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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 Region Skåne (AMM). 
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. 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. 



Januari

Februari
Beredande workshop SG 

och BG inför VP 2019

Mars
PL sammanställer förslag

från workshopen

April
Beslut SG om VP 2019

Maj
VP 2019 till 

kommunerna

JuniJuli

Augusti
Förfrågan till 

kommunerna om 
aktuella ämnen 

VP 2020

September
Beredande workshop SG 

och BG inför VP 2020

Oktober
PL sammanställer förslag 

från workshopen 

November
PL sammanställer 

förslag från 
workshopen 

December
Förslag från BG 

till SG på VP 
2020

Miljösamverkan Skånes årshjul 2018 verksamhetsplanering inför 2019

Verksamhetsplan (VP)
Styrgrupp (SG)
Beredningsgrupp (BG)
Projektledare (PL)

December 2017

Miljösamverkan Skånes årshjul 2018 verksamhetsplanering inför 2019

Januari
Arbete i BG; 

projekt-
beskrivningar 

mm. Februari
Arbete i BG; 

projektbeskrivningar 
mm.

Mars
Arbete I BG; 

projektbeskrivningar mm.

April
SG beslut om VP

Maj
VP skickas till 
kommunerna

JuniJuli

Augusti
Förfrågan till 

kommunerna om 
aktuella ämnen 

September
Beredande workshop med SG 

och BG

Oktober
PL sammanställer förslag från 

workshop

November
PL sammanställer 

förslag från workshop

December
Förslag till SG från 

BG

tMiljösamverkan Skånes årshjul för verksamhetsplanering

Verksamhetsplan (VP)
Styrgrupp (SG)
Beredningsgrupp (BG)
Projektledare (PL)

2

Verksamhetsplan
Miljösamverkan Skåne kommer från 2018 att jobba med ettåriga verksamhetsplaner  Målet är att 
kommunerna ska få reda på projekt och aktiviteter för nästkommande år i juni. För att komma rätt i 
processen/årshjulet blir 2018 lite av ett ”mellanår”.

Miljösamverkan Skånes årshjul för verksamhetsplanering



Genomföra en utbildningsdag om 
dagvattenhantering (klart).
Planera, genomföra och utvärdera ett 
tillsynsprojekt om dagvatten.

Rapport 
klar våren 
2018

Anna-Karin Åkesson, Kristianstad
Hanna Pettersson, Staffanstorp
Stefan Andersson, Lund
Øjvind Hatt, Bromölla

Ta fram en webbaserad plattform för 
pedagoger inom förskola och skola 
med information om kemikalier. 

Klart senast 
december 
2018

Anna-Karin Poussart, Lund
Dimitra Alikioti, Landskrona
Johanna Sönnergren, Lund
Katarina Anker-Kofoed, Ystad
Madeleine Persson, Höör
Emma Sjöberg, Helsingborg
Rose-Marie Karlsson, Ängelholm
Estelle Larsson, Arbets- och miljömedicin

2. Kemikaliesmart förskola och skola

Projektets innehåll
1. Dagvattensstillsyn

Projektnamn Tidsplan Projektarbetsgrupp

Projekt från 2017 som fortsätter 2018
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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 beslutat om ett antal projekt för verksamhetsåret 2018. 
Förfrågan om intresse har i en webbenkät skickats ut till Miljösamverkans aktörer. Aktörerna hade också 
möjlighet att komma med egna förslag på projekt och aktiviteter. 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. 

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.

Innan beslutet den 24 november 2017, att Miljösamverkan verksamhetsplanering endast ska var ettårig, 
togs projekt och andra aktiviteter fram som omfattade en tvåårsperiod. Vissa av dessa projekt är ettåriga 
medan andra är tvååriga.  

En workshop för vilka arbete som MSS ska genomföra 2019 kommer att anordnas våren 2018



Länsstyrelsen Skånes regionala 
åtgärdsprogram, skånska åtgärder 
för miljömålen 2016–2020, pekas 
förebyggande av avfall ut som ett 
prioriterat område att arbeta med för 
att öka förutsättningarna att nå mil-
jömålen. En åtgärd som lyfts fram 
är att vid tillsyn och prövning ställa 
krav på att verksamhetsutövaren ska 
skaffa sig kunskap om hur avfalls-
mängderna och avfallets farlighet 
kan minskas i verksamheten. Syftet 
med projektet är att öka kunskapen 
om förebyggande av avfall hos till-
synsmyndigheter och verksamhetsut-
övare för att minska mängden avfall 
från verksamheter där kommunen 
har ett tillsynsansvar.

jan 2018 - 
dec 2019 
24 månader

Helena Carnerup, Helsingborg
Sebastian Appelqvist, Lund
Thomas Ferdinandsson, Malmö
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö
Hanna Blomqvist, Svedala

Projektet ligger i fas med pågående 
nationella utredningar. Det kan leda 
till att tillsyn med fokus på utsläpp 
på konstgräsplaner genomförs och 
att krav på utredning och åtgärder 
kan vidtas för att minska utsläpp 
av mikroplast till naturmiljön. 
Flera tusen ton plast partiklar per 
år i Sverige uppskattas komma från 
konstgräsplaner, den näst största 
källan efter bildäck. Målet med 
projektet är att på kort- och långsikt 
minska användningen av granula-
tet på konstgräsplaner och därmed 
minska utsläpp av mikroskräp till 
naturmiljön samt att uppmärksam-
ma problematiken, visa på lokala 
lösningar och sprida kunskap. Inom 
projektet kan även ingå att titta på 
mikroplaster från lekplatser.

jan 2018 – 
juni 2019
18 månader

Sara Abelin, Lomma
Johanna Sönnergren, Lund
Liljan Flygare-Ivarsson, Trelleborg 
Martin Larsson, Vellinge
Elaine Rydberg, Ängelholm
Estelle Larsson, AMM
Johanna Ragnarsson, Länsstyrelsen

2. Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner

Projektets innehåll

Projekt som startar 2018
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1. Avfallsförebyggande genom information och tillsyn

Projektnamn Tidsplan Projektarbetsgrupp



3. Bedömning av bullerutredningar

En fördjupad bullerutbildning bör 
genomföras med innehåll kring tolk-
ningar om olika typer av bullerutred-
ningar, gärna med konkreta tips och 
exempel. Den bör också innehålla 
hur tillsynsmyndighet formulerar 
beslut om föreläggande
att utföra bullerutredning samt erfa-
renhetsutbyte från kommuner som 
har åtgärdsprogram.

juni 2018 – 
juni 2019
12 månader

Robert Jakobsson-Åhl, Helsingborg
John Hansson (fr ht 2018), Kristianstad
Sandra Johannesson, Lund
NN, Malmö
Kristoffer Mattiasson, AMM
Nina Weber, Länsstyrelsen

Vid tillsynen av lokaler som är 
avsedda för bostadsändamål händer 
det emellanåt att man råkar ut för si-
tuationer där man kan stå inför valet 
att döma ut en lokal som bostad. Att 
ta detta steg är ingripande åtgärder 
med stora konsekvenser för både hy-
resgäst och hyresvärd. Så långtgående 
att tillsynsmyndigheten ofta drar sig 
för att fatta ett sådant beslut trots 
att boendemiljön kanske är direkt 
ohälsosam. Målet med projektet är 
att ta fram bedömningsgrunder och 
rutiner för utdömning av bostäder 
samt förslag till utformning av
beslutsmallar. Att fördjupa kunska-
pen hos miljö- och hälsoskyddsin-
spektörer som arbetar med dessa 
frågor.

juni 2018 – 
dec 2019
18 månader

Jenny Hjelmgren, Helsingborg
Elin Rånlund,  Lund
NN, Malmö
Elin Viggh, Svedala
Emmy Svensson, Söderåsens miljöför.
Nina Heinesson, Vellinge

4. Bedömningsgrunder och rutiner för utdömande av lokaler och bostäder

Projektets innehållProjektnamn Tidsplan Projektarbetsgrupp

5. Kvantitativ spårning; fusk inom livsmedelsbranschen

Projektet ska vara ett kontrollpro-
jekt. Projektarbetsgruppen kommer 
att utforma projektbeskrivningen 
och bestämma projektets inriktning 
och aktiviteter utifrån inspektörernas 
behov och idéer.

jan 2018 – 
juni 2019
18 månader

Pia Fagerberg, Höganäs
Sara Bjerke, Höör
Johan Persson, Lomma
Arvid Nordland, Malmö
Elena Evald, Ystad-Österlen miljöför.

1. Tillsyn av integrerat växtskydd

Ett projekt med syftet att minska 
användningen av kemiska bekämp-
ningsmedel inom jordbruket. Projek-
tet är tänkt att vara ett uppföljande 
tillsynsprojekt till det projekt 
Jordbruksverket och Kemikaliein-
spektionen

jan 2019 – 
dec 2019
12 månader

Frida Petersén, Kristianstad
Ida Grimlund, Lund
Ev. NN, Svedala
Ingrid Bornfeldt, Söderåsens miljöför.
Elin Nodbring, Ängelholm
Paradis Pirzadeh, Länsstyrelsen

Projekt som beslutats att genomföras med start 2019
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Klimatförändringar – kartering av miljöfarliga verksamheter och behov av åtgärder

Klimatförändringar kan på sikt medföra 
allvarliga problem för samhället på många 
sätt och inom många områden. Miljöfar-
liga anläggningar såsom industrier som 
översvämmas kan medföra en stor risk för 
utsläpp av farliga ämnen. För samhällsvikti-
ga anläggningar såsom avloppsreningsverk, 
deponier och dammar kan översvämningar 
medföra att driften omöjliggörs, vilket får 
allvarliga konsekvenser för hela samhället. 
Mot denna bakgrund är det därför viktigt 
att lokalisera och att minimera riskerna vid 
dessa anläggningar.

Inväntar resultatet från Miljösamverkan 
Sveriges projekt som redovisas någon 
gång under 2018. Ev. kan resultaten då 
användas i lämpligt tillsynsprojekt av 
MSS, exempelvis beträffande dagvatten.

”Projektet Incitament för energieffektivise-
ring” är en stor nationell satsning 2017, där 
verk-tyg tas fram att användas av företagen. 
Det är viktigt att projektet följs av ett till-
synsprojekt för största möjliga effekt. Syftet 
med projektet är att energieffektivisera skån-
ska företag för att minska klimatutsläppen. 
Projektet kommer att öka samverkan mellan 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, energi- 
och klimatrådgivare samt miljöstrateger.

Parkeras för att ev. genomföras 2019

Energieffektivisering

VemVad Hur

Föreslagna projekt som parkerats tillsvidare

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.

Anordna Hälsoskyddsdag för 
inspektörer som arbetar med 
hälsoskydd

Projektledare för MSS För att planera träffen blidas en 
tillfällig arbetsgrupp. Till träffen kan 
till exempel Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen bjudas in.
Återkommande 1 gång per år.

Anordna Länsmöte för livsmedelskon-
troll. En nätverksträff för inspektörer 
som arbetar inom området livsmedel.

Projektledare för MSS Planeras med hjälp av deltagarna i 
Tvärgruppen för livsmedelskontroll. 
Vid träffen deltar alltid Livsmedelsver-
ket. Återkommande 2 gånger per år.
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VemVad Hur

Delta i Tvärgrupp för 
livsmedelskontroll

Projektledare för MSS Tvärgruppen ska stötta ett 
kontinuerligt samarbete 
och återkoppling mellan 
Livssamverkansgruppen (nationell 
grupp) och de geografiska 
kommungrupperna i Skåne, genom 
att sprida kompetens, inhämta 
synpunkter, och driva gemensam fokus 
inom kontrollen
Återkommande 2 gånger per år.

Nätverk för Hälsosam planering Projektledare för MSS Delta i nätverket Hälsosam plane-
ring i samverkan med Region Skåne, 
AMM och länsstyrelsens samhälls-
byggnadsenhet och miljöstrategiska 
enheten. Två seminarier angående 
Hälsofrämjande samhällsplanering 
genomfördes den 11 och 16 januari 
2018.

Samverka med Region Skåne inom 
ramen för deras kemikalieplan

Projektledare för MSS 
tillsammans med repre-sentant 
från Länsstyrelsen Skåne

2018 Utbyta information och vid 
behov delta i möten.

Skapa nätverk inom Miljösamverkan 
Skåne för kemikaliesamverkan för 
kemikalieansvariga i kommun och på 
länsstyrelse samt AMM

Projektledarna i samarbete med 
MSS bered-ningsgrupp och 
styrgrupp

2018 anordnas workshop om 
syftet, formerna samt innehållet för 
nätverket.

Drift av hemsidan för MSS Projektledarna Hemsidan är en viktig 
kommunikationsportal för arbetet. 
Den ska vara uppdaterad och 
informationen ska vara enkel att hitta. 
Görs fortlöpande vid behov.

Plan för marknadsföring Projektledarna i samarbete med 
MSS beredningsgrupp och 
styrgrupp 

En plan för hur Miljösamverkan ska 
marknadsföras i olika sammanhang 
ska tas fram. 2018 – 2019.

Informationsfilm om MSS Projektledarna i samarbete med 
beredningsgrupp och styrgrupp 

I dag finns ett PowerPointmaterial 
som kan användas vid presentation av 
MSS. Som komplement ska en kort 
film tas fram, med syfte att underlätta 
presentationer och information om 
MSS. 2018 – 2019.
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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: 

Havs- och vattenmyndigheten (Hav)
Naturvårdsverket (NV)
Kemikalieinspektionen (Kemi)
Jordbruksverket (SJV)
Folkhälsomyndigheten (FoHM)
Livsmedelsverket (SLV)

Buller inomhus - Se över vägledning
Folkhälsomyndigheten

Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan

Preliminärt 
kvartal 3–4

Folkhälsomyndigheten fortsätter med 
översynen av vägledning om buller under 
2018.

Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se

Bassängbad
-Se över allmänna råd och övrig vägledning
Folkhälsomyndigheten

Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan

Preliminärt 
kvartal 4

Folkhälsomyndigheten fortsätter med över-
synen av allmänna råd och övrigt vägled-
ningsmaterial om bassängbad under 2018.

Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se

Vårdlokaler
-Se över vägledning
Follkhälsomyndigheten

Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan

Preliminärt 
kvartal 4

Folkhälsomyndigheten fortsätter med 
revideringen av vägledning om vårdlokaler 
under 2018.

Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se

Namn, myndighet och 
kontaktperson

Målgrupp 
och tidsplan

Kommentar

Radon
-Se över allmänna råd och övrig vägledning 
Follkhälsomyndigheten

Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan

Folkhälsomyndigheten behöver se över sin 
vägledning om radon i samband med imple-
menteringen av Strålsäkerhetsdirektivet.

Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se

Miljöbalken
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https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/tillsynsvagledning-inom-miljobalkens-omrade.html
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Tillsyn/Tillsynsvagledningsplan/
https://www.kemi.se/vagledning-for/inspektorer/vagledning-for-tillsyn
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instruktionertillkontrollanterochinspektorer/miljo/tillsynsvagledning.4.23f3563314184096e0d3e63.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/oktober/uppdaterad-plan-for-vagledning-om-tillsyn-enligt-miljobalken/
https://www.livsmedelsverket.se/


Samverkansprojekt: Tillsyn av 
växtskyddsmedels-användning på golfbanor 
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen.

Kommuner

Tillsyn kvartal 3–4

Uppstartsdagar planeras i augusti/september.

Emil Jansson, NV
emil.jansson@naturvardsverket.se

Samverkansprojekt: 
Tillsyn av varor i detaljhandeln.
Kemikalieinspektionen

Kommuner

Kvartal 4 – 1 2019

Inriktning är inte fastlagd, eventuellt tillsyn 
av hemelektronik eller biocidbehandlade 
varor i kombination med tillsyn av artikel 33 
i Reach.tAmanda Rosen, KemI

amanda.rosen@kemi.se

Seminarie: 
Tillsyn av kemiska produkter, 
bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

Kommuner och
Länsstyrelser

Tvådagarsutbildning, som ger en bra 
grundkunskap om kemikalietillsyn 

Kemikalieinspektionen
Kvartal 3 

Amanda Rosen, KemI
amanda.rosen@kemi.se

Seminarie: 
Tillsyn av kemiska produkter, fördjupning

Kommuner och
Länsstyrelser

Endagsutbildning, som ger en fördjupad 
kunskap om kemikalietillsyn. Riktar sig till 
erfarna inspektörerKemikalieinspektionen

Kvartal 4Björn Jonsson, KemI
bjorn.jonsson@kemi.se

Tillsynspaket: 
Konkret vägledning i form av checklistor, 
regellathundar, FAQ mm 

Kommuner och
Länsstyrelser

Kemikalieinspektionen kommer att fortsätta 
ta fram olika tillsynspaket med konkret 
vägledning kring olika sakområden. 

Kemikalieinspektionen
Löpande

Amanda Rosen, KemI
amanda.rosen@kemi.se

Tillsynsprojekt:
Om animaliska biprodukter

Kommuner Tillsynsprojekt inom områdena:
1. Kontroll av hantering av matavfall från 
restauranger och storkök

2. Kontroll av förvaring av animaliska 
biprodukter i primärproduktionen”

Jordbruksverket

Kvartal 1-4Anna-Karin Båvius, SJV
anna-karin.bavius@jordbruksverket.se

Seminarieserie 
om vägledning för prövning av små avlopp

Kommuner och
Länsstyrelser

Med anledning av att prövningen ligger så 
nära tillsynsinsatsen, redovisas detta här. 
När i tiden beror på om och när regeringen 
beslutar om nya regler för små avlopp.

Havs- och vattenmyndig-heten i samverkan 
med Länsstyrelser Otklart när i tiden
Åsa Gunnarsson, HaV
asa.gunnarsson@havochvatten.se

Namn, myndighet och 
kontaktperson

Målgrupp 
och tidsplan

Kommentar
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Handläggarträff: 
Vattenskyddsområden

Länsstyrelser och 
Generalläkaren

Aktuella frågor med koppling till tillsyn och 
prövningt

Havs- och vattenmyndigheten

Vecka 6Susanna Hogdin, HaV
susanna.hogdin@havochvatten.set

Handläggarträff: 
Dammar/vattenkraftverk

Länsstyrelser Aktuella frågor med koppling till tillsyn och 
prövningt

Havs- och vattenmyndigheten

Preliminärt 
kvartal 1-2

Anders Skarstedt, HaV 
vattenmyndigheten
anders.skarstedt@havochvatten.se

Namn, myndighet och 
kontaktperson

Målgrupp 
och tidsplan

Kommentar

Livsmedelslagen

Förebyggande av risker med ofullständigt 
upphettade malda köttprodukter

Kommunerna Projektet ansluter till operativt mål 5 om 
hur restauranger som serverar rätter av malet 
eller hackat kött hanterar faran EHEC så att 
risken att insjukna elimineras eller minskas 
till acceptabel nivå.

Livsmedelsverket
Våren

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@slv.se

Gluteninnehåll i livsmedel som 
saluhålls som glutenfria

Utvalda 
kommuner

Projektet ingår i ett nordiskt kontrollprojekt 
under Nordiska ministerrådet. Kontrollen 
ska omfatta produkter som är märkta 
med ”glutenfri” eller dylikt och som 
ersätter spannmålsprodukter som till 
exempel mjölmixer,  bageriprodukter och 
frukostflingor. Projektet ansluter till den 
nationella kontrollplanens mål nr 13 - 
verifiering av att uppgifter om ingredienser 
stämmer med de ingående ingredienserna.

2018
Ingrid Lindeberg
inli@slv.se

Glykoalkaloider i potatis 2017 och 2018 Länsstyrelserna 
och kommuner 
som har 
potatispackerier 
som är fristående 
från oldlarna

Inom projektet undersöks på vilket sätt 
odlarna och packerier som sorterar och 
tvättar potatis vidtar riskförebyggande 
åtgärder för att reducera halterna 
glykoalkaloider och förhindra att giftiga 
partier sätts på marknaden. Projektet är 
tvåårigt och syftar till att åstadkomma 
förbättringar genom hela leveranskedjan från 
odlaren till handeln.

2017-2018t

Pontus Elvingsson
poel@slv.se

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
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Styrgrupp

Beredningsgrupp

Projektledare/
samordnare

Arbetsgrupp ArbetsgruppArbetsgrupp

11

Organisation
Arbetet organiseras med en styrgrupp, beredningsgrupp (tidigare s.k. projektledningsgrupp), projektledare 
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 projektledare 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 projektledare 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 projektledare

Styrgruppens arbetsuppgifter:

• Projektbeställare
• Träffas 2 ggr per termin, 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

Projektledarnas 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

Arbets- och miljömedicin
Adjungerade projektledare

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, 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 2018 

Kerstin Åkerwall
Tommy Danielsson
Lena Åkesson 
Björn Berséus
Annelie Johansson
Gerd Lundquist
Jeanette Schlaucher
Richard Davidsson
Göran Jansson
Elin Ulander

Malmö
Kristianstad
Helsingborg
Lund
ordförande
miljöskydd
miljöstrategiskt
miljömedicin
Länsstyrelsen
Kommunförbundet Skåne

2016 - 2019
2016–2019
2018 - 2021
2018 - 2021

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 projektledarna 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 2018

Kommunerna

Länsstyrelsen

Projektledare

Helene Blom
Annelie Gille
Jörgen Hanak
Anders Lindén
Caroline Elmstedt
Rolf Englesson
Jonas Fröjd
Ingela Valeur
Göran Jansson
Elin Ulander

Lomma
Höganäs
Landskrona
Sjöbo
Malmö
Höör
livsmedel
miljöskydd/miljöstrategiskt
Länsstyrelsen
Kommunförbundet Skåne

2016 - 2019
2016–2019
2016–2019
2018–2021
2018 - 2019
2018 - 2021

Kommunernas principer för nominering till styrgrupp och 
projektledningsgrupp

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, förutom 
Malmö som utser sina egna representanter. Representanterna väljs för två eller fyra år, med överlappning 
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. Nästa ordinarie val till beredningsgrupp och styrgrupp kommer att 
ske 2019. 

Valberedning 2018
Anders Aronsson
Charlotte Leander
Sandra Gustafsson

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

rambudget
3. Kommunförbundet Skåne finansiering av en 50-procentig projektledartjänst, som en del av 

KFSKs basorganisation
4. De skånska kommunernas finansiering av en 50-procentig projektledartjänst, tjänsten 

administreras av KFSK
5. Intäkter och utgifter i samband med seminariearrangemang.

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

En standardavgift för seminariearrangemang tas ut med 1000 kronor per tillfälle, vilket beräknas ge 
ett överskott för utjämning av kostnader för arrangemangen samt för finansiering av andra tjänster. 
Undantagsvis, då arrangemangen inte medför några betydande kostnader ska avgiften vara 500 kronor. 

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, 1/3 av Kommunförbundet och 1/3 av 
kommunerna. 

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





Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner, Länsstyrelsen 
Skåne, Kommunförbundet Skåne 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: 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 
Fax: 046-719930 
www.kfsk.se

Skånes kommuner 
Arbets- och miljömedicin, Region Skåne


