Juni 2017 Sida |1

Intresseförfrågan om att medverka i Miljösamverkan Skånes
projektarbetsgrupper verksamhetsperioden 2018–2019
Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne har mot bakgrund av webbenkätsvaren från
kommunerna, Länsstyrelsen och Arbets- och Miljömedicin fastställt vilka projekt som
ska ingå i nästa verksamhetsplan 2018 – 2019. Projektledningen önskar senast den 31
augusti er intresseanmälan om att ingå i de olika projektens arbetsgrupper, med
preliminär namnuppgift på arbetsgruppsdeltagaren.
Förhoppningsvis är det en stimulerande uppgift att dela med sig av sin egen kompetens inom
något av projekten till ett resultat som kan komma såväl den egna förvaltningen som andra
till nytta. Det är lärorikt och utvecklande att medverka i en arbetsgrupp och kan ses som ett
led i den egna kompetensutvecklingen!

När du deltar i ett projekt är du med i projektets alla faser:

Planering

Mobilisering

Genomförande

Uppdrag

Syfte

Genomföra

Resurser

Mål

Uppföljning

Faktainsamling

Tids- och
aktivitetsplan

Projektgrupp
Projektstart

Avslut överlämnande
Utvärdering
Överlämnande
Avslut

Utvärderingsplan

Arbetsgrupperna bör varken vara för små eller för stora, en lämplig grupp består av 6 – 8
personer. Vi eftersträvar en samansättning av gruppen med hänsyn till kompetens, år i yrket,
kommunstorlek, könsfördelning mm. Tidsåtgången för att medverka i projekten bedöms
innebära 1 – 4 veckors arbetsinsats beroende på projektets längs och karaktär.
Under projektets gång har vi projektarbetsmöten, Skypemöten och eventuellt ett studiebesök
någonstans om det passar. Mellan projektarbetsmötena kan det förekomma eget arbete. Vid
mötena deltar projektledarna, vilka också ansvarar för de administrativa uppgifterna till
exempel minnesanteckningar. En del skrivarbete kan förekomma även för projektdeltagarna,
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till exempel sammanställning vid tillsyns- och kontrollprojekt samt arbete med
projektrapporten.
Det finns mycket kunskap inom Skånes kommuner och Länsstyrelsen och vi hoppas att du
vill delta i något av projekten!

Svara senast den 31 augusti 2017 via e-post till
goran.n.jansson@lansstyrelsen.se och elin.ulander@kfsk.se

Med vänlig hälsning
Göran Jansson och Elin Ulander

Bilaga:
Miljösamverkan Skåne projektbeskrivningar 2018 -2019
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Följande projekt planerar Miljösamverkan Skåne att genomföra under 2018 – 2019
Projektnamn
1

2

3

4

Klimatförändringar – kartering av
miljöfarliga verksamheter och
behov av åtgärder

Avfallsförebyggande genom
information och tillsyn

Reducera uppkomsten av
mikroplaster från konstgräsplaner

Bullerutredningar – bedömning av

Tidsplan
Klimatförändringar kan på sikt medföra allvarliga problem för samhället på
många sätt och inom många områden. Miljöfarliga anläggningar såsom
industrier som översvämmas kan medföra en stor risk för utsläpp av farliga
ämnen. För samhällsviktiga anläggningar såsom avloppsreningsverk, deponier
och dammar kan översvämningar medföra att driften omöjliggörs, vilket får
allvarliga konsekvenser för hela samhället. Mot denna bakgrund är det därför
viktigt att lokalisera och att minimera riskerna vid dessa anläggningar.
Länsstyrelsen Skånes regionala åtgärdsprogram, Skånska åtgärder för
miljömålen 2016–2020, pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat
område att arbeta med för att öka förutsättningarna att nå miljömålen. En
åtgärd som lyfts fram är att vid tillsyn och prövning ställa krav på att
verksamhetsutövaren ska skaffa sig kunskap om hur avfallsmängderna och
avfallets farlighet kan minskas i verksamheten. Syftet med projektet är att öka
kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och
verksamhetsutövare för att minska mängden avfall från verksamheter där
kommunen har ett tillsynsansvar.
Detta föreslagna projekt behövs och ligger i fas med pågående nationella
utredningar. Detta projekt kan leda till att tillsyn med fokus på utsläpp på
konstgräsplaner genomförs och att krav på utredning och åtgärder kan vidtas
för att minska utsläpp av mikroplast till naturmiljön. Flera tusen ton plast
partiklar per år i Sverige uppskattas komma från konstgräsplaner, den näst
största källan efter bildäck. Målet med projektet är att på kort- och långsikt
minska användningen av granulatet på konstgräsplaner och därmed minska
utsläpp av mikroskräp till naturmiljön samt att uppmärksamma problematiken,
visa på lokala lösningar och sprida kunskap.
En fördjupad bullerutbildning bör genomföras med innehåll kring tolkningar om
olika typer av bullerutredningar, gärna med konkreta tips och exempel. Den
bör också innehålla hur tillsynsmyndighet formulerar beslut om föreläggande
att utföra bullerutredning samt erfarenhetsutbyte från kommuner som har
åtgärdsprogram.

jan 2018 – juni 2019
18 månader

jan 2018 – dec 2019
24 månader

jan 2018 – juni 2019
18 månader

jun 2018 – jun 2018
12 månader
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5

6

7

8

Bedömningsgrunder och rutiner för
utdömande av lokaler och bostäder

Tillsyn av integrerat växtskydd

Energieffektivisering

Kvantitativ spårning; fusk inom
livsmedelsbranschen

Vid tillsynen av lokaler som är avsedda för bostadsändamål händer det
emellanåt att man råkar ut för situationer där man kan stå inför valet att döma
ut en lokal som bostad. Att ta detta steg är ingripande åtgärder med stora
konsekvenser för både hyresgäst och hyresvärd. Så långtgående att
tillsynsmyndigheten ofta drar sig för att fatta ett sådant beslut trots att
boendemiljön kanske är direkt ohälsosam. Målet med projektet är att ta fram
bedömningsgrunder och rutiner för utdömning av bostäder samt förslag till
utformning av beslutsmallar. Att fördjupa kunskapen hos miljö- och
hälsoskyddsinspektörer som arbetar med dessa frågor.
Ett projekt med syftet att minska användningen av kemiska
bekämpningsmedel inom jordbruket. Projektet är tänkt att vara ett uppföljande
tillsynsprojekt till det projekt Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen
genomförde 2015, då vägledningsmaterial togs fram.
”Projektet Incitament för energieffektivisering” är en stor nationell satsning
2017, där verktyg tas fram att användas av företagen. Det är viktigt att
projektet följs av ett tillsynsprojekt för största möjliga effekt. Syftet med
projektet är att energieffektivisera skånska företag för att minska
klimatutsläppen. Projektet kommer att öka samverkan mellan miljö- och
hälsoskyddsinspektörer, energi- och klimatrådgivare samt miljöstrateger.
Miljösamverkans styrgrupp har bestämt att projektet ska vara ett
kontrollprojekt. Projektarbetsgruppen kommer att utforma projektbeskrivningen
och bestämma projektets inriktning och aktiviteter utifrån inspektörernas behov
och idéer.

juni 2018 – dec 2019
18 månader

jan 2019 - dec 2019
12 månader
jan 2019 - dec 2019
12 månader

Ht 2017 – dec 2018
18 månader

