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Minnesanteckningar möte styrgrupp Miljösamverkan Skåne   

  
Dag: Torsdagen den 4 juni 2020 

Tid:   Klockan 15.00 – 16.00 

Plats:  Digitalt möte 

 

Närvarande:  

Annelie Johansson     Länsstyrelsen, ordförande 

Rima Dauod  Länsstyrelsen 

Björn Berséus  Lunds kommun    

Lena Åkesson  Helsingborg stad   

Ida Persson  Hörby 

 Jörgen Olofsson Arbets- och miljömedicin Region Skåne 

Niklas Hansson  Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen 

Elin Ulander  Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, KFSK 

 

Ej närvarande 

Helena Holmgren Länsstyrelsen 

Rebecka Persson Malmö Stad 

 

 

1. Val av justeringsperson 

Jörgen Olofsson 

 

2. Samverkansavtal mellan kommunerna och Kommunförbundet Skåne (KFSK) 

Samverkansavtalet mellan kommunerna/miljöförbunden och KFSK behöver inte skrivas om. 
KFSK kommer även fortsättningsvis att inom sin basfinansiering betala en 50 procent tjänst för 
en verksamhetsledare. Den 50 procent tjänst som fakturerats miljöförvaltningarna i december 
varje år kommer att ingå i respektive kommuns kostnad för medlemsavgift till Kommunförbundet 
(Skånes kommuner). Troligen kommer även kostnaden för avtalet med Miljöbarometern 
(nyckeltalen) att ingå i medlemsavgiften. Obs, det är ännu inte något beslut fattat om den nya 
finansieringsmodellen för KFSK. 
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3. Hantering av Miljösamverkan Skånes ekonomi 

Kommunförbundets ekonomirutiner, driftsbudget, möjliggör inte att några pengar från 

Miljösamverkans konto kan överföras till 2021. Pengarna måste användas 2020, skickas tillbaka 

till kommunerna alternativt överföras till någon annan part inom samverkan för förvaltning.  

 

Beslut 

Återstoden av Miljösamverkan Skånes konto ska fördelas och skickas tillbaka till 

miljöförvaltningarna. Detta kommer att ske under senare delen av januari 2021. Pengarna 

fördelas efter antal kommuninvånare, inte utifrån deltagande i tidigare aktiviteter inom 

samverkan.  

 

Beslutet innebär att en årlig budget för Miljösamverkan måste göras, samt att varje konferens 

inom Miljösamverkan i fortsättningen måste bära sin egen kostnad.  

 

4. Verksamhetsplan 2021 

Utifrån beredningsgruppens förslag och resultatet av omröstningen ska styrgruppen besluta om 

VP 2021.  Beslutet gäller 2021, men vissa av projekten kan flyttas till 2022 – dock ska ett nytt 

beslut fattas inför 2022 utifrån vad som då är aktuellt.  

 

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 

 
Beslut  

Styrgruppen fastställer verksamhetsplanen 2021 enligt beredningsgruppens förslag, med 

följande ändringar: 

 

-Projekt integrerat växtskydd förlängs till och med den 31 mars 2021. 

 

-”Projekt handledning i praktiken av förorenade massor” ändras till ”Handläggning i 

praktiken av massor”. Innan projektet arrangerar länsstyrelsen kunskapshöjande TVL – 

kopplat till MB 9 kap med en del kopplat till MB 10 kap. Därefter startar MSS ett projekt 

om hur vi sätter kunskapen i ett sammanhang – diskussionsgrupper, material, 

checklistor etc. utifrån behov.  

 

5. Nästa möte 

En Doodle skickas för att boka in nästa möte. 
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Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander  Niklas Hansson  
 
 
Justeras 
 
Jörgen Olofsson 
 
 
 
 
Bilaga:  

1. Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan – beslut den 4 juni 2020. 


