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Minnesanteckningar Miljösamverkan Skåne möte med styrgrupp och 
beredningsgrupp 

  
Dag: Onsdagen den 11 november 2020 

Tid:   Klockan 10.00 – 12.00 

Plats:  Digitalt möte 

 

                  

Närvarande:    
Deltagare styrgrupp:  Deltagare beredningsgrupp:  
    
Annelie Johansson Länsstyrelsen Helene Blom Lomma 
Rima Daoud Länsstyrelsen Anders Lindén  Sjöbo 
Lena Åkesson Helsingborg Bertil Bengtsson Staffanstorp 
Ola Gustafsson Malmö Mikael Norén  Trelleborg 
Ida Persson Hörby Carina Barthel Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Jörgen Olofsson Arbets-och miljömedicin Syd Niklas Hansson Länsstyrelsen 
  Elin Ulander Skånes Kommuner 
    

Ej närvarande:    

Helena Holmgren Länsstyrelsen Emma Aldin Malmö 
Björn Berséus Lund Jonas Fröjd Länsstyrelsen 
  Ingela Valeur Länsstyrelsen 
 

 

1. Val av justeringsperson 

Lena Åkesson 

 

2. Anteckningarna från föregående möte 

Hantering av Miljösamverkan Skånes ekonomi; Skånes Kommuner ska ta kontakt med alla 
miljöchefer för att samla in bankgironummer, referens etc.  för återbetalning från 
Miljösamverkan-kontot. Senast den 11 december behöver Skånes Kommuner ha uppgifterna.  
Uppgifterna skickas med e-post till elin.ulander@skaneskommuner.se 
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http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/
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3. Lägesrapporten november  

Projekt dricksvatten kan inte starta på grund av att arbetsgruppen inte kan bemannas. Vid 

Dricksvattenträffen den 12 november ställer Elin frågan om uppdateringen behövs. 

Livsmedelsverkets fyraåriga satsning på dricksvatten markerar att frågan är viktig.  

 

Tillsyn av integrerat växtskydd: Som en följd av att LRF identifierat lantbrukare som en riskgrupp 

för pandemin Covid-19 ställdes många inbokade tillsynsbesök in och avstannade helt i början 

av april. Situationen meddelades till styrgruppen som fattade beslut om en förlängning av 

tillsynsdelen till och med 31 mars 2021.  

 

Lägesrapport november 2020 - se bilaga 1. 

 

4. Ekonomiuppföljning 

 

Saldo 2020-11-01 111 000 kr 

  

Projekt Vatten i Skåne seminariedag på Grand Hotel 30 000 kr 

Hälsoskyddsdag, inspirationsföreläsare Clas Malmström 15 000 kr 

  

 66 000 kr 

 

 

5. Bemanning av projektgrupper 2021 

Diskussion generellt kring projekten; 

 

Det behövs en tydlighet vid förfrågan om att ingå i projektgrupper om hur lång tid (antal timmar) 

deltagaren förväntas lägga och det behöver framgå att timmarna är ojämnt fördelade över 

projekttiden. T. ex träffas grupperna inte under tillsynsfasen av projekten. Inspektörerna 

upplever att projekten är för långa, vi behöver överväga möjligheten till kortare, tydligare och 

rimligare projekt. 

 

Vi kan vara tydliga med vilka kommuner som brukar ingå i projektgrupper. Förfrågan om att 

delta i arbetsgrupper kan riktas direkt till vissa kommuner som skulle vara lämpliga att ha med i 

respektive arbetsgrupp. Styrgruppen kan vara mer aktiva att ”ragga” deltagare. Det borde finnas 

en sammanställning över vilka kommuner som har deltagit under åren. Vi måste också lyfta att 

det är en samverkan där det är viktigt att ge kunskap och hjälpas åt.  

 

Minnesanteckningarna rörande projekten finns i ”Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan – 

beslut den 4 juni 2020 inkl anmälda deltagare ant SG_BG 11 nov -20” – se bilaga 2. 

 

Sammanfattning: 

Handläggning i praktiken av massor Projektstart januari 2021 
Vid mötet anmäldes ytterligare en deltagare till 
arbetsgruppen från Rima på Länsstyrelsen och Ola i 
Malmö skulle återkomma med ev. intresse från 
deras sida 
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Tillsynsvägledning skönhetssalonger Projektet nämns på Hälsoskyddsdagen den 17 
november för att få fler deltagare till projektgruppen 
 

Bassängbad Projektet nämns på Hälsoskyddsdagen den 17 
november för att få fler deltagare till projektgruppen 
Vid mötet anmäldes en deltagare till, till 
arbetsgruppen från Helene i Lomma 
 

Kvicksilversanering VA avloppsrör vid 
tandläkarkliniker - sanering 

Projektet kan starta enligt plan 

 
Utbildning och/eller projekt 
livsmedelsmikrobiologi 

 
Projektet kan inte bemannas och startar därför inte 

 
e-handel livsmedel 

 
En ny förfrågan om att ingå i projektet skickas ut, 
direkt riktad till livsmedelsinspektörerna. 
Om vi inte kan få ihop en arbetsgrupp nu flyttas 
projektet fram till 2022 
 

 
 
Beslut 
Projekten ”Hantering i praktiken av massor” och ”Kvicksilversanering VA avloppsrör vid 
tandläkarkliniker” ska starta enligt verksamhetsplanen. För projekten 
”Tillsynsvägledning skönhetssalonger”, ”Bassängbad” och ”e-handel livsmedel” görs 
ytterligare en förfrågan om deltagande i projektgrupperna innan beslut tas. ”Utbildning 
och/eller projekt livsmedelsmikrobiologi” startar inte.  
 
 
 
6. Verksamhetsplan 2022 

Projektförslagen finns i ”Inkomna förslag på projekt inför vp 2022” – se bilaga 3. 

 

2022:1 Minskad klimatpåverkan med energitillsyn 

2022:2 Tillsyn av tatueringsfärger 

2022:3 Miljötillsyn på livsmedelsverksamheter 

2022:4 Tillsyn av VA-ledningsnäten (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) 

2022:5 Tillsyn över kommunalt spillvatten 

2022:6 BAT-slutsatser, tillsyn BAT verksamheters miljöledning 

2022:7 Hur kan vi göra tillsyn som är bra för miljön hos mindre hästhållare 

 

Två populära förslag vid omröstningen för VP 2021 beslutades av styrgruppen att läggas med 

till röstningen för VP 2022 och dessa är:  

 

2021:A       Vägledningar om förbränningsanläggningar (från Hörby)   

2021:K       Minska läckage från växtskyddsmedel i växthus (från Länsstyrelsen) 

 

Mötet var eniga om att då det har inkommit relativt få projektförslag kan alla tas med för 

omröstning. Projekt 2022:4 och projekt 2022:5 måste förtydligas innan omröstning.  
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Vid omröstningen ska förutom projektets relevans besvaras om kommunen/länsstyrelsen eller 

Arbets- och miljömedicin ämnar delta i projektet samt om det finns synpunkter om lämplig 

starttid. När projekten inför 2022 bestäms starttid och längd.  

 

Elin och Niklas sammanställer vilka projekt de centrala myndigheterna planerar för 2022.   

 

7. Övrigt 

Tommy Persson och Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen har framfört önskemål om en workshop 

tillsammans med Miljösamverkan Skånes styr-och beredningsgrupp om det nya 

miljömålsprogrammet och agenda 2030. Förslagsvis kallas alla miljöcheferna och andra berörda 

inom miljöförvaltningarna till ett separat möte i början av nästa år. Annelie meddelar Tommy 

Persson.  

 

 

Nästa möte 

Beredningsgruppen träffas nästa gång i mars och styrgruppen träffas i april.  
Doodle skickas för att boka in nästa möte. 
 
 
 
Minnesanteckningarna förda av  
 
 
Elin Ulander  Niklas Hansson  
 
 
Justeras 
 
Lena Åkesson 
 
 
 
 
Bilaga:  

1. Lägesrapport november 2020 
2. Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan – beslut den 4 juni 2020 
3. Inkomna förslag på projekt inför vp 2022 


