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Styrgrupp och beredningsgrupp 

 
 

 

Göran Jansson, 010-224 13 96 
goran.n.jansson@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: Fredagen den 19 oktober 2018 

Tid:   Klockan 13:00 – 16:00 

Plats:  Länsstyrelsen Malmö 

 

Närvarande:  

Annelie Johansson     Länsstyrelsen, ordförande 

Gerd Lundquist  Länsstyrelsen    

Jeanette Schlaucher Länsstyrelsen  

Ingela Valeur  Länsstyrelsen 

Lena Åkesson  Helsingborgs stad   

Tommy Danielsson                Kristianstads kommun 

Jörgen Hanak  Landskrona kommun 

Caroline Elmstedt Malmö stad 

Bertil Bengtsson Staffanstorps kommun   

Niklas Hansson  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen 

Elin Ulander  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet 

 

Ej närvarande 

Björn Berséus  Lunds kommun   

Helene Blom   Lomma kommun 

Anneli Gille  Höganäs kommun 

Anders Lindén  Sjöbo 

Jonas Fröjd  Länsstyrelsen 

Richard Davidsson Arbets- och miljömedicin Region Skåne 

-  Malmö stad 

Göran Jansson  Länsstyrelsen 

 

 

 

mailto:goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
mailto:elin.ulander@kfsk.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/


    sid 2(4) 

1. Välkomna Bertil Bengtsson och Niklas Hansson 

Bertil, miljöchef i Staffanstorp, valdes vid miljöchefsträffen i september in i vår beredningsgrupp. 

Då Göran Jansson går i pension efterträds han den 1 november av Niklas. Niklas arbetar som 

miljöhandläggare på Länsstyrelsen, och har även arbetat med Miljösamverkan Kronoberg.  

 

2. Justerare av minnesanteckningarna 

Tommy Danielsson utses att justera minnesanteckningarna. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möten 

- Kerstin Åkerwalls ersättare ska vara på plats i början av december. 

 

- Utbildning kommunikation och bemötande; fortsätter undersöka möjligheterna till 

gemensam upphandling tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland. 

 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

4. Lägesrapport MSS november 2017 

Lägesrapport MSS oktober 2018 är utskickad med kallelsen inför mötet. 

 

- Dagvatten; Länsstyrelsen har besökt 10 kommuner, i sin LAV-tillsyn. Vid tillsynsbesöken 

diskuteras strategiska underlag för VA-planering, spillvatten, dagvatten, skyfallsplanering, 

enskilda avlopp och till viss del dricksvatten.  

 

- Kemikaliesmarta förskolor och skolor; i DN:s temanummer om förskola och skola kommer 

den 21 oktober en annons om Miljösamverkans arbete. Dimitra Alikioti har timanställts av 

Länsstyrelsen för att administrera och förvalta webbsidan. https://kemikaliesmartskane.se/ 

 

- Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning; arbetsgruppen måste observera att det är 

mycket på gång på området inom Naturvårdsverket bl. a. digitalt stöd och nya handböcker.  

Vårt projekt och utbildningsdag nämndes i NVs nyhetsbrev Hållbart i juni. 
 

- Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräs och fallskydd; arbetsgruppen måste 

observera att det är mycket på gång inom ämnet, och försöka sätta checklistan i ett större 

sammanhang. 
 

- Samverkan kring kemikaliefrågor; Under 2019 kommer Kemikalieinspektionen genomföra 

ett samverkansprojekt tillsammans med kommunerna på temat information om farliga 

ämnen i varor, MSS prioriterar att delta i detta. Vi kan förslagsvis sammanställa en skånsk 

rapport av resultatet. Eftermiddagen den 16 januari är KEMI inbokade för uppstartsmöte i 

Malmö. 

 

- Länsmöte för livsmedelskontroll; Livsmedelsverket har meddelat att de inte har möjlighet att 

delta vid länsmöten under hösten och troligen inte heller i vår. Anneli tar kontakt, och 

undersöker orsaken och möjligheten att de skulle ändra sitt beslut. -> efter mötet har 

Annelie kontaktat SLV, och förutsatt att vi bokar ett datum med lång framförhållning kan de 

troligen komma till Skåne under våren.  
 

https://kemikaliesmartskane.se/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45405F45704042584771494359/424A59457242435C44714443594071
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- Nätverk för dricksvatten; start den 25 oktober. -> minnesanteckningar från mötet finns här. 

 

5. Ekonomiuppföljning 

Elin redogjorde för Miljösamverkan Skånes ekonomi enligt nedan. 

 

Saldo 2018-10-18 -79 100 kr  

 

Underskottet beror på att Hälsoskyddsinternatet inte är fakturerat kommunerna. 

 

6. Workshop om verksamhetsplan 2019 - 2020 

 Genomfördes i form av workshop med cafésamtal. Följande frågor diskuterades: 
 

 
1. Vad ser du för behov av aktiviteter, utbildningar och mindre projekt inför 2019? 
2. Vilka miljömål och mål från Agenda 2030 bör vi prioritera/jobba mot 2020? 
3. Vad ser du för behov av projekt, aktiviteter och utbildningar inför 2020? 
4. Vilka projekt kommer din organisation kunna vara med och bemanna? 
 
Diskussionen utgick från följande tillsynsområden: 
 
Miljöfarlig verksamhet Avlopp 
Kemikalier  Dricksvatten  
Hälsoskydd  Lantbruk  
Livsmedelskontroll Vattenförvaltning 
 

 

Följande aktiviteter och projekt föreslogs: 

2019: 

Kemikalier (nätverket) 

Hälsoskyddsinternat 

Nätverk dricksvatten 

Kontroll ABP 2020? 

Tvärgrupp livsmedelskontroll 

Kommunikation 

 

2020: 

Förorenad mark DP, ÖP 

Handläggning massor 

MCP förbränning 

Kemikalier (nätverket) 

Åtgärd 5 vattenförvaltning 

Små avlopp 

Säkrare vattenskyddsområden i Skåne 

Tillsyn IDE 

 

7. Övrigt 

EMIL; kommer inte att slås ihop med IDA. Förslag på mer öppna miljöbrottsmöten, eller i 

samband med Länsstyrelsens länsmiljöträffar. Hur ser det ut i andra län? Poängterades på 

mötet att formen för EMIL-gruppens möten bör utgå från grundsyftet, dvs att få ett bättre 

https://kfskdemo-my.sharepoint.com/personal/elin_ulander_kfsk_se/Documents/Elin%20Ulander/Dricksvattennätverk%20Skåne/Nätverk%20för%20dricksvatten%20Skåne%20minnesanteckningar%202018-10-25.pdf
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samarbete mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare. Stora allmänna möten inbjuder inte 

till dialog på samma sätt som en mindre fast grupp gör varför båda formerna förespråkades. 

Allmän information när det är lämpligt, mindre arbetsgruppsliknande möten när det är lämpligt.  

Mötesformen för EMIL är beroende av syftet med mötena. 

 

8. Kommande möte 

De projekt som vi startat under 2018 sträcker sig även över 2019. Övriga aktiviteter 2019 bör vi 
kunna informera miljöförvaltningarna om i januari. 
 
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 

 
Doodlelänkar kommer att skickas för möten:     
 
Beredningsgruppen i mars 2019 
Styrgruppen i april/maj 2019 (för beslut om VP 2020) 
 
 
 
 
Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander   
 
 
Justeras 
 
 
Tommy Danielsson 

 
 


