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Lägesrapport MSS maj 2018
Projekt enlig VP 2016–2017
Dagvattentillsyn
En utbildning med målet att ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten, för att öka
förutsättningarna för god dagvattenhantering, är utförd i september 2016. Projektarbetsgruppen har
därefter tagit fram material inför tillsyn. Inom projektet fokuseras både på tillsyn av befintliga
dagvattenanläggningar samt granskning i planarbetet, materialet skickades ut till kommunerna i
december 2016. Den 6 mars 2017 genomfördes ett uppstartsmöte för projektet med 23 deltagare,
inklusive 3 föreläsare (från Länsstyrelsen och VA-Syd). Två försök har gjorts under hösten 2017 för
att arrangera en workshop för erfarenhetsutbyte mellan de kommuner som deltar i
tillsynskampanjen. Tyvärr har båda tillfällen ställts in pga. för få deltagare. Kommunerna
återrapporterade tillsynen till projektarbetsgruppen senast den 30 september. 6 kommuner
(Helsingborg, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Vellinge) rapporterade ”Tillsyn av befintliga
anläggningar”, totalt 38 stycken anläggningar. 4 kommuner (Bromölla, Kristianstad, Lund och Sjöbo)
har rapporterat ”granskning i planarbetet” totalt 4 planer. Projektarbetsgruppen avslutas i
december. Rapporten blir klar maj 2018.

Projekt från 2017 som fortsätter 2018
Kemikaliesmarta förskolor och skolor
Projektet kommer att ta fram en webbportal för information om kemikaliefrågor att användas av
pedagoger vid förskolor och skolor. Projektmedel har erhållits från Region Skånes miljövårdsfond.
-

-

Funktioner bla.
o Sökfunktion över all text i webbportalen.
o Länkar till aktörer där ytterligare information kan hämtas
o Någon typ av möjlighet att följa upp hur portalen används
Innehåll, bla nämndes
o Material för förskola och skola
o Goda ex.
o Viktigt att innehållet också visar hur barnen (förutom pedagogerna) kan
engageras
o Hur farligt är kemikalierna i barnens miljö. Svårt men viktig del som saknas i
Stockholmsmaterialet)
o FAQ

Länsstyrelsen har tagit över projektägarrollen från Kommunförbundet. Offertförfrågan är framtagen
och upphandlingen är publicerad på länsstyrelsens yttre webb:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/om-lansstyrelsen/upphandlingar/Pages/default.aspx .
Miljövårdsfonden har gett klartecken för att del av medlen efter projektets slutdatum, 31 dec 2018,
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under en kan användas för drift/uppdatering av webbplatsen. Arbetet beräknas var klart juni 2018.
Därefter vidtar arbetet med att lansera webbplatsen.

Projekt enlig VP 2018
1. Avfallsförebyggande genom information, tillsyn och prövning
Projektet hade uppstartsmöte den 15 februari 2018. Förslag till projektbeskrivning är framtagen.
Utbildning:
Inom projektet ska en utbildningsdag arrangeras främst för miljöinspektörer men även för
avfallsstrateger och miljöstrateger. Utbildningsdagen genomförs den 18 oktober, ” Save the day” är
utskickad.
Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om avfallsminimering, bland annat om vilka krav
inspektörerna kan ställa med stöd av miljöbalken. Utbildningen ska samtidigt ge motivation och
inspiration till att jobba med avfallsförebyggande tillsyn och integrera frågan i prövning.
Programpunkter:
-

Avfallets fotavtryck
Kopplingar till lokala och globala miljömål
Tillsynsmyndigheternas möjligheter och verktyg
Externa föreläsare berättar om sina företags arbete för att förebygga att avfall uppstår.
Seminariedagen utgör även inledningen till ett tillsynsprojekt inom området, som kommer att
genomföras under perioden februari - september 2019.

-Information- och tillsynsmaterial som ska tas fram inom projektet:
I. En inbjudan till tillsynsprojektet; med information om projektet och om vad som ska
rapporteras tillbaks till arbetsgruppen.
II. Ett förslag på arbetsgång för inspektören; som beskriver processen för hur man kan arbeta
med avfallsförebyggande inom tillsyn och prövning. Materialet ska innehålla övergripande
frågor och ska kunna användas inom olika branscher. Det ska även framgå förslag på
uppföljning efter inspektion t. ex föreläggande.
III. En checklista, inklusive följebrev som skickas till verksamhetsutövaren innan inspektion.
IV. Samma checklista, men den ska innehålla lagkrav, tips och frågor som kan användas av
inspektören vid tillsynen.
V. En checklista, arbetsgång, som kan användas vid samråd och yttrande vid prövning.
VI. Ett informationsmaterial som ska ge verksamhetsutövaren inspiration (det finns material
framtaget från Göteborg som vi kan utgå ifrån).
Tillsynen inom projektet ska kunna utföras i samband med ordinarie tillsyn, vilket gör det lättare att
delta i projektet. Materialet som tas fram inom projektet ska kunna användas av inspektörer och
handläggare även efter projektets slut.

2. Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner och fallskydd
Projektet hade uppstartsmöte den 1 mars 2018. Eftersom det är ett aktuellt område där det troligen
har hänt mycket sedan projektbeställningen togs fram har gruppen börjat med att göra en
”omvärldsanalys”. Projektbeskrivningen är inte färdig men tidsplanen är i grova drag:
-

Inventering av antal konstgräsplaner och lekytor i kommunerna under hösten 2018
Material för tillsyn tas fram under hösten 2018
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Kommuner som deltar i projektarbetsgruppen samt några andra kommuner provar materialet i
tillsynen under våren 2019
Projektet avslutas juni 2019, och övriga kommuner kan då använda materialet i sin tillsyn.

3. Bedömning av bullerutredningar
Projektstart juni 2018 framflyttad till tidig höst 2018.

4. Bedömningsgrunder och rutiner för utdömande av lokaler och bostäder
Projektet har uppstartsmöte den 5 juni 2018.

5. Spåra fusket, livsmedelsprojekt
Syftet med projektet är att ge inspektörerna verktyg och metoder att kontrollera livsmedelsfusk.
Inspektörerna ska få exempel på tillvägagångssätt i kontrollen och kunna skaffa sig praktisk
erfarenhet. Kommunerna ska uppmuntras till och få möjlighet att samarbeta inom området för att
kunna utreda fusk.
Inom projektet ska arbetsgruppen ta fram en vägledning som riktar sig till livsmedelsinspektörerna.
Vägledningen ska bland annat innehålla:
➢
➢
➢
➢
➢

Exempel på fuskutredningar som genomförts av kommunala livsmedelsinspektörer
Arbetsmetod (flödesschema) för att kontrollera spårbarhet
Vanliga knep som verksamheterna använder vid fusk
Vägledning i val av produkter att välja ut för kontroll
Lagstöd och beslutsmallar för att kunna begära in underlag och fakturor från
verksamheterna

Tillvägagångsättet vid kontrollerna ska huvudsakligen vara att granska fakturor för en viss tid. Genom
att jämföra fakturor från leverantör och kund kan verksamhetens spårbarhetssystem kontrolleras
och eventuellt fusk upptäckas. Verksamheter som ska kontrolleras är restauranger, grossister,
butiker eller torghandel. Inspektören ska själv kunna välja typ av verksamhet efter förutsättningarna i
sin kommun. Kontrollen inom projektet ska genomföras inom ramen för den ordinarie kontrollen.
Kontrollperioden ska vara 1 oktober 2018 – 28 februari 2019.

Projekt som genomför med start 2019
➢ Tillsyn av integrerat växtskydd
Projekt som parkerats tills vidare
➢ Klimatförändringar – kartering av miljöfarliga verksamheter och behov av åtgärder
➢ Energieffektivisering
Övrigt arbete
Samhällsplanering och hälsosam miljö - Hur använder vi kunskapen?
Konferens den 28 september 2016. Ett samarrangemang mellan Miljösamverkan Skåne Skånes miljö-
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och hälsoskyddsförbund (SMHF), Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne –
Regional utveckling och Arbets- och miljömedicin i Lund. Visa på sambanden mellan miljöfaktorer och
påverkan på människors hälsa och hur vi kan ta hänsyn till de sambanden i samhällsplaneringen. Hur
säkerställer att kunskapen är tillgänglig och kommer till användning.
Den 11- respektive 16 januari 2018 anordnas seminarium då Miljöhälsorapporten för Skåne
presenteras. Seminariet anordnas på två platser i Skåne, Malmö/Lund respektive
Kristianstad/Hässleholm. Seminariet vänder sig både till tjänstemän och politiker inom plan- och
miljöområdet. Seminariet anordnas av en arbetsgrupp med representanter för Region Skåne (AMM
och regionala utvecklingsnämnden), Länsstyrelsen (miljöavdelningen och
samhällsbyggnadsavdelningen) sam Miljösamverkan Skåne. Save the day skickad.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-medmiljopaverkan/tillsynsvagledning-enligt-miljobalken/konferenser-ochseminarier/PublishingImages/Pages/default/H%c3%a4lsofr%c3%a4mjande%20samh%c3%a4llsplaner
ing.pdf. Seminarierna genomförda. Arbetsgruppen har ett nytt möte den 22 februari för att diskutera
hur arbetet kan fortsätta. Framkom behov att ta fram ett dokument som beskriver syftet med
nätverket som ska förankras hos respektives uppdragsgivare. Nästa möte i arbetsgruppen den 8 juni
2018.

Samverkan kring kemikaliefrågor
Frågan om samverkan kring kemikaliefrågor har lyfts av Eslövs kommun och frågan har sedan tidigare
också diskuterats inom länsstyrelsen miljöavdelning
Länsstyrelsen kan se ett klart behov av en fortsättning av samverkan kring kemikaliefrågor i länet –
mellan kommunerna och länsstyrelsen.
➢ Vilken typ av samverkan som behövs/efterfrågas behöver undersökas noggrannare. Kan
lämpligen göras genom mailförfrågan till kommunerna och inom lst.
➢ Ex på samverkan kan tex vara:
o erbjuda en plattform för att samlas kring aktuella kemikaliefrågor (MSS erbjuder en
plattform för nätverksträffar)
o där behov finns genomföra uppföljning/fortsatt arbete med redan klara
kemikalieprojekt
➢ Samverkan kan lämpligen ske inom ramen för Miljösamverkan Skåne
Miljösamverkan Skånes styrgrupp och projekledningsgrupp behandlade frågan den 24 november
2017 och konstaterade att det finns behov av samverkan mellan olika aktörer i länet och att en
lämplig plattform för detta är Miljösamverkan Skåne. Björn Berséus, Jeanette Schlaucher och Göran
Jansson fick i uppdrag att till nästa styr- och projektledningsgruppsmöte ta fram ett förslag till
inbjudan till samverkan kring kemikaliefrågor. Förslag till inbjudan framtagen och presenterad och
godkänd vid styrgruppsmötet den 23 februari. Workshopen planeras till hösten 2018.

Möte för chefer och politiker om livsmedelskontrollen
Livsmedelsverket vill tillsammans med Miljösamverkan arrangera en informationsträff för politiker.
Träffen kan ses som en fortsättning på den information miljöcheferna fick vid miljöchefsträffen i
oktober 2016. Vid styrgruppsmötet den 24 februari beslutades, med anledning av att det är valår, att
det är bättre att vänta med mötet till början av 2019.
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Hälsoskyddsdag
Den 4 – 5 september hålls ett Hälsoskyddsinternat i Ystad. Programmet är planerat av en grupp
bestående av hälsoskyddsinspektörer. Det finns möjlighet att anmäla sig till en eller två dagar.
Programmet finns här.

Tvärgrupp för livsmedelskontroll
Gruppen har möte den 14 mars och den 26 september2018. I september kommer en del av mötet att
användas för att utvärdera tvärgruppsarbetet bl. a för att försöka ta reda på hur och om
informationen från mötet sprids till inspektörer utanför gruppen.

Länsmöte för livsmedelskontroll
Vårens länsmöte för livsmedelskontroll arrangeras den 8 juni i Helsingborg. Representanter för IDAnätverket kommer att föreläsa om olika myndigheters roll i kedjan för livsmedelsbrott och
Livsmedelsverket informerar om aktuella ämnen. Programmet finns här.

Adjungerade miljöchefer till projekten
Till varje projektgrupp ska det, enligt beslut i styrgruppen den 24 november 2017, knytas en
miljöchef. Personen ska vid behov kunna adjungeras till arbetsgruppsmötena. Syftet är att ge
arbetsgrupperna stöd samt att öka engagemanget i Miljösamverkan Skånes arbete hos fler skånska
kommuner.
Intresseförfrågan har skickats ut och i dagsläget ser representationen ut enligt nedan.
-

Avfallsförebyggande genom information, tillsyn och prövning: Ingen representation
Reducera uppkomst av mikroplaster från konstgräsplaner och fallskydd: Tidigare Rolf
Englesson, Höörs kommun nu saknas representation
Bedömning av bullerutredningar: Ola Gustafsson, Vellinge kommun
Bedömningsgrunder och rutiner för utdömande av lokaler och bostäder: Erika Fjelkner, Eslövs
kommun
Kvantitativ spårning; fusk inom livsmedelsbranschen – Ingen representation

Ersättare för Rolf Englesson i Beredningsgruppen
Rolf Englesson, Höörs kommun, var from 2018 medlem i Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp.
Rolf har slutat sin tjänst i Höörs kommun och ersättare honom behöver därför utses till
beredningsgruppen.

