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Styrgrupp/Projektledning  

 
 

 

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 projektledningsgruppen 
Miljösamverkan Skåne 

  
Dag: Fredagen den 24 november 2017 

Tid:   Klockan 09:00 – 12:00 

Plats:  Kommunförbundet Skåne Lund 

 

Närvarande:  

Annelie Johansson Länsstyrelsen, ordförande  

Björn Berséus  Lunds kommun   

Lena Åkesson  Helsingborgs stad   

Kerstin Åkerwall Malmö stad 

 Richard Davidsson Arbets- och miljömedicin Region Skåne 

Jeanette Schlaucher Länsstyrelsen Skåne 

Helene Blom  Lomma kommun 

Jonas Fröjd  Länsstyrelsen Skåne 

Carina Barthel  Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Anders Lindén  Sjöbo kommun 

Anneli Gille  Höganäs kommun 

Ingela Valeur   Länsstyrelsen Skåne 

Jörgen Hanak  Landskrona stad   

Göran Jansson  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen 

Elin Ulander  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet 

 

Ej närvarande 

Gerd Lundquist  Länsstyrelsen Skåne 

Caroline Elmstedt                  Malmö stad 

Tommy Danielsson                Kristianstads kommun 

 

 

1. Justerare av minnesanteckningarna 

 

Rickard Davidsson utses att justera minnesanteckningarna. 

mailto:goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
mailto:elin.ulander@kfsk.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/
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2. Minnesanteckningar från föregående möten 

 

Inget ytterligare förtydligande om Jeanettes skrivning om miljöstrategisk inriktning behövs. 

Minnesanteckningarna från styrgruppens och projektledningens möte den 5 september 2017 

läggs till handlingarna. 

 

3. Lägesrapport MSS november 2017 

 

Se bilaga 1 Lägesrapport MSS november 2017. 

 

Göran redogjorde för punkten Samverkan kring kemikaliefrågor.  

Mötet konstaterade att det finns ett behov av samverkan mellan olika aktörer kring 

kemikaliefrågor i länet och att en lämplig plattform för detta är Miljösamverkan Skåne. 

 

Beslut 

 

Göran, Björn och Jeanette skriver ett förslag till inbjudan till samverkan kring kemikaliefrågor. 

Förslag till inbjudan presenteras vid nästa möte i styrgruppen. 

 

I övrigt lades lägesrapporten med godkännande till handlingarna. 

 

4. Återkoppling projekt webbportal för kemikaliesmarta förskolor och skolor 

 

Göran informerade om att Länsstyrelsen enligt överenskommelse med Kommunförbundet 

Skåne har övertagit projektägarrollen från förbundet. Offertförfrågan är framtagen och 

publicerad på Länsstyrelsen yttre webb. Frågan från föregående möte om vikten av att även 

efter projektslut kunna driva och uppdatera sidan är löst. Miljövårdsfonden har godkänt att del 

av projektmedel även efter projektets slutdatum, den 31 dec 2018, kan användas för drift och 

uppdatering 

 

5. VP 2018 – 2019 utifrån svar från förfrågan om bemanning 

 

Förfrågan om deltagande skickades ut igen efter föregående möte beträffande projekten: 

Nr 1 Klimatförändringar – kartering av miljöfarliga verksamheter och behov av åtgärder 

Nr 7 Energieffektivisering genom information och tillsyn 

Nr 8 Fusk inom livsmedelsbranschen, kvantitativ spårning 

 

Projekt nr 1 

Det är för få deltagare anmälda till projektarbetsgruppen. ”Klimatförändringar” bör konkretiseras.   

Helsingborg har tagit fram material riktat till företag och har gjort tillsynsbesök. Det går bra att 

höra av sig till Lena om någon vill ta del av materialet 

 

Projekt nr 7 

Det är för få deltagare anmälda till projektarbetsgruppen. Energimyndigheten driver redan 

frågan om energieffektivisering genom projektet ”Incitament för energieffektivisering”. Genom 

projektet får verksamheterna information om vad de kan göra t. ex energikartläggning.  
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Projekt nr 8 

Tillräckligt många deltagare har anmält sig till projektet 

 

Beslut 

Styrgruppen beslutar  

• Projekt nr 1:  Invänta resultat från Miljösamverkan Sveriges projekt som redovisas 

    någon gång under 2018. Ev. kan resultaten då användas i lämpligt tillsynsprojekt, 

    exempelvis beträffande dagvatten. Förfrågan om bemanning av arbetsgrupp skickas i 

    så fall. 

• Projekt nr 7: Genomförs inte 2018. Parkeras för att ev. tas med i VP 2019. 

• projekt nr 8:  Antas till verksamhetsplanen.  

 

Utbildning om kommunikation och bemötande i inspektörsrollen har efterfrågats av vissa 

kommuner. Projektledarna ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att anordna en sådan 

utbildning 

 

6. Ekonomiuppföljning  

 

Elin redogjorde för Miljösamverkan Skånes ekonomi enligt nedan. 

 

Saldo 2017-11-22 70 927 kr  

 

Länsmöte för livsmedelskontroll - 1 200 kr 

Avslutningslunch dricksvatten -  500 kr 

Avslutningslunch dagvatten -1500 kr 

Avslutningslunch kemikaliplaner  - 2000 kr 

  _______________ 

  65 727 kr 

 

De medel som finns på kontot vid årsskiftet kommer att flyttas med till nästa år.  

 

7. MSS budget och rutiner för vad Miljösamverkans överskott från seminarier får 

användas till 

 

 MSS budget består av olika delar:  
1. Kommunförbundets Skånes finansiering av 50 % projektledartjänst, redovisas hos 

Kommunförbundet som del av basorganisationen. 
2. Länsstyrelsens finansiering av 50 % projektledartjänst. Ingår i Länsstyrelsens rambudget. 
3. De skånska kommunernas finansiering av 50 % projektledartjänst. Administreras av 

Kommunförbundet och redovisas hos Kommunförbundet på konto 1371. 
4. Intäkter och utgifter i samband med seminariearrangemang. Administreras av 

Kommunförbundet, redovisas på konto 1370. 
 

Det finns i dagsläget inget beslut av Miljösamverkan Skåne  

- att intäkterna från seminarieverksamheten ska överföras från ett år till 

nästkommande år 

- hur intäkter från seminarieverksamheten får användas. 
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Frågorna har diskuterats mellan Annelie Johansson och Peter Nilsson, avdelningschef på 

Kommunförbundet, och redovisades på mötet av Annelie. Kommunförbundet har nu infört 

ekonomiska administrativa rutiner så att överskott kan överföras från ett år till nästkommande 

år.  

 

Frågorna diskuterades på mötet. 

 

Beslut 

Miljösamverkan Skåne fordrar att Kommunförbundet Skåne överför eventuella överskott från 

budgetpost nr 4 från ett år till nästkommande år. 

 

Överskott från budgetpost nr 4 får användas till: 

• Lokalhyra för seminarier 

• Kostnader för föreläsare vid seminarier 

• Kostnader för kaffe och mat vid seminarier 

• Tackpresenter till föreläsare 

• Fikakostnader i samband med arbetsgruppsmöten (som inte hålls på KFSK eller 
Länsstyrelsen) 

• Kostnader för framtagande av material inom projekten  

• ”Tackluncher” för arbetsgrupperna vid avslut av projekten 

• Kostnader i samband med utveckling av MSS, såsom marknadsföring 

• Undantagsvis och efter beslut av styrgruppen för kostnadstäckning för projektledarnas 
resekostnader och deltagaravgifter i samband med deltagande i för MSS relevanta 
kurser/konferenser 

 

Kostnaden för webb finansieras av respektive organisation; 1/3 Länsstyrelsen, 1/3 

Kommunförbundet och 1/3 kommunerna (hanteras av Kommunförbundet). 

 

8. Miljösamverkan Skånes organisation 

 
Annelie Johansson redogör för bakgrunden till dagens workshop, dvs de rekommendationer 
som lämnats i rapporten ” Utvärdering Miljösamverkan Skåne 2017”, och styrgruppens uppdrag 
från workshopen den 24 maj 2017 att arbeta vidare med frågorna: 1) Behövs det en översyn av 
MSS organisation för att åstadkomma en ökad tydlighet och förankring med avseende på 
styrgruppen resp. projektledningsgruppens ansvar och befogenheter, effektivitet i VP-arbetet 
och förankringen till länets alla kommuner samt 2) Vad menar vi med att tillsynen ska ges en 
miljöstrategisk inriktning?  
 
Vid det förra gemensamma mötet, den 5 september 2017, mellan styrgrupp och 
projektledningsgrupp diskuterades ovanstående frågor som resulterades i följande slutsatser. 
 

• Det behövs en beslutande styrgrupp inom MSS med tydligt uppdrag. 

• Ett förslag är att behålla den beslutande styrgruppen och att utöka styrgruppen med fler  

representanter från kommun/län från projektledningsgruppen. En ”beredande” grupp 

bildas inom styrgruppen med uppgift att bereda VP’n och projektdirektiv samt förankra 

dessa med alla kommuner. Den beredande gruppen kan även fungera som bollplank 

gentemot projektledarna. Projektledarna driver arbetsgruppernas arbete.  
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Ett annat förslag är det förutom den beslutande styrgruppen finns en beredande grupp. 

Denna grupp har i uppgift att bereda verksamhetsplanen.   

• En eventuell omorganisation får inte leda till sämre förankring, minskad effektivitet eller  

 tydlighet. 

• Det kan inte tas något beslut om organisationsförändring idag. Frågan måste diskuteras  

 med övriga miljöchefer och valberedningen. 

• De som vill kan inkomma med skisser och förslag på hur man önskar se organisationen. 

• Även nästa möte blir gemensamt mellan styrgrupp och projektledningsgrupp för att om  

 möjligt gå till beslut. 

 
Kommunförbundet har den 5 - 6 oktober 2017 diskuterat MSS organisation med de skånska 
kommunala miljöcheferna. Till mötet skickade Göran Jansson sina rekommendationer 
beträffande MSS organisation (bilaga 2). Miljöcheferna tog den 6 oktober fram ett förslag till 
MSS organisation (bilaga 3), samt gjorde val av medlemmar till styrgruppen och 
projektledningsgruppen (bilaga 4). 
 
Frågan om MSS organisation diskuterades. Följande utgångspunkter är viktiga. 

• Ökad förankring gentemot kommuner som inte ar representerade i 
styrgrupp/projektledningsgrupp. 

• Tydliggöra hur det miljöstrategiska arbetet kan styra VP-inriktning och förädla 
tillsynsobjekt. 

• Tydligare roll/uppdragsbeskrivning för styrgrupp respektive projektledningsgrupp. 

• Viktigt att det administrativa arbetet för projektledarna kan hållas på så låg nivå som 
möjligt för att ge största möjliga utrymme för det operativa arbetet. 

 

Beslut 

➢ Miljösamverkan Skåne behåller fortsättningsvis två grupper;  
o styrgrupp   
o beredande grupp vilken för tydlighetens skull byter namn till beredningsgrupp.  

➢ Det är viktigt att de båda gruppernas olika roller tydliggörs t. ex ska styrgruppen 
arbeta med utvecklingsfrågor och beredningsgruppen mer aktivt med 
verksamhetsplanen.  

➢ Viktigt att det administrativa arbetet för projektledarna kan hållas på så låg nivå som 
möjligt för att ge största möjliga utrymme för det operativa arbetet. 

➢ Det är viktigt att processen för att ta fram en verksamhetsplan är effektiv så att 

kommunerna i god tid kan få reda på vilka av de planerade aktiviteterna och projekten 

som kan genomföras.  

➢ En ettårig verksamhetsplan kommer att införas från och med 2018. Från 2018 ska 

kommunerna få reda på aktiviteter och projekt för nästkommande år i juni. För att 

komma rätt i processen/årshjulet blir 2018 lite av ett ”mellanår”, se Miljösamverkan 

Skånes årshjul för verksamhetsplanering (bilaga 5). 

➢ Till varje projekt inom Miljösamverkan kommer att kopplas en miljöchef, t. ex. en 

person med stort intresse 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 informerar kommunerna om detta. 

➢ En workshop inför VP 2019 kommer att arrangeras i februari 2018, för styrgrupp och 

beredningsgrupp. De projektbeskrivningar mm som är redan är framtaget under 2017 

kommer att ligga till grund för arbetet. 
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➢ Det ska vara tydligt att det miljöstrategiska inspelet berikar tillsynen och att det inte är 

parallella spår. Det ska finnas strategiskt fokus när projekten tas fram och inspektörer 

och strateger ska få förståelse för varandras olikheter. 

➢ För ökad tydlighet och förankring skickas dagordningen, inklusive lägesrapport, till 

styrgruppens möte till alla kommuner för kännedom.  

 

Närmare beskrivning av styrgruppens och beredningsgruppens arbetsuppgifter redovisas i 

bilaga 6.  

 

9. Övrigt 

 

Carina Barthel slutar som medlem i projektledningsgruppen, i vilken hon varit deltagit i under 

2016 och 2017. Carina avtackades för sitt arbete. 

 

10. Kommande möte 

 

Elin och Göran skickar ut Doodleförfrågan. 

 

Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander  Göran Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
Richard Davidsson 

 
 
Bilagor 
 

1. Lägesrapport MSS november 2017 
2. Görans rekommendationer beträffande MSS styrgrupp och projektledningsgrupp inför 

Kommunförbundets möte med de skånska miljöcheferna den 5 – 6 oktober 2017. 
3. Förslag organisation MSS Miljöchefsgruppen i Skåne, 6 oktober 2017 
4. Miljöchefernas val av representanter till styrgrupp och projektledningsgrupp 
5. Miljösamverkan Skånes årshjul 
6. Beskrivning av styrgruppens och projektledningsgruppens olika arbetsuppgifter 

 
 

 


