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ABP-kontrollen
Animaliska biprodukter är ett område som har kontroll av både miljöskydd
(lantbruk mm) och livsmedelskontroll (restauranger, butiker mm).
Vissa oklarheter i hur kontrollen ska fungera:
 SKL har startat styrgrupp för att utveckla ABP-kontrollen (finns på
Livstecknet)
 Nystartat arbetsgrupper med inriktning kontroll och finansiering
 SKL tittar på vad kontrollen för kommuner innehåller och hur den skulle
kunna finansieras (behöver input från kommuner)
 Jordbruksverket har tagit fram ett antal vägledningar

Avfallsutredning
 Regeringen har tillsatt Mia Torpe, f d miljöchef på HSB, för att ta fram förslag på hur
(inte om) ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ska flyttas till
kommunerna.
 Producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen
 Klart den 31 mars 2016
 SKL vill att regeringen överlåter till kommunerna att avgöra hur insamlingen ska
utformas.

Digitalisering
Mkt på gång rörande digitala system för informationsöverföring







EBH-stöd
F-gas
IED
Verksamt.se
Vindbrukskollen
m.m.

Hur ska vi göra?

Med medborgaren i centrum –
Regeringens strategi för en digitalt
samverkande stats-förvaltning
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Dricksvattenutredningen
 Slutbetänkande 29 april 2016
 SKL aktiv i expertgruppen. Vårt fokus på vattenskyddet, kontrollen, ledningsnät och
finansieringsfrågor. Tove.gothner@skl.se är kontaktperson.
 Utredningen gett ut två delbetänkanden
• Material i kontakt med dricksvatten SOU 2014:53
• Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

Dricksvattenkontroll
 Arbetsgrupp i Nationella nätverket för dricksvatten
 Medlemmar från SLV, LST, GL och kommuner och leds av SKL
 Tagit fram en punktlista på mål som man bör arbeta med i syfte att utveckla
dricksvattenkontrollen i Sverige
 2015 – tema kompetens (förslag på kompetensprofil för dricksvatteninspektörer)
 Gruppen finns på Livstecknet
 Det finns brister i dagens kontroll, bl.a. kompetens och att kontroll utför i för liten
omfattning

Önskat läge
Vad behövs för att Sverige ska ha en effektiv dricksvattenkontroll med stor effekt?
1. Tydliga mål och aktiviteter.
2. Kontrollansvaret måste tydliggöras.
3. Myndigheternas resurser ska användas effektivt.
4. Kunskapsunderlaget om hur dricksvattenkontrollen fungerar måste öka.

5. Bättre kompetensförsörjning och ökad status på dricksvattenkontrollen.
6. Riskbedömningar från staten måste samordnas och få nationell spridning.

PFAS i dricksvatten
 PFAS/PFOS är ett problem som berör väldigt många kommuner
• 7 kommuner i SKL:s enkät över rekommenderad åtgärdsgräns
 Berör många delar av kommunen (miljö, räddning, tekniska)
 Oklara gränsvärden (saknas för mark och enskilda brunnar)
 Saknas samsyn mellan myndigheter (många statliga myndigheter
inblandade)
 KEMI regeringsuppdrag att undersöka och reglera brandskum

Utredning om myndigheters arbete med frågor
om delaktighet i EU
 Statskontoret utreder som del av större SOU
 Föreslå åtgärder som skulle kunna stärka möjligheterna att inhämta synpunkter från
intresserade aktörer i samband med myndigheternas EU-relaterade arbete
 SKL vill att myndigheterna ska bli bättre på att få med kommunernas kompetens – inte
skicka remiss när allt är bestämt
 Klart 1 december 2015

Flyktingsituationen
-

(från SKL:s hemsida)

Flera tusen vuxna, familjer och ensamkommande barn och unga söker nu asyl i Sverige varje vecka. De flesta flyr från krig och
svåra förhållanden i Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea. Kommuner och landsting i Sverige gör sitt yttersta för att ge de asylsökande ett bra mottagande.
- Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige. Men mycket av det konkreta arbetet sker i kommuner och landsting. Alla ensamkommande måste få boende och omsorg, och alla barn och unga erbjudas skola omgående. Alla asylsökande
har rätt till hälsoundersökning och vård. Och det stora antalet personer i mottagandet leder till att kommuner arbetar intensivt
med att hitta boenden.
SKL:s roll i arbetet
- SKL ger råd och stöd till kommuner, landsting och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det ökade mottagandet. Vi har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram våra medlemmars behov och synpunkter.
Övergripande information om flyktingsituationen
- Frågor och svar flyktingsituationen, Krisinformation.se
- Myndigheternas arbete med flyktingsituationen, Krisinformation.se
- Statistik över antalet asylsökande och nyanlända inom flyktingmottagandet, Migrationsverket
- Vanliga begrepp, Migrationsverket
Skola och förskola
- Telefonlinje och ökat stöd från Skolverket om skolors arbete med nyanlända elever
Offentlig upphandling
- Offentlig upphandling vid akuta lägen, Upphandlingsmyndigheten
Hälsa och sjukvård
- Låg risk för smittspridning kopplat till flyktingsituationen, Folkhälsomyndigheten

Vägledning om hälsoskydd vid anläggningsboende
 Folkhälsomyndigheten tar fram vägledning om hälsoskydd vid anläggningsboende
 SKL och ett par kommuner har fått se utkast

 Tar upp bl.a. boendetäthet, hygien, livsmedel, städning, temperatur och ventilation m. m.
 Ingen remiss – klart till december

SAMVERKANSPROGRAM IED

2015-10-21

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency

14

Naturvårdsverket har startat ett samverkansprogram för informationsförsörjning

Vision:
Myndigheter i Sverige samordnar, utbyter och tillgängliggör
miljöinformation digitalt för gemensam nytta.

2015-10-21

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency
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Vad innehåller programmet ?
 Rapportering till EU
 Allmänhetens tillgång till information & deltagande i processer
 Informationsutbyte mellan myndigheter

2015-10-21

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency
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IED - tre utgångspunkter:
Industriutsläppsdirektivet (IED)
”… bestämmelser om samordnade åtgärder för att förebygga och
begränsa föroreningar som härrör från industriella verksamheter.”

Naturvårdsverkets instruktion
”… utveckla, följa upp och samordna arbetet med
miljöinformationsförsörjning”

Regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning
 En enklare vardag för medborgare
 Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

2015-10-21

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency
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Var finns informationen?

2015-10-21

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency
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Slutsatser – styrande principer för en lösning av
informationsförsörjningen med anledning av IED
1.

Den myndighet som fattar ett beslut ”äger” beslutet och ansvarar för dess
hantering (uppdatera och tillgängliggöra)

2. Medborgarens/företagarens behov ska stå i centrum

3. Informationsutbyte mellan myndighet/myndighet, myndighet/privatperson,
myndighet/annan organisation ska ske genom digital samverkan
4. Information ska merutnyttjas för flera syften
5. Utveckling och förvaltning av lösningar ska utgå från berörda myndigheters
utpekade ansvar och befintliga stöd
2015-10-21

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency

19

NU-Läge - verksamhetsutövaren är den
sammanhållande informationsbäraren.

BÖR-läge: myndigheter samverkar digitalt

Interoperabilitet
Juridisk– Rättsliga aspekter avseende informationsutbytet och avseende ändamålsenlig
lagstiftning, förordning, föreskrifter och civilrättsliga avtal.
Organisatorisk – Koordinerade processer där flera organisationer samverkar för att uppfylla ett
eller flera överenskomna resultat, och förmågan att optimera den egna organisationen för extern
samverkan.
Semantisk – Gemensam förståelse av begrepp och informationsbeskrivningar som används vid
informationsutbyte (nationellt/internationellt erkända termer, begrepp och standards, kvalitetssäkrade metadata, principer för masterdata).
Teknisk – Förmågan att tekniskt kunna utbyta information och tjänster på ett säkert sätt, och
med den kvalitet som överenskommits (gemensam funktionalitet, målarkitektur, vägledande
principer och mönster).
(E-delegationen)
2015-10-21

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency
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Programorganisation
XXX
HaV
Kommunerna (SKL)
Domstolarna
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket

Program

En gemensam målmodell – grunden
Nedbrutna gemensamma mål
ur olika perspektiv:
- EU
- Allmänhet
- FN och andra internat. organ
- Riksdag och regering
- Statsförvaltningen
- Myndighetens
- Verksamhetsutövaren
- Medborgaren

EU:s mål:
Medlemsstaterna ska
hantera, utbyta,
tillgängliggöra och
rapportera IEDinformation i enlighet
med IED:s och
genomförande-beslutets
krav

Regeringens mål för en digitalt samverkande
statsförvaltning
- En enklare vardag för medborgare
- Öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Att stycka en elefant – övergripande iteratplan
Förarbete:
IED-krav,
inventering, analys

#4 Presentationsyta

#4.1 Presentationsyta

#2 Elektroniska dokument
#3 Strukt. info / anläggningsregister

#2.1 Elektr dokument
#3.1 Strukt info / anl reg

#5 Rapportering 30/9 -17
#1 Stora förbränningsanläggningar
#n Kommande rapporteringar?
Generella styr- och stödartefakter (info modell, målmodell, ark principer etc.)

30/9 2017
2015-10-21

25

Inbjudan till kick-off ”Giftfri vardag”
Tid: 24 november 2015 10.00 - 16.30
Ort: Örebro
Målgrupp: För dig som arbetar med
förebyggande kemikaliefrågor i kommuner
Kostnad: Gratis. Sen anmälan (efter 6
oktober) eller uteblivet deltagande
debiteras med 250 kronor.

 Information om nätverket och aktuella
frågor
 Workshop:
- Vilka är de viktigaste frågorna att
samverka kring?
- Hur ska samverkan gå till?
 Möjlighet att knyta personliga
kontakter och dela erfarenheter
 Goda exempel

http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/kommunnatverketgiftfrivardag.6988.html
Cirka 100 anmälda.

Regeringens uppdrag om
nätverk för kommuner

Giftfri förskola
Arbete pågår i 1/3 av kommunerna
enligt Naturskyddsföreningen
(hösten 2014)
Ja
Nej
Inget svar

Giftfri vardag / Giftfri miljö
Ett bredare arbete pågår i flera
kommuner.
Ex. Nätverket Giftfria städer:
Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingborg, Västerås, Jönköping.

Källa:
Naturskyddsföreningen

Mål med nätverket
 Kommunerna genomför åtgärder utöver detaljkrav i lagstiftningen
 Åtgärder som minskar barns och unga vuxnas exponering för farliga ämnen är särskilt
prioriterade
 Fler kommuner tar fram egna handlingsplaner för ett långsiktigt och systematiskt arbete
med kemikaliefrågor

Vem kan vara med i nätverket?
 Handläggare, projektledare, miljöstrateger, kemikaliesamordnare, upphandlare, m.fl.
tjänstemän inom kommunens centrala förvaltningar som arbetar med kemikaliefrågor

 Nätverket är inte till för tillsynsvägledning
 Nätverket är inte till för intresseorganisationer, företag och branscher

Webbplattform hos SKL

Kemikalieinspektionens roll
 ge stöd i övergripande prioriteringar, t.ex. om kemiska ämnen och
varugrupper
 ge kunskapsstöd, t.ex. vid utveckling av guider och verktyg
 ordna mötesplatser tillsammans med andra organisationer så att
kommuner kan lära av varandra
 ge en samlad bild av hur kommunerna bidrar till arbetet för en giftfri
vardag (rapportering till regeringen september 2017)
 synliggöra att Giftfri vardag är en politiskt prioriterad fråga i Sverige

Andra myndigheter
Länsstyrelserna

Upphandlingsmyndigheten

 samordnare regionalt

 upphandlingsstöd
 nya kriterier för förskolan
 webbutbildning

Folkhälsomyndigheten
 inomhusmiljö

Kemikaliefrågor berör många delar av
kommunen och kommunens olika roller
Offentlig
verksamhetsutövare

Exploatör och
byggherre

Myndighet

Kunskapsspridare
och utbildare

Fastighetsägare och
förvaltare

Exempel på samverkansområden
inom nätverket








Ta fram och förankra en kemikaliehandlingsplan
Ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp
Ställa kemikaliekrav vid nybyggnation och renovering
Rensa och byta ut befintliga kemiska produkter och varor
Utbilda berörda yrkesgrupper inom kommunen och skolelever om giftfri vardag
Informera kommunens invånare om giftfri vardag
Annat?

Grad av kontroll
Hög

Bekämpningsmedel
• Godkännande
• Registrering
• Märkning

Låg

Kemisk produkt

Vara

• Registrering
• Märkning
• Vissa begränsningar

• Vissa begränsningar

Klimat
Konferens den 18 november som om klimatanpassning och nybyggnation
• Vänder sig till alla som jobbar med samhällsbyggnadsfrågor- och miljöfrågor. Dagen fokuserar på
dagvatten och skyfall. Konferensen webbsänds och anmälan och info sker här:
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/klimatanpassningochnybyggnation.6681.
html

SKL:s programberedning för klimat
Uppdrag








Partipolitisk sammansatt programberedning
Stärka medlemmarnas beredskap att klimatanpassa och för minskad klimatpåverkan
Behov av en politisk diskussion
Seminarier och dialog med samhällets olika aktörer/
Rapporterar till samhällsbyggnadsberedningen
Studiebesök/resa våren 2016
Slutrapport till styrelsen, mars 2017

Programberedningen
-

Bijan Zainali (S), ordförande, Västra Götalands regionen
Gunnar Hedberg (M), vice ordförande, Uppsala kommun
Kristina Zakrisson (S), Norrbottens läns landsting
Tomas Eriksson (MP), Stockholm läns landsting
Emma Berginger (MP), Lunds kommun
Anna Hövenmark (V), Jokkmokks kommun
Rikard Warlenius (V), Stockholms kommun
Ingalill Jonsson (M), Nordmalings kommun
Gustav Hemming (C), Stockholms läns landsting
Nicke Grahn (FP), Dorotea kommun
Liza-Maria Norlin (KD), Sundsvalls kommun

Tidsplan
1.

Lägesbeskrivning (augusti 2015-mars/april 2016)

2. Fördjupad analys (april 2016-september 2016)

3. Förslag till strategier (oktober 2016-januari 2017)

Upplägg
1.

Att förebygga och motstå klimatrelaterade händelser i kommuner, landsting och
regioner

2. Ansvarsfördelning och samordning mellan staten, kommuner och landsting
3. Kommuner, landsting och regioner som spjutspetsar för minskad klimatpåverkan

1. Att förebygga och motstå klimatrelaterade
händelser
 Dammar, ansvar och tillsyn – vem är ansvarig för tillsyn?
 Samordning från staten, översvämning vattendag, ej samordnat, skyfall mer akuta risker
– hur få ihop?
 Täta områden, dagvatten, exploatör, ställa krav i PBL, får man det?
 Ytvattenavrinningar är den stora utmaningen – kontrollerad avrinning
 Vattendomar stick i stäv med att stoppa stora flöden
 Avloppsledningsnät – breddning
 Kustvattenplaner – många aktörer – vilken är kommunens roll?
 Dricksvattenförsörjning
 Förorenade områden - konsekvenser

2. Ansvarsfördelning och samordning
 Samsyn av vissa begrepp – samhällsviktiga funktioner – upprätthålla – t. ex förskola –
olika bilder
 Länsstyrelsen tillsynsmyndighet, lagen om allmänna vattentjänster, kommunen ej
rådighet
 Vattenrådsperspektiv, MSB, försäkringsbolag, dikningsföretag, SVA, seminarier - goda
erfarenheter
 Utmaningar, genomförande av åtgärder - vem står för kostnaderna?
 Olika syn, underlagsmaterial. Enas om hur verkligheten ser ut - både sjöar och hav.
SMHI skulle kunna vara tydligare.

3. Minskad klimatpåverkan
 Lätt om man pratar om utsläpp – Göteborg konsumtionsmål – det måste man jobba
mer med!
 Biffen, bilen och bostaden. Vi måste ta tag i maten. Stad kontra land.
 Särkraven – hur ställa krav?
 Klimatanslag. Det måste vara lätt att söka pengar. Ta fram ett enkelt program.
Förbereda NV redan nu. Brett genomslag.

Livsmedelskontroll – FVO-revisioner
Kommunerna har numera en generell representant vid samtliga FVO-revisioner
 Uppsala, Stockholm och Göteborg deltager som representant för den lokala kontrollen
OBS man ersätter inte kommunen som granskas, men man hjälper till och beskriva hur
systemet fungerar och skriver separata anteckningar om vad kommuner bör tänka på
 Det finns även en inrättat FVO-grupp som leds av SLV och SJV. Kommunal representant i
denna grupp från Göteborg.
Gruppen tar fram material för att förbereda myndigheter inför revisioner och hjälper till
med analys över hur man ”släcker” rekommendationer som uppstått

Livsmedel
Osaklig kritik om livsmedelskontroller
Kritiken från Livsmedelsverkets företrädare om att kommunerna ensamt ansvarar för bristerna i livsmedelskontrollen är
både felaktig och anmärkningsvärd.
Det stämmer att en del kommuner inte fullgör sina kontrolluppdrag. I dessa fall behöver kommunerna vidta åtgärder snarast.
Men det är fel att peka ut alla kommuner.
Dessutom visar studier från såväl EU, Riksrevisionen som Statskontoret att det finns brister i hela kontrollkedjan – alltså även i
de kontroller som staten utför.
Som exempel klarar inte länsstyrelserna att besöka ens en procent av objekten i primärproduktionen, där bland annat djuruppfödning och mjölkproduktion ingår.
Även Livsmedelsverket kritiseras för brister i den kontroll man själv bedriver. Myndigheten får också kritik för bristande
ledning, uppföljning och utveckling av den svenska livsmedelskontrollen och inte minst för att man inte agerat mer kraftfullt
mot konstaterade brister i kontrollkedjan.
Det är också anmärkningsvärt att Livsmedelsverket i sin debattartikel skuldbelägger kommunerna för problemen i nötköttsexporten. Myndighetens företrädare borde snarare vara självkritiska, då Livsmedelsverket ansvarar för en stor del av kontrollen
på köttanläggningar.
Såväl stat som kommun måste hantera sina uppdrag i livsmedelskontrollen bättre. Det behövs mer samarbete mellan kommunerna, men också mellan stat och kommun. SKL ser positivt på den ökade samverkan som Livsmedelsverket förespråkar.
Men myndighetens debattartikel är inget bra bidrag i detta fortsatta samarbete.
Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

 har inget att erinra mot förslagen beträffande miljömålen i myndighetsstyrningen
 tillstyrker att ansvaret för uppföljning/utvärdering inom miljömålssystemet flyttas från Naturvårdsverket, främst utifrån behovet av att få en oberoende utvärdering
 har inget att erinra mot förslaget om förändrad hantering av inomstatliga bidrag
 avstyrker förslaget om inrättande av en ny myndighet för tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning. Istället förordas en lösning med optimering av rollerna inom det nuvarande
myndighetssystemet för dessa områden
 anser att miljötillsynen ska bedrivas av den myndighet som sammantaget är mest lämpad. De
kommuner som tagit över tillsynen på B- och i förekommande fall även A-objekt ska få behålla
denna, om det inte finns uppenbara brister i tillsynen.
 avstyrker förslaget beträffande tillvaratagande av miljö- och allmänintressen, eftersom inrättandet
av den nya myndigheten avstyrks
 tillstyrker dock förslaget om att rätten att överklaga tillståndsbeslut tas bort för Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen.
 tillstyrker förslaget om vattenmyndigheternas avveckling
 tillstyrker förslagna förändringar rörande utvärderingen av forskningen inom miljöområdet

Receptfria läkemedel (OTC-kontroll)
 Inrättad samrådsgrupp med Läkemedelsverket, SKL, Uppsala, Stockholm och
Norrköping
 Söker kommunal representant (miljökontor) med erfarenheter av OTC-kontroll för
deltagande i gruppen
 Anordnar grundutbildning 1 gång år och aktualitetsdagar 2 ggr per år

 Finns behov av att förtydliga kontrollansvaret för Läkemedelsverket respektive
kommunerna
 Kommunerna bör även medges möjligheter att samarbeta och ingå avtal om köp av
tjänst

Livsmedelstaxor

http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljoh
alsa/taxa/livsmedel.2221.html

Mötesdag om miljöbalkens taxa
 SKL, Stockholm den 13 nov kl. 10-15. Program och anmälan till
konferens@konstella.se senast 23 okt!

 För kommuner som använder alla steg i SKL:s underlag för taxa utifrån risk- och
erfarenhetsbedömning.
 För ökad samsyn och erfarenhetsutbyte i frågor om tillämpning av taxans riskpoäng,
erfarenhetsbedömning och premiering.

Nytt koncept för taxa miljöbalken
 SKL påbörjat arbetet att ta fram nytt koncept, för framtida modell för taxa inom
miljöbalkens område.
 Ledorden är enkel, transparent och rättssäker.
 Den ska vara digital.
 Mer info om projektet ges på mötesdagen 13 nov.

 SKL söker kommuner som är intresserade av att delta i arbetet under 2016. Anmäl
intresse till tove.gothner@skl.se och michael.ohlund@skl.se

Skönhetsutredningen
Lag om Kroppsbehandling
 Utredning pågår under 2015 (klar i november)
 Vill reglera området för verksamheter som erbjuder kroppsbehandlingar (öka
konsumentskyddet)
 Gränslandet mellan miljöbalk och hälso- och sjukvård
 Förslag på att kommunerna (miljökontoren) ska få tillsyn
 Omfattar bl.a. tatueringar och andra stickande skärande, kemikaliska behandlingar,
laserbehandlingar, injektioner och kirurgi
 Föreslås tillståndsplikt och att verksamheten finns registrerad i nationellt register
 Socialstyrelsen TVL kommunen tillsynsansvarig
 Kommunen ska inte granska kompetens eller utförandet utan dokumentation, lokal,
behandlingsjournaler, konsumentinformation (systemtillsyn)
 MB m.fl. lagar gäller parallellt!

Strålskyddsdirektivet






Införs i svensk lagstiftning senast 2018
Påverkar dricksvattenkontroll (reviderade föreskrifter) och radonarbetet m.m.
Ny strålskyddslag nästa år
Föreslås tydligare ansvar för Strålsäkerhetsmyndigheten och att Boverket blir ansvarig
myndighet för nationellt radonregister som upprättas

ÄNTLIGEN SLUT !

