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Minnesanteckningar möte styrgrupp och beredningsgrupp     
Miljösamverkan Skåne   

  
Dag: Fredagen den 8 november 2019 

Tid:   Klockan 13,00 – 16,00 

Plats:  Länsstyrelsen Malmö 

 

Närvarande:  

Annelie Johansson     Länsstyrelsen, ordförande 

Helena Holmgren Länsstyrelsen 

Ingela Valeur  Länsstyrelsen 

Rima Dauod  Länsstyrelsen 

Anneli Gille  Höganäs kommun 

Bertil Bengtsson Staffanstorps kommun 

Björn Berséus  Lunds kommun    

Caroline Elmstedt Malmö Stad 

Jörgen Hanak                       Landskrona kommun 

Lena Åkesson  Helsingborg stad   

Rebecka Persson Malmö Stad 

Tommy Danielsson                Kristianstads kommun 

 Kristoffer Mattisson  Arbets- och miljömedicin Region Skåne 

Niklas Hansson  Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen 

Elin Ulander  Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, KFSK 

 

Ej närvarande 

 Anders Lindén  Sjöbo kommun 

Helene Blom   Lomma kommun 

Jonas Fröjd   Länsstyrelsen 

 

 

1. Val av justeringsperson 

Lena Åkesson 
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Kommunförbundet Skåne Box 13, 264 21 Lund Gasverksgatan 3 a 0728-85 47 00 vx  www.kfsk.se 
Skånes kommuner   
www.miljosamverkanskane.se 
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2. Förändringar i gruppen inför 2020 

 

Styrgrupp    

Rebecka Persson Malmö Stad 

Ida Persson 2020 - 2023 ersätter Tommy Danielsson 

Lena Åkesson 2018-2021 

Björn Berséus 2018-2021 

Annelie Johansson Länsstyrelsen  

Rima Daoud Länsstyrelsen ersätter Jeanette Schlaucher 

Helena Holmgren  Länsstyrelsen 

Vakant AMM ersättare för Kristoffer Mattisson 

Niklas Hansson Länsstyrelsen adjungerad 

Elin Ulander KFSK adjungerad 

 

Beredningsgrupp    

Helene Blom 2020 – 2023 

Anders Lindén 2018 – 2021 

Bertil Bengtsson 2018 – 2021 

Vakant 2020 - 2023 ersättare för Jörgen Hanak (Tina Eriksson) 

Vakant 2020 – 2023 ersättare för Annelie Gille 

Vakant Malmö Stad ersättare för Caroline Elmstedt 

Ingela Valeur Länsstyrelsen 

Jonas Fröjd  Länsstyrelsen 

Niklas Hansson Länsstyrelsen 

Elin Ulander KFSK 

 

Valberedningen till Miljösamverkan kommer att se över vakanserna från kommunerna. 

Länsstyrelsen undersöker ev. ersättare för Jonas som är sjukskriven. Region Skåne, AMM Syd 

återkommer med ersättare för Kristoffer.  

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Utbildning i kommunikation och bemötande som efterfrågats och för vilken styrgruppen önskat 

start våren 2020; förslag inkom på att komplettera utbildningen med block om interkulturell 

kommunikation t. ex Michael Råberg som ska ha utbildningar i Helsingborg. Underlag lämnas till 

Kommunförbundets kurs och konferensavdelning för upphandling. Styrgruppen hålls informerad 

om resultatet för beslut om utbildningen eller inte.  

 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

4. Lägesrapport  

Lägesrapport MSS oktober 2019 är utskickad med kallelsen inför mötet. 

 

Länsmötet för livsmedelskontroll den 21 oktober ställdes in pga. svårigheter att få ihop ett 

fungerande program. Elin, Elisabeth Colleen; Länsstyrelsen och Alexander Sobestiansky; 

Livsmedelsverket kommer att ha ett möte i början på nästa år för att bestämma hur länsmötena 

ska planeras framöver. Under våren 2020 kommer Livsmedelsverket inte att delta i några 

länsmöten då de istället har en ”utbildningsturné” om att utföra kontroll enligt god sed. 

 

Förslag på punkter till kommande länsmöten är Riksmaten (Livsmedelsverkets nationella 

matvaneundersökning), organisation, utredningar, speciell livsmedelsstyrka mot brott, 

ålförsäljning. 
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Niklas berättade om och visade utvärderingsresultat från uppstartsdagen för Projekt integrerat 

växtskydd. Elin berättade om och visade utvärderingsresultat från Hälsoskyddsinternatet. Se 

bilaga 1 PowerPointpresentation från mötet. 

 

5. Ekonomiuppföljning 

Elin redogjorde för Miljösamverkan Skånes ekonomi enligt nedan. 

 

Saldo den 1 november 2019 98 000 kr (13 maj 2019 95 000 kr) 

 

Större förväntade kostnader: 

Nya mallar, konsult grafisk profil 25 000 kr 

Film om Miljösamverkan  4000 kr 

Dricksvatten nätverk 5000 kr 

Avslutningsluncher projekt 2018-2019 4000 kr 

 

6. Nya mallar för Miljösamverkan 

Styrgrupp och beredningsgrupp anser att det är för hög kostnad för nya mallar, konsult grafisk 

profil enlig utskickad bilaga till kallelsen. Diskussion om alternativ, det bestämdes att var och en 

undersöker i sin organisation om det finns möjlighet till kommunikationsstöd. Se även tidigare 

utskickad bilaga till kallelsen.  

 

Lena har efter mötet återkopplat och eventuellt finns det möjlighet att köpa timmar av 

Helsingborg under 2020. 

 

7. Plan för marknadsföring av MSS enligt VP 2019 

Diskussion kring vad som menades med marknadsföring när aktiviteten lades till i VP 2019.  

Fortsatt marknadsföring av Miljösamverkan Skåne kommer att ske genom filmen om 

Miljösamverkan som presenteras i december 2019 samt att Elin och Niklas under 2020 kommer 

att besöka några kommuner för att prata om Miljösamverkan samt lyssna av 

miljöförvaltningarnas behov. Det kan vara strategisk fördel att fortsätta verka för att sprida 

miljösamverkans nytta. 

 

8. Verksamhetsplan 2020 – deltagare i respektive projektgrupp 

 Verksamhetsplan 2021 – workshop/gruppdiskussion om förlag på projekt  

 

 

Tidsplan för verksamhetsplaneringen inför 2021: 

Diskussion i styr- och beredningsgrupp om inkomna projektförslag             november 2019 
Bearbetning, formulering av återstående projektbeställningar november 2019 
Projektbeställningarna skickas till kommunerna för omröstning  december 2019-februari 2020 
Förslag på verksamhetsplan 2021 tas fram - beredningsgruppen mars 2020 
Beslut om verksamhetsplan 2021 – styrgruppen  maj 2020 
Kommunerna informeras om verksamhetsplanen  juni 2020 

 
 
 
 
 
 



 

Kolumnen ”intresse” visar antal deltagare som har anmält sig att delta i respektive projekt. Röd text är noteringar från mötet.  

 

 Projekt som fortsätter från 2019 Innehåll Projektledare Tid och noteringar 

1 Kemikaliesmart förskola och skola Framtagen webb förvaltas via 
länsstyrelsen 2018 - 2019 

 2019 – 2020 
Niklas är 
kontaktperson på 
länsstyrelsen.  

2 Tillsyn av integrerat växtskydd Integrerat växtskydd; projektet 
har startats men måste 
förlängas in på 2020. Ett projekt 
med syftet att minska 
användningen av kemiska 
bekämpningsmedel inom 
jordbruket. Projektet är tänkt att 
vara ett uppföljande 
tillsynsprojekt till det projekt som 
gjordes 2015 av 
Jordbruksverket och 
Kemikalieinspektionen. 

Niklas Hansson Mars 2019 – 
september 2020 

 
 
 Nya projekt med uppstart 

2020 
Innehåll Tid Intresse Minnesanteckning 2019-11 08 

3 Klimatförändringar – 
kartering av miljöfarliga 
verksamheter och behov av 
åtgärder1 

Att dels lokalisera de 
miljöförliga anläggningar som 
vid klimatförändringar löper 
störst risk för att drabbas och 
som utgör det största hotet 
miljön och viktiga 
samhällsförändringar och 
dels att inleda arbete för att 
minimera riskerna. 

Drivs inte som ett 
projekt. 
”klimatförändringar” 
ska vara 
styrande/genomsyra 
andra projekt (4, 5 och 
6). 

 Notering: En synpunkt som 
inkommit från inspektörer är att 
det blir spretigt och svårt att 
väva in klimatanpassning i 
övriga projekt. 
Styrgruppens uppfattning är att 
klimatanpassning ingår som en 
naturlig del i de beslutade 
projekten 4 - 6. 

4 Små avlopp och 
gemensamhetsanläggningar 

Att möjliggöra att rätt krav 
ställs på små avlopp och 
gemensamhetsanläggningar 

Inleds med ett 
seminarium av 
länsstyrelsen hösten 

5 (6) Projektet kan genomföras enligt 
beslutad VP 2020. 
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och förbättrad kommunal VA-
planering och bidrar till 
miljömålens uppfyllelse för 
vatten och klimatpåverkan. 

2019. 
Oktober 2020 t.o.m. 
december 2021 
 

Se bilagorna 2 - 4 ”Helenas 
epost Naturaprövning och 
enskilda avlopp” samt ”Yttrande 
över remiss handbok VA” och 
”Remissvar Skåne små avlopp 
Natura 2000” 

5 Energieffektivisering2 Projektet Incitament för 
energieffektivisering är en 
stor nationell satsning 2016-
2019, där verktyg tas fram att 
användas av företagen. Det 
är viktigt att projektet följs av 
ett tillsynsprojekt för största 
möjliga effekt. Syftet med 
projektet är att 
energieffektivisera skånska 
företag för att minska 
klimatutsläppen. Ytterligare 
ett syfte med 
energieffektiviseringen är att 
göra samhället mindre 
sårbart avseende 
energiförsörjningen. Projektet 
kommer att öka samverkan 
mellan miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, 
energi- och klimatrådgivare 
samt miljöstrateger.   

Inleds hösten/vintern 
2019, 
Januari 2020 t.o.m. 
december 2020 

2 Ett viktigt projekt för 
Miljösamverkan Skåne. Hänsyn 
behöver tas till en 
fortsättning/utökning av 
incitamentsprojektet där 
Länsstyrelsen avser delta med 
kommunerna som deltar frivilligt. 
Energimyndigheten har ansökt 
om förlängning med besked i 
regleringsbrev i december och 
beslut från Tillväxtverket ca jan 
2020. En förlängning av 
incitamentsprojektet syftat till att 
nå till stora delar samma mål 
som MSS-projektet. 
Verksamhetsledarna håller 
styrgruppen informerad om 
händelseutvecklingen. 
 
Fler deltagare behövs om MSS 
ska driva projektet.  

6 Handläggning i praktiken av 
förorenade massor 

Ett projekt som bör leda fram 
till tydliga förslag på beslut 
och försiktighetsmått samt 
tydliga bedömningsgrunder 
som kan användas vid 
tillsynen.  Beredningsgruppen 
bör avvakta med 
projektbeställning/plan tills de 

Januari 2020 t.o.m. 
december 2020 

5 Projektet kan genomföras enligt 
beslutad VP 2020.  
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nya lagförslagen kommer 
under hösten 2019. 

7 Uppdatering av ”Guide till 
kontroll av 
dricksvattenanläggningar” 
MSS 20163 

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

Augusti 2020 t.o.m. 
december 2020 

2 Projektet går att genomföra med 
en liten projektgrupp. 

 

8 Vatten i Skåne; säkrare 
vattenskyddsområden i 
Skåne genom information, 
tillsyn och åtgärdsprogram 
(sammanslagning av 
projekt 3 och 4 i 
webbenkäten, 
vattenskyddsområden) 

Målet är att öka skyddet av 
vattenskyddsområden genom 
förebyggande arbete, 
information och tillsyn. I 
projektet tas erforderligt 
material fram för att stödja 
detta arbete.   
Projektet ska omfatta både 
de kommuner som har vso 
och de som inte har vso. 
Tydliga avgränsningar ska 
finnas för projektet, olika 
delprojekt 2020/2021. 

Januari 2020 t.o.m 
december 2021 

5 (6) Projektet kan genomföras enligt 
beslutad VP 2020. Finns behov 
av fler resurser i arbetsgruppen. 
Utskick med förfrågan om 
deltagande i arbetsgruppen sker 
till de kommuner som har tillsyn 
av VSO.  
 
HaV kommer med ny vägledning i 
januari 2020. 
 
 

9 Kontroll av animaliska 
biprodukter, ABP 

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

Augusti 2020 t.o.m.  
juni 2021 

2 Finns behov av att Jonas eller 
ersättande Länsveterinär deltar. 
Även mer resurser för en 
arbetsgrupp välkomnas från 
kommunerna.  
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miljöaspekter ska ingå i 
projektet.  

 
Miljösamverkan Jönköping har 
nyligen haft ett ABP-projekt där 
material togs fram. Detta material 
omfattar handläggarstöd mm. 

10 Förstudie och 
kontrollprojekt inom 
dagvattentillsyn 

Syftet med projektet är att 
stärka kommunerna i tillsynen 
på dagvatten och hur man 
ska se på 
dagvattenanläggningarna. 
Det finns behov av att stärka 
kompetensen 
kunskapsmässigt och också 
genom att skapa samsyn 
över länet. 
För att få ett avgränsat och 
greppbart projekt, föreslås 
det avgränsas till kommunala 
dagvattenanläggningar (såväl 
ledningsnät som ev. 
reningsanläggningar). Genom 
att kunskap och erfarenhet 
byggs upp gällande dessa 
anläggningar, får vi 
beredskap också för tillsyn på 
privata anläggningar. 

Drivs inte som ett 
projekt; men på MSS 
hemsida ska det lyftas 
och finnas utrymme för 
att dela material (ny 
funktion). 2020 

 För att kunna dela material krävs 
en förbättrad/ny hemsida för 
MSS. 

11 Tillsyn av U-verkstäder 
och tvättar med brister 

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

Drivs inte som ett 
projekt; men på MSS 
hemsida ska det lyftas 
och finnas utrymme för 
att dela material (ny 
funktion). 2020 

 För att kunna dela material krävs 
en förbättrad/ny hemsida för 
MSS. 
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infomaterial. 
 

1) Projektet är parkerat i vp 2019 

2) Projektet är parkerat i vp 2019 

3) Beräknas bli en kortare aktivitet vilken utförs i projektform 

 
 

Workshop/gruppdiskussion om förlag på projekt inför 2021 
Deltagarna delades upp i tre grupper utifrån mindre eller större kommuner (grupp 1 och 2), samt en grupp med deltagare från 
Länsstyrelsen (grupp 3). Projekten bedömdes utifrån aktualitet och intresse där grön motsvarar mest intressant, gul lite mindre 
intressant och rosa ett svalare intresse. Röd motsvarar inte alls intressant. Resultatet visar att projekt L ”Minska läckage från 
bekämpningsmedel i växthus” bedöms som mest intressant, följt av projekt C ”Höga temperaturer inomhus”. Projekt K ”Störningar 
från djur” fick rött från alla grupperna och kommer inte att ingå i den kommande omröstningen inför VP 2021. 
 

 Projekt med uppstart 
2021 

Innehåll Tid Resultat workshop Kommentar 

12 Tillsynsvägledning 
skönhetssalonger 

Projektet ska leda till att ett 
handledningsmaterial tas 
fram som kan fungera som 
stöd för inspektioner på 
denna typ av objekt. En 
konferens anordnas där 
erfarenheterna från 
tillsynskampanjen 
presenteras i form av en 
rapport. Projektet kan drivas 
efter att Socialstyrelsen 
reviderat allmänna råd och 
handbok om yrkesmässig 
hygienisk verksamhet. 

Parkeras 2020. 
Startar 2021 

1 gul (grupp 3) 
1 rosa (grupp 1) 

HÄLSOSKYDD 

 
 

 Nya förslag  
(inkomna okt 19) 

Innehåll Förslag från  Resultat workshop 
(grön=prio 1, gul=prio 2, 

rosa=prio 3, RÖD=BORT) 

Kommentar 

A Tillsynsvägledning inom 
ny lagstiftning 

Se bilaga Hörby 1 rosa (grupp 3) MILJÖ 
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förbränningsanläggningar 
och projekt 

B Bassängbad utbildning 
mm 

Se bilaga Lund 1 grön (grupp 1) HÄLSOSKYDD 

C Höga temperaturer 
inomhus i bostad 

Se bilaga Lund 1 grön (grupp 2) 
1 gul (grupp 1) 
1 rosa (grupp 3) 

HÄLSOSKYDD 

D Höga ljudnivåer - klagomål Se bilaga Lund 1 grön (grupp 3) 
2 gula (grupp 1 båda) 

HÄLSOSKYDD 

E Riktlinjer för handläggning 
av ansökan om tillstånd för 
spridning av 
bekämpningsmedel i 
vattenskyddsområden 

Se bilaga Trelleborg 1 gul (grupp 3) 
1 rosa (grupp 1) 

MILJÖ 

F Handläggarstöd för tillsyn 
gällande 
kvicksilversanering av 
avloppsrör vid 
tandläkarkliniker - 
sanering 

Se bilaga Trelleborg 1 gul (grupp 2) 
1 rosa (grupp 1) 

MILJÖ 

G Tillsyn av sjukhus inkl. 
kemi, hälsoskydd och 
avlopp. 
 

Se bilaga Trelleborg 1 grön (grupp 2) MILJÖ 

H Kompetensutveckling 
plaster 

Föredrag eller annan 
kompetensutveckling kring 
olika plasters egenskaper, 
vilka som tål värme t.ex. och 
hur de reagerar kemiskt och 
fysikaliskt. Det är 
livsmedelsinspektörerna som 
vill lära sig mer om detta så 
det är den inriktningen vi 
tänker oss. 
 

Höganäs 1 grön (grupp 3) LIVSMEDEL 
(Höganäs 
kompletterar med 
projektbeställning) 

I Kompetensutveckling Livsmedelsinspektörerna Höganäs 1 gul (grupp 3) LIVSMEDEL 
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livsmedel mikrobiologi efterfrågar också ett 
kompetensutvecklingsprojekt 
kring mikrobiologi. De vill lära 
sig mer om vad som händer 
mikrobiologiskt med 
exempelvis rosa hamburgare 
och olika sätt att hantera rå 
köttfärs. Livsmedelsverket 
hade 2018 ett projekt kring 
”blodiga burgare”, vilket har 
följts upp i år. Om de kommit 
fram till några konkreta 
riktlinjer vet jag inte (det har 
de knappast). Oavsett det 
handlar projektförslaget om 
kunskapsuppbyggnad inom 
mikrobiologi kopplat till 
livsmedel, bredare än just 
rosa hamburgare, alltså. 

(Höganäs 
kompletterar med 
projektbeställning) 

J Kosttillskott Kosttillskott är alltid relevant 
och svårt. Även här 
efterfrågas främst 
kompetensutveckling och vi 
ser gärna att Jordbruksverket 
och andra experter bjuds in 
som deltagare i projektet på 
något sätt. 

Höganäs 1 gul (grupp 3) LIVSMEDEL 

K Störningar från djur Vi ser gärna ett projekt där vi 
samsynar hur vi gör med 
klagomål på djur som stör. 
Detta kan förstås också 
diskuteras på 
handläggarträffarna, men det 
kan vara bra med ett 
gemensamt förhållningssätt 
till detta i form av en 

 3 RÖDA (ALLA) HÄLSOSKYDD 
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vägledning eller liknande. 
 

L Minska läckage från 
bekämpningsmedel i 
växthus 

Målet är att de flesta 
växthusodlare i Skåne ska 
kartlägga vattenflödena i sina 
växthus för att upptäcka 
riskområden och riskmoment 
för läckage och att göra en 
åtgärdsplan för att åtgärda 
läckagen. Målet är att 
läckaget ska minska senast 
2022 enligt följande: Tillsynen 
genomförs sommaren 2021. 
Åtgärdsplanen lämnas in av 
verksamheten december 
2021. Åtgärderna genomförs 
och effekterna i form av 
minskat 
bekämpningsmedelsläckage 
ses redan växtsäsongen 
2022. 

Länsstyrelsen, 
Höganäs 

3 gröna (grupp 1+2+3) MILJÖ 

M E-handel  Malmö 2 gröna (grupp 1 + 3) LIVSMEDEL 
Kompletteras med 
projektbeställning av 
Malmö stad. 
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Nästa möte 

Doodle kommer skickas ut för att boka kommande möten.  
 
 
 
Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander  Niklas Hansson  
 
 
Justeras 
 
 
Lena Åkesson 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga:  

1. PowerPointpresentation från mötet (PP_SG_BG_2019-11-08) 
2. Helenas epost Naturaprövning och enskilda avlopp 
3. Yttrande över remiss handbok VA 
4. Remissvar Skåne små avlopp Natura 2000 

 
 
 
 
 
 

 


