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Lägesrapport november 2020 
 

Niklas har sedan mars haft andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens Covid-19 stab.  Detta har 

medfört att arbetet med Miljösamverkan Skåne har begränsats till cirka 15 % från i vanliga fall 50 %.  

Samtidigt har antalet möten minskat, och två projektstarter blivit försenade. Inom de pågående 

projekten har i princip alla möten varit digitala. Det fungerar att ha digitala projektmöten, men 

gruppdynamiken påverkas genom att det tar längre tid för grupperna att lära känna varandra och det 

är svårare att bli samspelta inom gruppen. 

 

Projekt enligt VP 2020 

Vatten i Skåne (januari 2020 – december2021) 
I gruppen ingår deltagare från Kristianstad (2 personer), Helsingborg (2 personer), Trelleborg, 

Ängelholm, Länsstyrelsen och Elin projektleder. Inom projektet ska gruppen planera en utbildning, ta 

fram informationsmaterial (till verksamhetsutövare och boende), material för tillsyn samt driva en 

tillsynskampanj. Det övergripande syftet ska vara att kommunerna ska bedriva tillsyn och jobba 

förebyggande genom information. Tillsynen ska vara enkel och tydlig, det material som tas fram ska 

användas som ett verktyg.  

Den 21 oktober genomfördes enligt planen en seminariedag om tillsyn inom vattenskyddsområden. 

Det var cirka 40 deltagare anmälda, det faktiska deltagandet blev något färre, troligen med anledning 

av pandemin. För att alla ska kunna ta del av materialet spelades några föreläsningar in. Filmer och 

övrigt material finns på Miljösamverkan Skånes hemsida.  

Tidsplan: 

 

https://miljosamverkanskane.se/vatten-i-skane/
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Handläggning i praktiken av förorenade massor (januari 2020 – december 2020) 
Projektet skjuts upp på grund av en pågående uppdatering av handboken 2010:1 från 

Naturvårdsverket. Före det att uppdateringen är möjlig ska regeringsuppdraget att utreda undantag 

från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa avfallsslag för anläggningsändamål vara 

färdigställt. Därför har styrgruppen fattat beslut att skjuta upp projektet till 2021.  

Projekt om ABP (augusti 2020 – juni 2021) 
Projektstart skulle varit i augusti men blev uppskjuten till den 4 november. I projektgruppen ingår 

deltagare från Osby, Malmö, Kristianstad och Hörby – samtliga är livsmedelsinspektörer och Elin 

projektleder (det var ingen inspektör från lantbrukssidan som anmälde sia att delta).  Gruppen är 

eniga om att det redan finns mycket framtaget material inom ämnet bland annat inspelade 

föreläsningar från Jordbruksverket och checklistor. Vi kommer att återanvända så mycket som 

möjligt av det materialet för att begränsa arbetsinsatsen för gruppens deltagare. Projektet kommer 

att ha inriktning på ABP-kontroll i butiker. Det material som finns framtaget för lantbrukssidan 

kommer att samlas ihop så att det blir lätt för andra inspektörer att få en överblick.  

Projekt om små avlopp  
Projektstarten skulle varit i oktober, men är uppskjuten till den 13 november. I projektgruppen ingår 

deltagare från Lund, Osby, Skurup, Trelleborg och Länsstyrelsen.  

Dricksvatten 
Projektet genomförs inte med anledning av att inte arbetsgruppen bemannats.  

Förstudie och kontroll inom dagvattentillsyn och Tillsyn av U.-verkstäder och tvättar 

med brister 
Ovanstående ska enligt verksamhetsplanen inte genomföras som projekt, men på hemsidan ska det 

finnas utrymme för att dela material.  

Projekt enligt VP 2019 

Tillsyn av integrerat växtskydd 
Projektet startades i mars 2019. I gruppen ingår deltagare från Malmö, Lund (2 personer), 

Ängelholm, Kristianstad och Länsstyrelsen (3 personer). Niklas projektleder. Syftet är att minska 

användningen av kemiska bekämpningsmedel inom lantbruket och utgör en fortsättning av det 

projekt Jordbruksverket och KEMI genomförde 2015. Arbetsgruppen har en god kompetens med 

bland annat vattenexpertis samt utbildare i behörighet för yrkesmässig användning av 

bekämpningsmedel vid Länsstyrelsen. Utöver dessa ingår även fyra kommunala miljöinspektörer med 

erfarenhet av tillsyn av landbruk.  

Arbetsgruppen har arbetat fram förslag till inriktning genom att ta fram ett förebyggande utbildande 

material riktat till lantbruken inkl. goda exempel på hur integrerat växtskydd kan användas i 

praktiken. Tillsynsprojektet ska kunna genomföras vid ordinarie tillsynsbesök. En reviderad mer 

användbar checklista har tagits fram tillsammans med en lathund. För att underlätta inrapportering 

av resultat har en digital enkät tagits fram genom webbverktyget Webropol. Uppstartsmöte med 

utbildning hölls 18 september 2019 på Bollerups Naturbruksgymnasium. I oktober 2019 påbörjas 

tillsynsdelen för de kommuner som har den möjligheten. För övriga kommuner genomförs tillsynen 

tom juni 2020 och det är en ändring jämfört med projektbeställningen som beredningsgruppen fann 

skäligt. Därefter sker utvärdering och slutredovisning inklusive rapportering till styrgruppen. Totalt 

deltog 43 personer. Inbjudan och dagsprogram finns här. Utvärderingen visade på bra resultat för 

uppstartsdagen i förhållande till projektbeskrivningens mål. Målet var betyg 4 av 5 på en femgradig 

http://www.miljosamverkanskane.se/Sv/nyheter/PublishingImages/Pages/integrerat-växtskydd/inbjudan_18%20september%20Final.pdf


Sida 3 av 3 
                                                                                                                                                                   

skala vilket nåddes med viss marginal. Projektets tillsynsdel löper egentligen ut i juni 2020 men är 

förlängd till och med mars 2021. 

Övrigt arbete 

 

Samverkan kring kemikaliefrågor   
Kemikalienätverket har en ny e-postadress som når ut till samtliga deltagare som är 35 st. 
kemikalienatverket.skane@lansstyrelsen.se Önskar man enbart komma i kontakt med Länsstyrelsens 
handläggare som arbetar med kemikaliefrågor når man dem på: kemi.skane@lansstyrelsen.se 
Nästa träff i kemikalienätverket är 4 november. 
 

Samverkan för dricksvatten 
Höstens träff den 12 november inom dricksvattennätverket kommer, liksom vårens träff, att vara 

digital. Antal deltagare i dricksvattennätverket är cirka 20 personer. Program finns HÄR. 

Samverkan för hälsoskydd - Hälsoskyddsdag (inget internat 2020) 
En digital hälsoskyddsdag arrangeras den 17 november. I planeringsgruppen ingår deltagare från 

Malmö Stad och Lund. Program finns HÄR.  Vid hälsoskyddsdagen närvarar strax över 50 deltagare.  

Länsmöte för livsmedelskontroll 
Det blir inget Länsmöte i höst.  

Innan Coronakrisen hade vi nedanstående planering, som hoppas kunna återgå till den framöver.  

För att skapa en bättre och framför allt en mer hållbar struktur på Länsmötena för livsmedelskontroll 

ska Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet, inom Miljösamverkan, tydligare arrangera mötena 

tillsammans. Det kommer att innebära att vi har ett återkommande upplägg på mötena, till exempel: 

• Livsmedelsverket har ordet (det ska som tidigare finnas möjlighet att skicka in frågor i förväg) 

• Information från Länsstyrelsen Skåne 

• Information från Miljösamverkan (om det finns planerade eller pågående projekt eller 
aktiviteter inom livsmedel) 

• Information från Smittskydd Skåne (förutsatt att de har möjlighet att delta) 

• Samverkanspunkt; gruppdiskussioner/case kring frågor som deltagarna själv förbereder inför 
mötet 

• Utvärdering av träffen 
  

Hemsida 
Miljösamverkan Skånes nya hemsida är färdigställd.  

Samhällsplanering och hälsosam miljö - Hur använder vi kunskapen?  
Det finns planer på att arrangera en hälsoskyddsdag om samhällsplanering under 2020 men datum är 

inte spikat.  
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