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Styrgrupp  

 
 

 

Niklas Hansson, 010-224 13 64 
niklas.hansson@lansstyrelsen.se 
Elin Ulander, 0728-85 47 56  
elin.ulander@kfsk.se 
 

 
 

 

 Postadress  Besöksadress Telefon Telefax  Hemsida  
 

Länsstyrelsen Skåne  205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx www.lansstyrelsen.se/skane 

Kommunförbundet Skåne Box 13, 264 21 Lund Gasverksgatan 3 a 0728-85 47 00 vx  www.kfsk.se 
Skånes kommuner   
www.miljosamverkanskane.se    
 

 

Minnesanteckningar möte styrgruppen Miljösamverkan Skåne   

  
Dag: Måndagen den 13 maj 2019 

Tid:   Klockan 09:00 – 12:00 

Plats:  Länsstyrelsen Malmö 

 

Närvarande:  

Annelie Johansson     Länsstyrelsen, ordförande 

Björn Berséus  Lunds kommun    

 Jeanette Schlaucher Länsstyrelsen  

Kristoffer Mattisson  Arbets- och miljömedicin Region Skåne 

Lena Åkesson  Helsingborg stad   

Rebecka Persson Malmö Stad 

Niklas Hansson  Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen 

Elin Ulander  Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet 

 

Ej närvarande 

 Patrik Karlsson  Länsstyrelsen 

Tommy Danielsson                Kristianstads kommun 

 

 

1. Presentation av nya styrgruppsmedlemmar 

Välkomna Rebecka och Kristoffer! 

 

2. Justerare av minnesanteckningarna 

Björn Berséus utses att justera minnesanteckningarna. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Beträffande den utbildning i kommunikation och bemötande som efterfrågats; det har inte gått 

att genomföra en gemensam upphandling tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Underlag är istället inlämnat till Kommunförbundets kurs och konferensavdelning för 

upphandling, med ev. kursstart hösten 2019. 
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-Styrgruppen anser att det är för tidigt med start hösten 2019 och starten skjuts upp till våren 

2020.  

 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

4. Lägesrapport  

Lägesrapport MSS maj 2019 är utskickad med kallelsen inför mötet. 

 

• Det blir rekordstort deltagande vid bullerutbildningen den 23 maj, 100 personer! Planerare 

är inbjudna som sekundär målgrupp, lyft om möjligt hur bullerfrågor tas omhand i deras 

nätverk.  

• Projektet Integrerat växtskydd har startat; projekttiden måste förlängas in på 2020 för att få 

tid att utföra en tillsynsdel inom projektet. 

• Programmet för Hälsoskyddsinternatet är färdigt och visades (bifogas inte eftersom det 

fortfarande är arbetsmaterial). 

 

5. Ekonomiuppföljning 

Elin redogjorde för Miljösamverkan Skånes ekonomi enligt nedan. 

 

Saldo 2019-05-13 95 500 kr  

 

Större förväntade utgifter är kostnader för uppdatering av hemsidan, mallar och framtagande av 
filmen om Miljösamverkan Skåne (för att ersätta PowerPoint-presentationen om MSS). 
 

6. Pris för större utbildningar 

När vi arrangerar större utbildningar med konsulter som föredragshållare är det inte alltid möjligt 
att hålla kostnaden till 500 eller 1000 kr, eller att utjämna kostnaden med medel från 
Miljösamverkans konto hos Kommunförbundet. Bakgrunden är att vid större utbildningar behövs 
oftast externa lokaler, och ett normalt paket för dagskonferens ligger på nästan 500 
kr/deltagare. Vill vi samtidigt anlita föredragshållare/utbildare/konsulter med rätt kompetens tar 
de ut ett arvode, ofta 25 000 för en heldag + ev. resor logi. Utöver detta har vi som princip att 
arbetsgruppens deltagare får gå med gratis om det är möjligt. 
 
Beslut 
 
Styrgruppen beslutar att kostnaden för Miljösamverkan Skånes arrangemang 
fortsättningsvis ska vara 500 kr eller 900 kr, samt att ytterligare en högre gräns på 1400 
kr tillkommer. Det högsta priset kan användas vid till exempel utbildningar då externa 
konsulter hyrs in. Kostnaden för ett arrangemang ska alltid framgå i förväg av inbjudan. 
 

7. Verksamhetsplan 2020 

Beredningsgruppen har mot bakgrund av svaren på webbenkäten samt de förslag som 
ytterligare inkommit (4 stycken) arbetat fram ett förslag på verksamhetsplan 2020. För de 
projekt som valts ut har beredningsgruppen kompletterat projektbeställningarna. Styrgruppens 
uppgift är att besluta om verksamhetsplanen. Underlag är utskickat med kallelsen inför mötet; 
bilaga 2 MSS beredningsgruppens förslag på verksamhetsplan 2020. 
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Tidsplan för verksamhetsplaneringen inför 2020: 

Strategiska riktlinjer och förslag på projekt mm –  
styrgruppen/beredningsgruppen   oktober 2018 
Bearbetning, formulering av projektbeställningar - beredningsgruppen oktober – december 2018 
Projektbeställningarna skickas till kommunerna för omröstning  januari – mars 2019 
Beslut om verksamhetsplan 2020 – styrgruppen  april/maj 2019 
Kommunerna informeras om verksamhetsplanen  juni 2019 

 

Beslut om Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2020 

 

”Klimatförändringar” ska inte drivas som ett separat projekt, perspektivet ska styra och 

genomsyra övriga projekt när så är möjligt.  

 

Fem stycken nya projekt ska startas 2020: 

• Små avlopp och gemensamhetsanläggningar 

• Energieffektivisering 

• Handläggning i praktiken av förorenade massor 

• Vatten i Skåne; säkrare vattenskyddsområden i Skåne genom information, tillsyn och 

åtgärdsprogram 

• Kontroll av animaliska biprodukter, ABP 

 

Förutom projekten ska ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar”, tidigare 

framtagen inom samverkan, uppdateras av en arbetsgrupp (tillfällig projektgrupp). 

 

På hemsidan ska det finnas möjlighet för inspektörerna att lägga ut/dela material, även 

material som inte är framtaget inom samverkan.  Där ska projektförslagen ”Förstudie och 

kontrollprojekt inom dagvatten” och ”Tillsyn av U-verkstäder och tvättar med brister” 

lyftas fram. 

 

Projekt ”Tillsynsvägledning skönhetssalonger” parkeras till verksamhetsplanen 2021. 

 

Miljösamverkans ”övriga aktiviteter” ska genomföras enligt förslaget, med tilläggen: 

• att det inte ska arrangeras ”Hälsoskyddsinternat” årligen 

• att verksamhetsledarna ska besöka miljöförvaltningarna för att lyssna av 

kommunernas behov, träffa inspektörerna och få idéer och inspiration för att kunna 

utveckla samverkan.  

 

För sammanställning och projektbeställningar se bilaga 1; Miljösamverkan Skåne 

Verksamhetsplan 2020 – styrgruppens beslut den 13 maj 2019. 

 

8. Övrigt 

MSS årshjul för verksamhetsplanering bör kompletteras med en processbeskrivning där det 

tydligare framgår styrgruppens ansvar att ta fram inriktningar för verksamhetsplanen, för att till 

exempel beskriva vilka som är de skånska utmaningarna vi ska förhålla oss till när projekt och 

aktiviteter beslutas.  

 

 

9. Nästa möte 
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Vid nästa möte ska beredningsgruppen och styrgruppen delta för att tillsammans ta fram 
inriktning inför verksamhetsplanen 2021. 
 
Doodle skickas ut för att boka en tid.  
 
 
 
Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander  Niklas Hansson  
 
 
Justeras 
 
 
Björn Berséus 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: 
1. Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2020 – styrgruppens beslut den 13 maj 2019 


