV, SJV, KEMI, NV 2017

Golfbanor, inklusive växtskydd Tillsynsprojekt NV, KEMI, SJV 2018

Återvunna ämnen Tillsyn av återvunna ämnen KEMI 2016

CLP (klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och 
blandningar)

Tillsyn av CLP-märkning i detaljhandeln KEMI 2017

Varor Tillsyn av varor i detaljhandeln KEMI 2018-2019

IED (industriutsläppsdirektivet) Utbildningsinsatser till kommunala inspektörer NV med SKL 2016-2018

PFOS/PFAS (perfluorerade 
ämnen)

Webbinarium NV med SGI 2016

Fukt och mikroorganismer Seminarieserie FoHM 2016

Migrationsverkets Asylboenden Seminarieserie FoHM 2016

BAT (best available technique) 
för stora svin- och fjäderfäan-
läggningar

Information när slutsatserna gjorts SJV 2016

Växtskyddsmedel Informationsinsats om den nya dokumentations-
föreskriften

SJV 2016

Växtskyddsmedel Informationsinsats om den nya lagstiftningen om 
obligatoriska funktionstest som träder i kraft 26 
november 2016

SJV 2016

Gödsel Informationsinsats om nya regler för lagring av gödsel 
beslutas av regeringen.

SJV 2016

Dricksvatten Kontroll SLV 2016

Kontroll av faroanalys på dricks-
vattenanläggningar

Kontroll SLV 2016

Listeria monocytogenes Provtagning SLV 2016

Material i kontakt med livsmedel Kontroll SLV 2016

Mögelgifter i spannmål Provtagning SLV 2016

PAH i traditionellt direktrökta 
livsmedel

Provtagning SLV 2016

Upptäcka och bekämpa livsmed-
elsbrott

Kontroll SLV 2016

Spårbarhet av Östersjölax Kontroll SLV 2016

Vitamin D i kosttillskott Provtagning SLV 2016



4. Organisation 

Arbetet organiseras med en styrgrupp, projektledningsgrupp och arbetsgrupper för respektive projekt.

10

Huvudmän	och	roller

Miljöförvaltningarna/miljöförbunden i de skånska kommunerna

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

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation och ska hjälpa och stötta 
kommunerna för ett effektivt arbete till exempel genom kursadministration. En av Miljösamverkan 
Skånes två projektledare är anställd av Kommunförbundet Skåne.

Länsstyrelsen	Skåne

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynsvägledning vilket bland annat 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. 

Länsstyrelsens tjänstemän deltar i de arbetsgrupper som bildas till projekten. Representanter 
från länsstyrelsen ingår i Miljösamverkan Skånes styrgrupp och projektledningsgrupp. En av 
Miljösamverkan Skånes två projektledare är anställd av länsstyrelsen.  

Arbets- och miljömedicin, Region Skåne

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

Styrgrupp

Projektledning

Arbetsgrupp ArbetsgruppArbetsgrupp



Arbetsuppgifter för styrgrupp, projektledning och projektarbetsgrupper

Styrgrupp

Styrgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

• fastställa verksamhetsplanen inklusive projektens syfte och inriktning
• besluta i projektadministrativa frågor till exempel budget och tidsplaner
• tillsätta och stödja projektledningen
• godkänna projektplaner
• godkänna projektredovisningar
• utvärdera verksamheten

Projektledning

Projektledningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

• föreslå verksamhetsplan
• ta fram projektbeställningar till projektarbetsgrupperna
• granska projektplaner
• driva verksamheten
• bemanna och samordna projekt
• administrera och hålla hemsidan aktuell
• följa upp verksamheten

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.

Arbetsgruppernas arbete börjar med att ett förslag till projektplan tas fram utifrån projektledningens 
projektbeställning. Projektplanen granskas i projektledningsgruppen 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 projektledningsgruppen 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 
projektledningsgruppen i övrigt ansvarar för projektledningens arbetsuppgifter.

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

Bemanning av styrgrupp och projektledning

Beslut fattades av styrgruppen den 16 november 2015 om principer för bemanning av styrgrupp och 
projektledningsgrupp. Representanterna utses av respektive organisation.
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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 
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 kliniken bidrar med 
kompetens vad gäller miljörelaterad ohälsa. Till gruppen adjungeras projektledarna för Miljösamverkan 
Skåne. 

Styrgruppen verksamhetsperioden 2016 – 2017
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Kommunerna Kerstin Åkerwall Malmö 4 år(2016-2020)

Tommy Danielsson Kristianstad 4 år (2016-2020)

Lena Åkesson Helsingborg 2 år (2016- 2018)

Björn Berséus Lund 2 år (2016-2018)

Länsstyrelsen Annelie Johansson ordförande

Gerd Lundquist miljöskydd

Jeanette Schlaucher miljöstrategiskt

Arbets- och miljömedicin Håkan Tinnerberg miljömedicin

Adjungerade projektledare Göran Jansson Länsstyrelsen

Elin Ulander Kommunförbundet Skåne

Anders Lindén är ersättare till styrgruppen om någon av de ordinarie får tillfälligt förhinder, eller i 
väntan på fyllnadsval.



Projektledning

Miljösamverkan Skåne projektledningsgrupp ska bestå av ledamöter från kommunerna i Skåne (6 per-
soner, varav Malmö har en fast plats), Länsstyrelsen Skåne (2 personer) samt projektledarna för Miljö-
samverkan Skåne. I gruppen ska finnas kompetens inom området för tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt miljöstrategiskt arbete. Representanterna utses av respektive 
organisation

Projektledningsgruppen verksamhetsperioden 2016 – 2017
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Kommunerna Helene Blom Lomma 4 år(2016-2020)

Anneli Gille Höganäs 4 år (2016-2020)

Jörgen Hanak Landskrona 4 år(2016-2020)

Caroline Elmstedt Malmö 2 år (2016-2018)

Anders Lindén Sjöbo 2 år (2016-2018)

Carina Barthel Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

2 år (2016-2018)

Länsstyrelsen Jonas Fröjd (livsmedel)

Ingela Valeur (miljöskydd/miljöstrate-
giskt)

Projektledare Göran Jansson Länsstyrelsen

Elin Ulander Kommunförbundet Skåne

Kommunernas principer för nominering till styrgrupp och projekt-
ledningsgrupp

Beslut fattades av styrgruppen den 16 november 2015 om principer för bemanning av styrgrupp och 
projektledningsgrupp. Följande ska beaktas vid nominering till styrgrupp och projektledningsgrupp:

• 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
projektledningsgrupp. Representanterna väljs av kommunernas miljöchefer eller motsvarande, förut-
om Malmö som utser sina egna representanter. Representanterna väljs för två eller fyra år, med över-
lappning och som längst för två verksamhetsperioder i följd. Den som väljs till styrgruppen ska vara 
miljöchef  eller motsvarande. 



Valberedning

Valberedningen ska bestå av 2-3 personer och utses av kommunernas miljöchefer eller motsvarande. 
Beredning ska ske även vid fyllnadsval. 

Valberedning verksamhetsperioden 2016-2017 (beslut vid miljöchefsmötet 21-22 
oktober 2015)

Budget

Kommunerna, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne finansierar vardera en halv årsar-
betskraft som projektledare. Någon annan avgift för medlemskap tas inte ut från kommunerna. En 
standardavgift för konferenser eller seminarier tas ut med 800 kronor per tillfälle, vilket beräknas ge en 
buffert för utjämning av kostnader för arrangemangen samt för finansiering av andra tjänster.

Ekonomiansvar

Miljösamverkan Skånes ekonomi administreras av Kommunförbundet Skåne. Projektledarna granskar 
fakturor, attest sker enligt Kommunförbundet Skånes interna faktureringsrutiner. 
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Anders Aronsson Åstorp

Charlotte Leander Staffanstorp

Sven-Inge Svensson Hässleholm





Miljösamverkan	Skåne	är	ett	samarbete	mellan	Länsstyrelsen	
Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skånes kommuner och 
Arbets- och miljömedicin, Region Skåne. 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:	Kungsgatan	13,	Malmö 
Tel 010-224 10 00 vx 
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 
Fax:	046-719930 
www.kfsk.se

Skånes kommuner

Arbets- och miljömedicin, Region Skåne


