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Styrgrupp/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 och beredningsgruppen 
Miljösamverkan Skåne   

  
Dag: Fredagen den 24 februari 2018 

Tid:   Klockan 13:00 – 16:00 

Plats:  Kommunförbundet Skåne Lund 

 

Närvarande:  

Annelie Johansson Länsstyrelsen, ordförande  

Lena Åkesson  Helsingborgs stad   

Kerstin Åkerwall Malmö stad 

 Gerd Lundquist  Länsstyrelsen Skåne   

Anders Lindén  Sjöbo kommun 

Anneli Gille  Höganäs kommun 

Ingela Valeur   Länsstyrelsen Skåne 

Jörgen Hanak  Landskrona stad   

Caroline Elmstedt                  Malmö stad 

     

Göran Jansson  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen 

Elin Ulander  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet 

 

Ej närvarande 

Tommy Danielsson                Kristianstads kommun 

Björn Berséus  Lunds kommun   

Richard Davidsson Arbets- och miljömedicin Region Skåne 

Jeanette Schlaucher Länsstyrelsen Skåne 

Rolf Englesson  Höör  

Helene Blom  Lomma kommun 

Jonas Fröjd Länsstyrelsen Skåne 

 

1. Justerare av minnesanteckningarna 

 Gerd Lundquist utses att justera minnesanteckningarna. 
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2. Minnesanteckningar från föregående möten 

Ändring i beslut: 

7. MSS budget och rutin för vad Miljösamverkans överskott från seminarier får användas till; 

beslut om vad överskott från budgetpost nr 4 (seminariepengar) får användas till, punkt 5 

• Fikakostnader i samband med arbetsgruppsmöten, om inte arrangören stå för 

kostnaden. 

 

3. Lägesrapport MSS november 2017 

Lägesrapport MSS februari 2018 är utskickad med kallelsen inför mötet. 

 

- Hälsoskyddsdag; beredningsgruppen och styrgruppen är positiva till att det arrangeras 

ett Hälsoskyddsinternat (2 dagar med möjlighet till övernattning). Förutsättningen är att 

det även ska finnas möjlighet att endast delta en av de båda dagarna. Arbets- och 

miljömedicin ska också bjudas in för att föreläsa om Miljöhälsorapport Skåne 2017 

kopplat till tillsynen.  

 

- Länsmöte för livsmedelskontroll arrangeras den 8 juni i Helsingborg. Halva dagen 

ägnas åt Livsmedelsverket och andra halvan åt utbildning om livsmedelsbrott. 

Föreläsarna kommer att vara deltagare från IDA-nätverket. Programmet är inte 

färdigställt. Caroline tipsar om en artikel i Naturvetarnas tidning ”Hårda tag mot 

livsmedelsbedrägerier”: https://issuu.com/naturvetare/docs/naturvetaren_nr_1_2018/16 

 

- Projekt om konstgräs; Kerstin informerar om att Malmö driver ett projekt om konstgräs 

och fallskyddsgummi. Bl. a testar Fritidsförvaltningen nya material på fotbollsplaner, 

hybridgräs, kontaktperson Rasmus Fredriksson. Lena informerar om att Helsingborg tagit 

fram riktlinjer för konstgräs, dessa skickas på remiss under våren och nämnden tar beslut 

i höst. 

 

- Möte för chefer och politiker om livsmedelskontroll; med anledning av att det är valår 

bestämdes att det är bättre att ha mötet i början på 2019. 

 

4. Utse miljöchefer adjungerade till nya arbetsgrupper 

Enligt beslut i styrgruppen den 24 november 2017 ska det till varje projekt inom Miljösamverkan 

kopplas en miljöchef t. ex. en person med stort intresse för frågorna 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. Lena och Elin skickar ut förfrågan till 

miljöcheferna, med två veckors svarstid.  

 

Beträffande frågan om miljöchefer ska kopplas även till Miljösamverkans nätverk, bestämdes att 

frågan om behov ska beslutas inom respektive nätverk 

 

5. Ekonomiuppföljning 

Elin redogjorde för Miljösamverkan Skånes ekonomi enligt nedan. 

Samma saldo som 24 november 2017, inga kostnader.  

 

Saldo 2018-02-23 65 700 kr  

 

 

https://issuu.com/naturvetare/docs/naturvetaren_nr_1_2018/16
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6. Förslag på inbjudan till samverkan om kemikaliefrågor 

Målgruppen ”kemikalieansvariga inom tillsynsarbetet och miljöstrategiskt arbete i kommun” 

kommer att bjudas in för uppstart av nätverket innan sommaren.  

I inbjudan, ska femte punkten under uppgifter för nätverket ändras till  

➢ ta fram information och utbildningar för inspektörer 

 

7. Rapportering från seminarium ”Det önskade läget” Miljösamverkan Västra Götaland 

Redovisning se PowerPoint Mötesplats goda exempel bilaga 1. Av redovisningen framgick att 

upplägget var omfattande och intressant. I dagsläget finns inte resurser för att arrangera en så 

stor konferens i Skåne. 

 

8. Utbildning kommunikation/bemötande 

De två förslag som Göran och Elin tittat på är: 

- Leena Wikmalm och Reino Wikmalm, Svensson och Wikmalm, 2 + 1 dagar 7 900 kronor. 

Uppgifterna är från Miljösamverkan Västra Götaland som har avtal med 

utbildningsföretaget.  

- Hans Wikström och Lars Forsberg som har haft kommunikationsutbildningar 

”ambassadörsutbildningar” inom Energimyndighetens incitamentprojektet.  

Annelie tar reda på mer om respektive upphandling, därefter kan ett förslag för Skåne 

bestämmas. 

 

9. Workshop angående aktiviteter 2019 

Miljösamverkans projekt och aktiviteter 2019 diskuterades med utgångspunkt i de Globala 

målen, PowerPoint Agenda 2030 inom MSS är utskickad med kallelsen inför mötet. Planerade 

projekt och aktiviteter sammanställs i ett Ganttschema, se bilaga 2. Av sammanställningen 

framgår att det inte finns utrymme eller tid för att planera in ytterligare aktiviteter. Hänsyn ska 

tas till aktiviteter som kan komma fram som förslag från nätverken inom hälsoskydd och 

kemikalier under 2018.  

 

10. Övrigt 

Länsmiljöträffen den 13 april, på Länsstyrelsen i Malmö. 

Brottsförebyggande arbete inom miljöområdet; den 12 april på Kulturhuset i Hässleholm. 

 

11. Kommande möte 

Projektledarna skickar ut en ny Doodle för styrgruppens möte i maj, aktuella mötesdatum är 24 

maj eller 28 maj.  

 

Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander  Göran Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
Gerd Lundquist 
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Bilagor 
 

1. PowerPoint; Mötesplats goda exempel 

2. Miljösamverkan Skånes projekt och aktiviteter; Ganttschema 


