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Styrgrupp
Vår referens / tel.nr

Göran Jansson, 010-224 13 96
goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
Elin Ulander, 0728-85 47 56
elin.ulander@kfsk.se

Minnesanteckningar möte Styrgruppen Miljösamverkan Skåne
Dag:
Tid:
Plats:

Fredagen den 31 mars 2017
Klockan 13:00 – 16:00
Kommunförbundet Skåne, Lund

Närvarande:
Annelie Johansson
Gerd Lundquist
Jeanette Schlaucher
Björn Berséus
Lena Åkesson
Kerstin Åkerwall
Håkan Tinnerberg
Göran Jansson
Elin Ulander

Länsstyrelsen, ordförande
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen Lunds kommun
Miljöförvaltningen Helsingborgs stad
Miljöförvaltningen Malmö stad
Arbets- och miljömedicin Region Skåne
Projektledare Länsstyrelsen
Projektledare Kommunförbundet Skåne

Ej närvarande
Tommy Danielsson

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kristianstads kommun

Justerare av minnesanteckningarna
Jeanette Schlaucher
Länsstyrelsen

1. Utvärdering av Miljösamverkan Skåne – Fokusgrupp (kl. 13.00 – 14.30)
Som komplement till den enkät om utvärdering som skickas till alla berörda inom
Miljösamverkan Skåne anordnas även fokusgrupper för en fördjupad kvalitativ
utvärdering. Samtalet i fokusgrupp för styrgruppen leddes av Jörgen Wessman, extern
utvärderare från Gotlandsakademin. Jörgen Wessman dokumenterade från samtalet
och redovisning kommer att göras i den samlade rapporten om utvärderingen av
Miljösamverkan Skåne.

Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne
Skånes kommuner

Postadress

Besöksadress

Telefon

205 15 Malmö
Box 13, 264 21 Lund

Kungsgatan 13
Gasverksgatan 3 a

010-224 10 00 vx

www.miljosamverkanskane.se

0728-85 47 00 vx

Telefax

Hemsida

www..lansstyrelsen.se/skane
www.kfsk.se

sid 2(4)

2. Minnesanteckningar från föregående möte den 10 oktober 2016
-Representant från Miljövetenskaplig utbildning vid Lunds universitet bjuds in till ett
styrgruppsmöte under 2017; kvarstår
-Förtydligande om Miljösamverkans avgifter för kurser och dylikt; standardavgiften ska
vara 1000 kronor. Endast undantagsvis då arrangemanget inte medför några
betydande kostnader ska avgiften vara 500 kronor.
3. Lägesrapport MSS mars 2017
Enligt bilaga 1.
Projekt inomhusmiljö; juridikdelen saknas och projektledarna har planer på att den
genomförs under hösten 2017. Inbjudan kommer då bl.a. att skickas direkt till de
inspektörer som deltog i utbildningen hösten 2016.
Projekt fusk inom livsmedelsbranschen; har inte hunnit starta projektet. Animaliska
biprodukter har efterfrågats av inspektörerna, detta ämne står fortsatt under bevakning.
Om mer och tydligare information kommer från Jordbruksverket kan aktivitet inom
området startas upp. Fusk inom livsmedelsbranschen startas under hösten 2017 och
projekttiden fortsätter under 2018.
4. Beslut om verksamhetsplan för Miljösamverkan Skåne 2018–2019
Beslut
Styrgruppen beslutar godkänna projektledningsgruppens förslag till projekt och
aktiviteter under 2018 – 2019 med följande ändringar och tillägg:
Projekt:
- När projekten kommuniceras ut till kommunerna ska det inom projekten finnas
möjlighet att ändra detaljer och en öppenhet ska finnas för att lyssna av
projektarbetsgruppen.
- Projekt Energieffektivisering; ska genomföras. ”Projektet Incitament för
energieffektivisering” är en stor nationell satsning där verktyg tas fram att användas av
företagen. Det är viktigt att projektet följs av ett tillsynsprojekt för största möjliga effekt”.
- Fusk inom livsmedelsbranschen startas under hösten 2017 och projekttiden fortsätter
under 2018.
Övriga aktiviteter:
-En plan för hur Miljösamverkan ska marknadsföras i olika sammanhang ska tas fram,
bl. a ska hemsidan uppdateras.
-”Länsmöte för livsmedelsinspektörer” ska i fortsättningen benämnas ”länsmöte för
livsmedelskontroll” för att kunna inkludera fler berörda.
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- Samverkan med Region Skåne om kemikalieplanen ska i verksamhetsplanen
benämnas ”Samverkan med Region Skåne inom kemikaliearbetet”.
- Det ska finnas en beredskap och utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera
aktuella ämnen, projekt och aktiviteter som uppkommer under verksamhetsåren.
-Beredskap att ta hand om förslag som framkommit i samband med genomförd
utvärdering av Miljösamverkan Skåne
- Se över processen för VP 2020 – 2021.
Med ovanstående tillägg och ändringar ska följande projekt och andra aktiviteter
genomföras under VP 2018 – 2019.
nr 1. Klimatförändringar – kartering av miljöfarliga verksamheter och behov
av åtgärder
nr 2. Avfallsförebyggande genom information och tillsyn
nr 3. Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner
nr 4. Bullerutredningar – bedömning av
nr 5. Bedömningsgrunder och rutiner för utdömande av lokaler och bostäder
nr 6. Tillsyn av integrerat växtskydd
nr 7 Energieffektivisering
nr 8 Fusk inom livsmedelsbranschen (startar 2017 och fortsätter 2018)

Övriga aktiviteter:
➢

Bevaka vad som händer inom ABP (animaliska biprodukter) och om
lämpligt genomföra någon aktivitet.

➢

Genomföra förslag som framkommit i samband med genomförd
utvärdering av Miljösamverkan Skåne.

➢

Beredskap och utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera
aktuella ämnen, projekt och aktiviteter som uppkommer under
verksamhetsåren.

➢

Uppdatera tidigare projektmaterial.

➢

Arrangera länsmöte för livsmedelskontroll.
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➢

Arrangera hälsoskyddsdag.

➢

Arrangera seminarium om små avlopp.

➢

Deltagande i nätverk för Hälsosam planering i samverkan med Region
Skåne, Arbets- och miljömedicinska kliniken och länsstyrelsens
samhälsbyggnadsenhet och miljöstrategiska enheten.

➢

Samverkan med Region Skånes inom kemikaliearbetet.

➢

Se över processen för VP 2020 – 2021.

➢

Ta fram plan för marknadsföringen av Miljösamverkan Skåne, bl.a.
uppdatering av hemsidan.

➢

Uppdatera hemsidan, tex via Facebook-funktion ge intresserade kommuner
möjlighet att gemensamt genomföra tillsynskampanjer.

➢

Ta fram informationsfilm om Miljösamverkan Skåne som ett komplement till
befintligt PP-material.

5. Ekonomiuppföljning
Utgående saldo 79 700 kronor.
Efter väntade kostnader är borträknade beräknas saldot till cirka 28 000 kronor.
6. Övrigt
Information; SLU planerar att erbjuda doktorandtjänster inom den svenska
livsmedelsstrategin; information skickas ut via KFSK till miljöförvaltningarna.
7. Kommande möten
Projektledarna skickar en Doodle för kommande Styrgruppsmöten, september
respektive november/december 2017.
(obs; inte möten måndagar).

Minnesanteckningarna förda av

Elin Ulander

Göran Jansson

Justeras
Jeanette Schlaucher

Bilaga
1.

Lägesrapport MSS mars 2017

