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1. Intresseförfrågan om att ingå i Miljösamverkan
Skånes projektarbetsgrupper verksamhetsperiod
2021
2. Möjlighet att föreslå projekt och aktiviteter inför
Miljösamverkan Skånes verksamhetsperiod 2022

Svara senast den 16 oktober 2020 via e-post till
elin.ulander@kfsk.se och niklas.hansson@lansstyrelsen.se
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1. Intresseförfrågan om att medverka i Miljösamverkan Skånes
projektarbetsgrupper verksamhetsperioden 2021
Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne har mot bakgrund av webbenkätsvaren
(våren 2020) från kommunerna, Länsstyrelsen och Arbets- och Miljömedicin
fastställt vilka projekt som ska ingå i nästa verksamhetsplan 2021.
Projektledningen önskar senast den 16 oktober 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:
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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 längd och karaktär.
Under projektets gång har vi projektarbetsmöten, digitala möten och eventuellt ett
studiebesök om det passar. Mellan projektarbetsmötena kan det förekomma eget arbete.
Vid mötena deltar Miljösamverkans projektledare, vilka också ansvarar för de
administrativa uppgifterna till exempel minnesanteckningar. En del skrivarbete
förekommer även för projektdeltagarna, till exempel sammanställning vid tillsyns- och
kontrollprojekt samt arbete med den avslutande projektrapporten.
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I utkastet av verksamhetsplanen 2021 (Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2020 –
styrgruppens beslut den 4 juni 2020) –se bilaga 1, finns projektbeställningar för respektive
projekt, det finns även en kort beskrivning i nedanstående tabell.
Det finns mycket kunskap inom Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne och
Arbets- och miljömedicin Syd, och vi hoppas att du vill delta i något av projekten!
Vi gör det bättre tillsammans!

Svara senast den 16 oktober 2020 via e-post till
elin.ulander@kfsk.se och niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Med vänlig hälsning Elin & Niklas

Se vilka projekt som ingår i verksamhetsplanen
2021 på nästa sida
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Miljösamverkan Skånes projekt 2021:
(Numren/bokstäverna på projekten är samma som i ”Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2021 – styrgruppens beslut den 4 juni 2020”)

5

Projekt med uppstart 2021
Handläggning i praktiken av
massor

Projektgruppen är tillsatt
sedan tidigare eftersom
projektet är framflyttat från
vp 2020, men det finns
möjlighet att komplettera
gruppen med fler deltagare!

6

Tillsynsvägledning
skönhetssalonger

B

Bassängbad

F

Kvicksilversanering VA
avloppsrör vid
tandläkarkliniker - sanering

I

Utbildning och/eller projekt
livsmedelsmikrobiologi

Innehåll
Innan projektet arrangerar länsstyrelsen kunskapshöjande
TVL – kopplat till MB 9 kap med en del kopplat till MB 10 kap.

Tid
Flyttat från 2020.

Förlagsgivare
Länsstyrelsen

Januari 2021 – december 2022

Projektgrupp:
Helsingborg
Hörby
Kristianstad
Landskrona
Lund

April 2021 – mars 2022

Landskrona

Januari 2021 – december 2021

Lund

April 2021 – december 2022

Trelleborg

April 2021 - mars 2022

Höganäs

Därefter startar MSS ett projekt om hur vi sätter kunskapen i
ett sammanhang – diskussionsgrupper, material, checklistor
etc. utifrån behov.
Ett projekt som bör leda fram till tydliga förslag på beslut och
försiktighetsmått samt tydliga bedömningsgrunder som kan
användas vid tillsynen. Beredningsgruppen bör avvakta med
projektbeställning/plan tills de nya lagförslagen kommer
under hösten 2019.
På Naturvårdsverkets hemsida finns det information om vad
som är på gång inom avfallsområdet LÄNK
Projektet ska leda till att ett handledningsmaterial tas fram
som kan fungera som stöd för inspektioner på denna typ av
objekt. En konferens anordnas där erfarenheterna från
tillsynskampanjen presenteras i form av en rapport. Projektet
kan drivas efter att Socialstyrelsen reviderat allmänna råd
och handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet.
Målet är att inspektörerna efter projektet har bättre kunskap
om rening av vatten, provtagning etc. vilket ger en bättre
kvalitet på tillsynen. Aktiviteter inom projektet föreslås vara
framtagande av handläggarstöd, checklistor, workshops,
utbildning.
Vid tillsyn uppstår oklarheter kring bedömning av hur långt
kvicksilversaneringen av avloppsrör från tandläkarkliniker ur
miljösynpunkt behöver utföras. Syftet är samsyn mellan
kommunerna för rättssäker handledning och målet är att det
finns tydlighet om regler och bedömningar.
Kompetensutvecklingsprojekt kring mikrobiologi. T ex om
rosa hamburgare, vad händer mikrobiologiskt och olika sätt
att hantera rå köttfärs. Syftet är kompetenshöjning. Aktiviteter
inom projektet föreslås vara utbildning och ev. laborationer.
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L

e-handel, livsmedel

Trenden är att försäljning av livsmedel ökar inom e-handel.
Kontrollområdet är relativt nytt och kontrollmetoden kan
kännas annorlunda. Syftet är att öka kunskapen om
kontrollmetoden och bidra med ökad medvetenhet bland
företagen. Målet är att företag med e-handel är registrerade
och får ändamålsenlig kontroll. Aktiviteter inom projektet
föreslås vara checklista, informationsblad till ehandelsföretag mm.

Malmö
Augusti 2021 - juli 2022

Augusti 2020 Sida 6 av 7

2. Möjlighet att föreslå projekt och aktiviteter inför Miljösamverkan
Skånes verksamhetsperiod 2022
För att alla ska kunna påverka och vara delaktiga i Miljösamverkan Skånes
verksamhetsplanering har ni fram till den 16 oktober möjlighet att föreslå projekt och
aktiviteter inför verksamhetsplanen 2022!
Därefter kommer Miljösamverkans beredningsgrupp att arbeta vidare med de inkomna
förslagen, för att i december skicka ut så många som möjligt av dem för omröstning (i en
webbenkät). Mot bakgrund av resultatet i omröstningen beslutar Miljösamverkans styrgrupp
under våren vilka projekt och aktiviteter som ska ingå i verksamhetsplanen 2022.
Tidsplan:
september – 16 oktober

Kommunerna, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin har
möjlighet att lämna förslag på projekt och aktiviteter

oktober – november

Beredningsgruppen arbetar vidare med inkomna förslag

december – 28 februari
2021

Förslagen skickas ut sammanställda i en webbenkät, för
omröstning

mars - april

Sammanställning av resultat

maj

Styrgruppen beslutar om verksamhetsplan 2022

juni

Kommunerna. Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin
informeras om Miljösamverkans projekt och aktiviteter för 2022

När ni skickar in förslag på projekt och aktiviteter ska ni använda ”MSS mall för projektdefinition”
– se bilaga 2. I den skriver ni så tydligt som möjligt om bakgrund, syfte, mål mm – under
förutbestämda rubriker.
För de förslag som slutligen ingår i den färdiga verksamhetsplanen, kommer texterna att
kompletteras och förtydligas ytterligare innan de tas om hand av projektarbetsgrupperna.
Verksamhetsplanen 2022 kommer även att innehålla löpande aktiviteter som till exempel
nätverksträffar och att vid behov delta i och samordna nationella projekt.
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Svara senast den 16 oktober 2020 via e-post till
elin.ulander@kfsk.se och niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Med vänlig hälsning Elin & Niklas

Bilaga 1 Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2020 – styrgruppens beslut den 4 juni 2020
Bilaga 2 MSS mall för projektdefinition

Sändlista:
Miljöförvaltningarna (eller motsv.) i Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Arbets- och miljömedicin Syd

