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Vår referens / tel.nr 
 

 

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: Tisdagen den 5 september 2017 

Tid:   Klockan 09:00 – 12:00 

Plats:  Länsstyrelsen Malmö  

 

Närvarande:  

Annelie Johansson Länsstyrelsen, ordförande  

Gerd Lundquist  Länsstyrelsen Skåne 

Björn Berséus  Lunds kommun   

Lena Åkesson  Helsingborgs stad   

Kerstin Åkerwall Malmö stad 

 Tommy Danielsson  Kristianstads kommun 

Emilie Stroh  Arbets- och miljömedicin Region Skåne (ersätter Rickard

 Davidsson)  

Anders Lindén  Sjöbo kommun 

Anneli Gille  Höganäs kommun 

Ingela Valeur   Länsstyrelsen Skåne, deltog vid punkterna 1 – 5. 

Jörgen Hanak  Landskrona stad   

Caroline Elmstedt Malmö stad 

Peter Nilsson  Kommunförbundet Skåne 

Göran Jansson  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen 

Elin Ulander  Projektledare Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet 

 

Ej närvarande 

Jeanette Schlaucher Länsstyrelsen Skåne 

Helene Blom  Lomma kommun 

Jonas Fröjd  Länsstyrelsen Skåne 

Carina Barthel  Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
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1. Justerare av minnesanteckningarna 

Lena Åkesson utses att justera minnesanteckningarna. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möten 

Minnesanteckningarna från styrgruppens möte den 31 mars 2017 och projektledningsgruppens 

möte den 20 mars 2017 läggs till handlingarna. 

 

3. Ekonomiuppföljning  

 

Elin Ulander redogjorde för Miljösamverkan Skånes ekonomi enligt nedan. 

 

Saldo  2017-08-30 27 800 kr  

 

Miljökvalitetsnormer vatten juni 2017 + 50 000 kr 

Drift externwebb 3 år  -  9 486 kr 

    68 800 kr 

 

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

 

4. Lägesrapport MSS augusti 2017 

 

Enligt bilaga1 i kallelsen. Kommentarer lämnades för följande projekt enligt nedan. 

 

- Projekt dagvatten; inspektörsträffen den 1 september 2017 ställdes in p.g.a. för få 

deltagare. Det bestämdes att projektgruppen ska göra ett nytt försök att bjuda in till en 

träff om några veckor, till Helsingborg. Lena och Elin håller kontakt om detta. 

 

- Projekt webbutbildning för kemikaliesmarta förskolor och skolor i Skåne. Innan KFSK 

skriver på den första rekvisitionen för utbetalning av pengarna från Regionens 

miljövårdsfond kvarstår att: 

o skriva en statusrapport för projektet, där det bl. a framgår vilka förändringar som   

gjorts inom projektet sedan ansökan 

o medverkande parter (Länsstyrelsen, KFSK, kommunerna) skriver på en 

avsiktsförklaring, där medfinansieringen i antal timmar framgår 

 

 Ovanstående stämmer överens med projektvillkoren för Miljövårdsfonden.  

 

5. Beslut om VP2018 – 2019 utifrån svar från fråga om bemanning av arbetsgrupper 

 

Det är 11 kommuner som har anmält intresse om deltagande i projektarbetsgrupper, ytterligare 

2 har meddelat att de  inte kan vara med in någon arbetsgrupp men kommer att delta i 

projekten. Länsstyrelsen och AMM har också anmält deltagande i projektarbetsgrupperna. Det 

är inte tillräcklig bemanning för att kunna besluta om att starta alla projekten.  

 

Beslut 

 

Styrgruppen beslutar att anta följande projekt till verksamhetsplanen: 
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Nr 2  Avfallsförebyggande genom information och tillsyn. 

Nr 3  Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner. Styrgruppen framför att det 

         inom projektet kan även ingå att titta på mikroplaster från lekplatser. 

Nr 4  Bullerutredningar – bedömning av  

Nr 5  Bedömningsgrunder och rutiner för utdömande av lokaler och bostäder 

Nr 6  Tillsyn av integrerat växtskydd 

 

Förfrågan om deltagande skickas ut igen för 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 

 

Förfrågan skickas till de kommuner som inte anmält någon deltagare till arbetsgrupperna, 

utskicket ska gå direkt till miljöchefen, med svarstid på två veckor. Styr- och 

projektledningsgruppen får därefter ett nytt beslutsunderlag för projekt nr 1, 7 och 8.  

 

I samband med den förnyade förfrågan tar Elin och Göran fram statistik över vilka kommuner 

som deltagit i projektarbetsgrupper de senaste 5 åren.  

 

6. Workshop kring Miljösamverkan Skåne  

 

Annelie Johansson redogör för bakgrunden till dagens workshop, dvs de rekommendationer 
som lämnats i rapporten ” Utvärdering Miljösamverkan Skåne 2017”, och styrgruppens uppdrag 
från workshopen i maj 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?  
 
Genomgång av i kallelsen utskickad bilaga 2, Frågeställningar: Behov av eventuell översyn av 
organisation. Förankring av ”miljöstrategisk inriktning”, samt Jeanette Schlaucher anteckningar 
Miljöstrategisk inriktning, bilaga 3. 
 

A. Workshopen inleds med frågan Behövs en organisationsförändring 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? 

 

Upplevda problem med nuvarande organisation: 

 Känns som dubbelarbete då mötena för projektgrupp respektive styrgrupp är väldigt lika, 

         två grupper som gör nästan samma. 

 Tröghet i processen för att ta fram verksamhetsplan. 

 Bristande kommunikation mellan grupperna, det behövs fler gemensamma möten. 

 Osäker förankring ut i kommunerna. 

 Grupperna lever kvar av ”historiska skäl”. 

 Projektledningsgrupp är inte ett bra namn eftersom MSS är en löpande verksamhet och 

         inte längre drivs i projektform. 
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Eventuella problem med att bara ha en grupp: 

 

 Förankringen ut till kommunerna kan bli mindre om man inte samtidigt utvidgar     

 styrgruppen. 

 Svårare att hitta mötesdatum med fler medlemmar 

 Kontinuiteten är viktig i arbetet / styrgruppen 

 Vem gör då projektledningens arbete? 

 

Eventuella fördelar med att ha en grupp: 

 En större grupp ger fler personer med kunskap inom specifika ämnen, vilket kan ge större 

         stöd än projektledning och styrgrupp. 

 Om nuvarande grupper har gemensamma möten ett par gånger per år är vi ändå som en 

         stor grupp. 

 Det är VP-processen som behöver förtydligas.  

 

Övriga synpunkter i diskussionen: 

 I Miljötillsynsutredningen (juni 2017) lyfts att det är viktigt att Miljösamverkan finns. 

 Det är viktigt att vi i VP-processen täcker kommunernas olika behov. 

 Är det gruppernas arbetsuppgifter som behöver förändras? 

 Projektledarna behöver mer input/bollplank 

 Finns det möjlighet att ha kontaktpersoner på förvaltningarna, för olika ämnen? 

 Det skulle kunna finnas en person på varje förvaltning som bevakar aktiviteter inom MSS 

           och t. ex informerar kollegorna vid APT, chefens roll? 

 Kan KFSK ha en annorlunda roll? Dock inte politisk inriktning då MSS är en samverkan.  

 Det finns behov av stormöte inom olika ämnesområden. 

 Kan MSS verksamhetsplan vara till mer stöd för kommunerna i deras. 

           verksamhetsplanering? 

 Vi måste fundera på hur MSS kan utvecklas i sin helhet. 

 Vi måste fundera på de olika projektens innehåll i sitt sammanhang, fria diskussioner 

           saknas. 

 Arbetet inom MSS bör kopplas miljöstrategiskt – vilka problem finns det i Skåne? 

 Det finns behov av att tydliggöra vad de olika grupperna ska göra. 

 Får endast chefer delta i styrgrupp/Projektledningsgrupp? 

 

B. Frågan om miljöstrategisk inriktning får tas på kommande möte.   

 

Kontentan av dagens workshop: 

 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.  

 

Ett annat förslag är det förutom den beslutande styrgruppen finns en beredande grupp. 

Denna grupp har i uppgift att bereda verksamhetsplanen.   
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 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. 

 

 

7. Övrigt 

 

Administration av webbportalen inom projektet kemikaliesmart förskola och skola. 

 

Göran Jansson framförde vikten att den framtida driften av webbportalen säkras. Portalen ska 

bestå av ett samlat material (webbutbildningar, lektionsupplägg, bakgrundsinformation etc.), 

som redan finns framtagna, och vara öppen för alla pedagoger i Skåne. Genom att samla 

relevant information och göra det lättillgängligt underlättas arbetet gentemot en kemikaliesmart 

förskola och skola väsentligt. När plattformen är etablerad behövs över tid resurser för att 

uppdatera den med nytillkommet material, annars blir inaktuell och inte användbar. För detta 

behöver projektet försäkra sig om att dessa resurser finns tillgängliga.  

 

Frågan diskuterades. 

 

Beslut 

 

Miljöcheferna i de kommuner som har deltagare i projektarbetsgruppen bjuds in till nästa 

projektgruppsmöte. 

 

8. Kommande möte 

 

Det finns behov av att även nästa möte är ett gemensamt möte för styrgrupp och projektledning. 

Projektledarna skickar en Doodle, aktuella datum är 24 november eller 5 december. 

 

Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander  Göran Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
Lena Åkesson 

 
 
Bilagor 
 

1. Lägesrapport MSS augusti 2017 
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2. Workshop kring Miljösamverkan Skåne 2017-09-05, Frågeställningar: Behov av 

eventuell översyn av organisation, Förankring av ”miljöstrategisk inriktning”. 

3. Miljöstrategisk inriktning, Jeanette Schlaucher 


