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Presentatör
Presentationsanteckningar
Hej!Nu ska jag presentera Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Hallands verksamhetsberättelse för 2021. Vi har en gemensam verksamhetsberättelse eftersom vi har ett nära samarbete sedan 2014 och samverkar om det mesta, t.ex. verksamhetsplanen, utbildningar, chefssamverkan och Mötesplats Goda exempel. Vi har också en gemensam styrgrupp och gemensam beredningsgrupp som arbetar fram verksamhetsplanen. Det enda som skiljer är delvis organisation och ekonomi. I presentationen presenteras ekonomin för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland i två separata bilder. Fortsättningsvis kommer Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland förkortas miljösamverkan. Vid FRÅGOR om samverkan:Vår samverkan startade i samband med projektet Tillsynsutveckling i Väst (TUV).TUV pågick: sept 2011- feb 2014.TUV har varit ett gemensamt projekt för oss som jobbar inom miljömyndigheter i Halland och Västra Götaland. Alla projektdeltagare arbetar, direkt eller indirekt, med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagarna och med angränsande frågor. Cirka 1 000 personer i 58 organisationer har medverkat i projektet. Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har varit projektägare och har drivit TUV i samverkan med Länsstyrelsen i Halland, alla 55 kommuner i Halland och Västra Götaland, Region Halland och fyra kommunförbund i Västra Götaland.TUV handlade även om retorik, ledarskap och processledning.Foto: Sofie Halsius
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Jag kommer presentera

• Kort information om miljösamverkan 
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• Resultatet av arbetet 2021
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Jag kommer att presenteraKort information om miljösamverkan Vinsterna med samverkan Resultatet av arbetet 2021



Presentatör
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Här kommer information om vilka vi är som samverkar. Miljösamverkan Västra Götaland är en samverkan mellan tre av länets kommunalförbund (Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund), samtliga kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det är alltså dessa som är Miljösamverkan Västra Götalands huvudmän. Miljösamverkan Hallands huvudmän är de sex kommunerna i länet och Länsstyrelsen i Halland.  
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Chefssamverkan

Styrgrupp Styrgrupp

Mötesplats goda 
exempel

Utbildning

Samverkansplan

Verksamhetsplaneringen

Vår samverkan
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Vår samverkanBilden illustrerar samverkan mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland i stora drag. Vår samverkan betyder inga budgetmässiga förändringar eller någon ny gemensam organisation. Däremot anpassar vi oss till varandra för att underlätta samverkan och effektivisera arbetet. Verksamhetsplanering: Från och med 2015 har vi en gemensam process för verksamhetsplanering. Eftersom vi har gemensamma projekt är detta logiskt. Från och med 2020 är verksamhetsplanen ettårig.Samverkansplan: Aktiviteter som hjälper oss att arbeta mot Det önskade läget, vår vision och värdegrund (mer information kommer senare). Samverkansplanen uppdateras varje år och du hittar den i vår verksamhetsplan.Utbildning: vi har en utbildning med fokus på kommunikation och bemötande, samt en Fortsättningsutbildning i Kommunikation och bemötande.Chefssamverkan: Ledarskapet är otroligt viktigt för hela verksamheten. Därför tror vi att det gynnar alla kommuner att utveckla samverkan mellan chefer! För de frågor som man vill driva gemensamt skapar cheferna arbetsgrupper.Mötesplats Goda exempel: hölls hösten 2015, 2017 och 2019. Mötesplatsen handlar om sakfrågor och metodik, dvs både VAD och HUR. Mer information om Mötesplats Goda exempel 2019 kommer senare i presentationen. 



Miljömyndighetens uppdrag 
― varför vi finns till

Vi arbetar för hållbar 
utveckling, enligt 
bestämmelserna i 
lagstiftningen. 

Vi underlättar för våra 
kunder att följa lagar och 
krav genom vägledning, 
kontroll och framsynthet. 

Vi är en bro mellan 
lagstiftningen och våra 
kunder och bidrar till att 
skapa förståelse för lagens 
syfte och mening. 

Lagstiftningen Våra kunder

Bron
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Miljömyndighetens uppdrag ― varför vi finns tillMiljösamverkan syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen i länen. Tillsynen syftar ytterst till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Miljömyndigheten ska underlätta för våra kunder att göra rätt och vara bron mellan lagstiftningen och kunden. Genom att samverka kan vi som miljömyndigheter genomföra vårt uppdrag bättre, effektivare och till en mindre kostnad (eftersom vi delar på arbetsuppgifter som att ta fram checklistor, sammanställa/ta fram kunskapsunderlag, prisvärda utbildningar m.m.)



Det önskade läget
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Tillsammans i miljösamverkan strävar vi mot vår vision och värdegrund Det önskade läget. Det önskade läget innebär att vi gemensamt arbetar och sträva mot att:Vara den myndighet vi själva vill mötaVi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdragVi skapar gemensam praxisVi delar med oss till varandraVi har dialoger med andra aktörer i samhälletVi skapar attraktiva arbetsplatserVi är goda ledare och kompetenta medarbetareVi arbetar aktivt med att styra de projekt och arbeten vi gör inom miljösamverkan mot Det önskade läget. 
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Vinsterna med miljösamverkanDet finns många vinster med att samverka. Dessa är några av de vinster som vi anser är viktigast:Effektivisering Inom de olika projekten tas det fram handläggarstöd inför tillsynsbesök och handläggning som exempelvis checklistor, gemensamma bedömningsgrunder osv.Detta effektiviserar arbetet eftersom inte varje handläggare själv måste ta fram underlagsmaterial.Bättre resursutnyttjandeFörutom att vi hjälps åt att ta fram stödmaterial, tolka lagstiftning m.m. tar vi tillvara på och delar kunskap och erfarenhet kring arbetssätt och metoder från olika arbetsplatser. SamsynMiljösamverkan ger goda förutsättningar för att skapa samsyn och på så vis öka kvalitén på tillsynen. Våra kunder i olika delar av länen får likartade bedömningar på jämförbara ärenden. Detta ger både rättssäkerhet och bidrar till konkurrensneutralitet. Trygg i sin rollVi vet också att det är en framgångsfaktor att vara trygg i sin roll. Bland annat därför att vi arbetar utifrån samma värderingar. Kompetens- och verksamhetutveckling En annan nytta som många nämner med miljösamverkan är att vi lär oss mycket, både som deltagare i olika projekt och genom utbildningar och seminarium. I miljösamverkan ordnar vi prisvärda utbildningar som är anpassade för just vår målgrupp. Därtill strävar vi mot ständig utveckling kring hur vi arbetar i vår egen verksamhet.PåverkanGenom att vi går samman kan vi också få en större genomslagskraft, speciellt nu när vi två miljösamverkan samarbetar och vi är hela 55 kommuner! Exempelvis när vi ser behov av ändrad lagstiftning, eller tydligare riktlinjer, är vi en kraft att räkna med.  



Snabba fakta 2021

56 personer deltog i projektgrupper 

33 personer deltog i beredningsgrupp, styrgrupp, gemensam 
styrgrupp och chefssamverkan

29 av 42 miljökontor har deltagit i någon av dessa grupper

8 projekt, varav 6 har avslutats

12 seminarier/träffar/utbildningar

69 möten har hållits av miljösamverkan, cirka 95% har skett 
digitalt
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Snabba fakta 202156 personer har deltagit i någon projektgrupp, varav 12 av dessa var från Hallands län (21 %) och 44 personer var från Västra Götalands län (79 %)33 personer har under året deltagit i beredningsgrupp, styrgrupp, gemensamma styrgruppen och chefssamverkan med Miljösamverkan Halland/Miljösamverkan Västra Götaland.29 av totalt 42 miljökontor (23 miljökontor i Västra Götalands län samt 6 miljökontor från Hallands län) har deltagit i någon av ovanstående grupper. 20 av kontoren har deltagit i mer än en grupp. Förutom kommunerna deltog  Länsstyrelsen Västra Götaland i 4 projektgrupper och Länsstyrelsen Halland i 2 projektgrupper. Representanter från både Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Halland deltog i styrgrupperna och beredningsgruppen. Vi har drivit 8 projekt, varav 6 har avslutats. Mer information om dessa projekt kommer senare i presentationen.12 seminarier/träffar/utbildningar har anordnats (om frågor är dessa: 2 utbildningstillfällen Kommunikations & bemötande utbildning, 1 kontaktpersonträff, 1 utbildningsdag om oljeavskiljare, 1 nätverksträff inom förorenade områden, 1 kick-off inför kampanjen Redlighet fisk, 1 diskussionsträff under kampanjen Redlighet fisk, 1 träff om Släckvatten, 1 Kick-off inför tillsynskampanjen Kemikalier i förskolan, 3 informationsträffar om det gemensamma materialet för behovsutredning). 69 möten har hållits av miljösamverkan. (Om frågor är dessa: Miljösamverkan Västra Götalands styrgrupp (4 st), Miljösamverkan Hallands styrgrupp (4 st) den gemensamma styrgruppen (4 st), Beredningsgruppen (4 st), Chefssamverkan (4 st), Chefsmöten (2 st) och med projektgrupperna för Behovsutredning (5 st), Redlighet fisk (11 st), Samverkan kring förorenade områden (5 st), Släckvatten (12 st), Oljeavskiljare tillsyn och bedömning (3 st), MGE 2022 (4 st), Detaljplaner för bostäder (3 st) och Kemikalier i förskolan (8 st). Utöver detta har projektledarna deltagit i två projektledarnätverksträffar för regionala miljösamverkanorganisationer i landet.   Cirka 95% har skett digitalt.Hur är utvecklingen för deltagande i miljösamverkan? Här presenteras sifforna för 2020 och 2019. Snabba fakta 202049 personer har deltagit i någon projektgrupp, varav 10 av dessa var från Hallands län (20 %) och 39 personer var från Västra Götalands län (80 %)32 personer har under året deltagit i beredningsgrupp, styrgrupp, gemensamma styrgruppen och chefssamverkan med Miljösamverkan Halland/Miljösamverkan Västra Götaland.29 av totalt 42 miljökontor (23 miljökontor i Västra Götalands län samt 6 miljökontor från Hallands län) har deltagit i någon av ovanstående grupper. 20 av kontoren har deltagit i mer än en grupp. Förutom kommunerna deltog  Länsstyrelsen Västra Götaland i 4 projektgrupper och Länsstyrelsen Halland i 2 projektgrupper. Representanter från både Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Halland deltog i styrgrupperna och beredningsgruppen. Vi har drivit 7 projekt, varav 1 har avslutats. Mer information om dessa projekt kommer senare i presentationen.2 seminarier eller träffar har anordnats. (Om frågor är dessa: 1 utbildningstillfällen (dag 1 och 2), 1 kontaktpersonträff tillsammans med de båda länsstyrelserna med fokus på Tillsynsportalen väst.74 möten har hållits av miljösamverkan. (Om frågor är dessa: Miljösamverkan Västra Götalands styrgrupp (5 st), Miljösamverkan Hallands styrgrupp (5 st) den gemensamma styrgruppen (6 st), Beredningsgruppen (6 st), chefssamverkan (4 st), Chefsmöten (1 st, på hösten) och med projektgrupperna för Behovsutredning (11st ), Redlighet fisk (5st), Samverkan kring förorenade områden(7 st), Släckvatten (3 st), oljeavskiljare tillsyn och bedömning (8st), Dricksvatten (5 st), Detaljplaner för bostäder (9 st). Utöver detta har projektledarna deltagit i två projektledarnätverksträffar för regionala miljösamverkanorganisationer i landet.   Cirka 90% har skett digitalt.Snabba fakta 201958 personer har deltagit i någon projektgrupp, varav 13 av dessa var från Hallands län (22 %) och 42 personer var från Västra Götalands län (78 %)41 personer har under året deltagit i beredningsgrupp, styrgrupp och i den gemensamma styrgruppen med Miljösamverkan Halland/Miljösamverkan Västra Götaland.29 av totalt 42 miljökontor (36 miljökontor i Västra Götalands län samt 6 miljökontor från Hallands län) har deltagit i någon av ovanstående grupper.Förutom kommunerna deltog  Länsstyrelsen Västra Götaland i 3 projektgrupper och Länsstyrelsen Halland i 2 projektgrupper. Representanter från både Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Halland deltog i styrgrupperna och beredningsgruppen. Vi har drivit 9 projekt, varav 4 har avslutats. Mer information om dessa projekt kommer senare i presentationen.3 handläggarstöd har tagits fram av projektgrupperna. (Om frågor är dessa: 1 Tillsyn på dagvattenanläggningar, 1 Effektiv bostadstillsyn, 1 Planerad strandskyddstillsyn). 11 seminarier eller träffar har anordnats. (Om frågor är dessa: 3 utbildningstillfällen i Kommunikations & bemötande utbildning, 2 utbildningstillfällen i Fortsättningsutbildning Kommunikations & bemötande,1 träff om sakfrågor i projektet Tillsyn av mindre lantbruk, 1 2dagarsutbildning i projektet Utbildning om buller och ljudmätning, 1 utbildningsdag i projektet Effektiv bostadstillsyn, 1 Kick-off i projekten Tillsyn på dagvattenanläggningar och Planerad strandskyddstillsyn, 1 Mötesplats Goda exempel 2 dagar).Tillsynskampanj har bedrivits i projekten; Tillsyn av mindre lantbruk, Tillsyn på dagvattenanläggningar och Planerad strandskyddstillsyn.75 möten har hållits av miljösamverkan. (Om frågor är dessa: Miljösamverkan Västra Götalands styrgrupp (2 st), Miljösamverkan Hallands styrgrupp (6 st) den gemensamma styrgruppen (4 st), Beredningsgruppen (4 st), chefssamverkan (4 st), Chefsmöten (2 st, ett på våren och ett på hösten) och med projektgrupperna för Spårbarhet i livsmedel i flera led (1 ), Effektiv bostadstillsyn (4), Utbildning om buller och ljudmätningar (6), Tillsyn på mindre lantbruk (4 st), Tillsyn på dagvattenanläggningar (13 st), Planerad strandskyddstillsyn (10 st), Dricksvatten (3 st), Detaljplaner för bostäder (1st), Mötesplats Goda exempel 2019 (12). Utöver detta har projektledarna deltagit i två projektledarnätverksträffar för regionala miljösamverkanorganisationer i landet.   Cirka 46% har skett via Skype



Fördelning kvinnor och män

Grupp Andel kvinnor (%) Andel män (%) Antal personer

Projektledare 87% 13% 8

Projektgrupper 82% 18% 56

Beredningsgrupp 93% 7% 14

Miljösamverkan Hallands 
styrgrupp

57% 43% 7

Miljösamverkan Västra 
Götalands styrgrupp

66% 34% 6

Gemensam styrgrupp 50% 50% 8

Chefssamverkan 83% 17% 6

Chefsmöten 64% 36% 106

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fördelning kvinnor och mänSå här ser fördelningen kvinnor och män ut i grupper inom vår organisation (gå igenom tabellen). OBS! Siffrorna för andelen kvinnor och män har varierat i grupperna under året och de siffror som presenteras är de som de var i slutet av 2021. Vid FRÅGOR om hur många personer som ingår i olika grupper:Projektledare: 8 personer (olika tjänstgöringsgrad inom miljösamverkan)Beredningsgruppen består av: 14 personer varav 3 projektledare för miljösamverkan Miljösamverkan Hallands styrgrupp: 7 personer (+ en vakant under större delen av 2021)Miljösamverkan Västra Götalands styrgrupp: 6 personer  Gemensam styrgrupp: 8 pers (4 representanter från respektive regiondel i Västra Götaland, 1 representant för miljökontoren i Halland, 2 representanter från Lst VG (landsbygdsavdelningen och miljöskyddsavdelningen) samt 1 person från Lst Halland)Chefssamverkan: 6 personerChefsmöten: 106 personer
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Projekt 2021

Tillsynsprojekt
Redlighet fisk på restaurang 
Kemikalier i förskolan

Serviceprojekt
Detaljplaner för bostäder
Oljeavskiljare tillsyn och bedömning 
Samverkan kring förorenade områden
Behovsutredningar
Släckvatten
Mötesplats Goda Exempel 2022

Kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt
Utbildning i kommunikation och bemötande 
Chefssamverkan

Presentatör
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Detta är en övergripande bild över de projekt som har pågått under 2021. De projekt som miljösamverkan driver ska vara konkreta och tids- och ämnesmässigt avgränsade. Huvudsakligen följande tre typer av projekt kan förekomma i verksamhetsplanerna: �1. Tillsynsprojekt 2. Serviceprojekt 3. Kompetens- och verksamhetsutveckling �Utöver dessa finns det också möjlighet till oförutsedda projekt.Om frågor – berätta vad de olika typerna av projekten innebärTillsynsprojekt Omfattar både projekt med direkt tillsynsinriktning och tillsynskampanjer. Användningen av detta sker inte samordnat under någon viss tid, utan efterhand när det passar respektive medverkande myndighet. I tillsynskampanjer används materialet dessutom under en tidsbegränsad tillsynskampanj under projekttiden som sedan utvärderas. �Serviceprojekt Innebär att göra faktasammanställningar, ta fram vägledningar med mera för verksamhetsplanering, tillsynsmetodik, samverkansformer, generell handläggning, utbildningar inom sakfrågor, juridik och annat. Kompetens- och verksamhetsutveckling Handlar om att utveckla individer, arbetssätt och verksamhet och kan vara något av följande slags projekt: �• Övergripande utbildningar som Kommunikation & bemötande. �• Mötesplats Goda exempel. �• Aktiviteter/projekt enligt Samverkansplanen.Projekt som har påbörjats under 2021 och som kommer att fortsätta 2022 är: TillsynsprojektKemikalier i förskolanServiceprojekt�Mötesplats Goda Exempel 2022Kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt Kommunikation och bemötande utbildning (2 stycken tillfällen digitalt) Chefsmöten (2 stycken)Nu ska jag presentera några projekt lite närmare (Presentatören väljer själv 2 projekt att presentera, se de slides med mörkblå bakgrund.)



Redlighet fisk på restaurang

 En checklista och en vägledning till checklistan som inspektörerna använde under 
tillsynskampanjen togs fram. 

 En digital kick-off anordnades för att presentera checklistan och vägledningen.

 Tillsynskampanj mars – september 2021 - 318 planerade kontroller och 10 uppföljande 
kontroller utfördes.

 Ett diskussionsmöte hölls under tiden tillsynskampanjen pågick. 

 Sammanställning och bedömning av tillsynskampanjens resultat. 

 Projektet avslutades och projektresultatet rapporterades till målgruppen. 

Avslutat

Resultat

Presentatör
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ProjektetProjektet startade under oktober 2020 och genomfördes inom ramarna för kontrollmyndigheternas planerade kontroller. Projektgruppen tog fram en checklista och en vägledning som stöd för kontrollen av fiskeriprodukter på restaurang. Framtaget projektmaterial innehöll rekommendation kring hur eventuell uppföljning kan ske då felaktigheter uppmärksammats. Efter avslutad tillsynskampanj sammanställdes informationen från de inrapporterade checklistorna. Totalt deltog 16 kontrollmyndigheter från Västra Götaland och 4 kontrollmyndigheter från Halland. Under projektet genomfördes 318 planerade kontroller och 10 uppföljande kontroller för att säkerställa att rätt art av fiskeriprodukt serverades i förhållande till menyn. Av 575 kontrollerade fiskeriprodukter var det 33 produkter som inte stämde med informationen avseende art i menyn. Genom projektet har deltagande kontrollmyndigheter förhindrat konsumenter att bli vilseledda av information avseende fiskeriprodukter i menyer. Det har även gett en bild av hur vanligt förekommande vilseledning är i denna fråga.Projektgruppen slutsats är att projektet har skapat en effektiv kontroll av redlighet av fisk på restaurang. Felaktigheter avseende presentation i menyer, exempelvis att billigare arter såldes som dyrare, har uppmärksammats. Projektet har följt och avslutats inom tidsramen för projektplanen. BakgrundFisk är ett livsmedel som EU konstaterat att det förekommer fusk med. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att ge korrekt information för de livsmedel de tillhandahåller. Detta omfattar t ex presentation av livsmedel på menyer. I projektet granskade vi om konsumenterna fick den fiskart som de förväntade sig. MålProjektet skulle:- Uppmärksamma eventuella felaktigheter i den information som lämnas till konsumenterna via menyer gällande fiskar.- Underlätta samverkan mellan tillsynsmyndigheterna genom framtagande av gemensamt metodstöd.- Uppmärksamma om billigare fiskarter säljs som dyrare, som snedvrider konkurrensförhållanden på marknaden.Detta har gjorts under 2021En checklista och en vägledning till checklistan som inspektörerna skulle använda under tillsynskampanjen togs fram. En digital kick-off anordnades för att presentera checklistan och vägledningen.Tillsynskampanj under några månader. Ett diskussionsmöte hölls under tiden tillsynskampanjen pågick. Sammanställning och bedömning av tillsynskampanjens resultat. Projektet avslutades och projektresultatet rapporterades till målgruppen. 



Detaljplaner för bostäder

Resultat

 Projektgruppen hade sitt sista möte i slutet av mars. 

 Handläggarstödet hade en del arbete kvar efter sista mötet som gjordes av 
projektledaren under året. Handläggarstödet blev dock tyvärr försenat på grund 
av pandemin. 

 Handläggarstödet skickades ut till målgruppen i januari 2022. 

Avslutat
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Projektet�Projektet påbörjades i december 2019. Syftet med projektet var att miljö- och hälsoskyddsfrågor skulle hanteras på ett tydligt sätt och i tillräcklig omfattning i arbetet med detaljplaner för bostäder. Med "tydligt sätt" avsåg projektgruppen att miljöhandläggarna vet vilka frågor och miljöaspekter de förväntas lyfta i planarbetet och vilka lagstöd och andra styrdokument det finns att luta sig mot inom de olika områdena. Bakgrund�Handläggare på miljökontoren och länsstyrelserna behövde få bättre förståelse för planprocessen och ökad kunskap om vad vi kan yttra oss över i planprocesser. Det behövdes även en närmare samsyn mellan personer som arbetar med PBL respektive MB. Projektmål�1. Miljö- och planhandläggarna i Västra Götaland och Halland har ett skriftligt stöd för hanteringen av miljö- och hälsoskyddsfrågor i arbetet med detaljplaner för bostäder.2. Stödet upplevs användbart och förtydligar när, hur och av vem miljö- och hälsoskyddsfrågorna hanteras i arbetet med detaljplaner för bostäder.Detta har gjorts under 2021�Projektgruppen arbetade med de sista delarna av handläggarstödet innan avslutsmötet i slutet av mars. Tyvärr fortsatte alla projektgruppens möten vara digitala på grund av covid-19. Handläggarstödet hade en del arbete kvar efter sista mötet som gjordes av projektledaren under året. Handläggarstödet blev dock tyvärr försenat på grund av pandemin. Handläggarstödet skickades ut till målgruppen i januari 2022. 



Oljeavskiljare tillsyn och bedömning

 En digital utbildning om oljeavskiljare tillsyn och bedömning anordnades den 11 
februari 2021.

 På utbildningen deltog cirka 200 handläggare, från vår samverkan men också fram 
andra kommuner i landet.

 Föreläsare tog upp juridiska frågor, teknik, samverkan inom kommunen samt VA-
huvudmannens perspektiv.

 Efter utbildningen sammanställde projektgruppen en frågor och svar som 
publicerades på Tillsynsportalen Väst.

 Betyget för utbildningen som helhet var 4,18 där 5 var högst.

Resultat

Avslutat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bakgrund�Syftet med projektet var att ta fram en utbildning för inspektörer om oljeavskiljare med fokus på tillsyn och bedömning. Utbildningen ska ge inspektörerna en ökad trygghet, teoretisk och praktisk kunskap samt erfarenhetsutbyte. Men även samsyn och samverkan med andra aktörer. Kompetenta och trygga inspektörer genomför ändamålsenliga inspektioner, vilket bland annat gynnar recipienten och miljökvalitetsnormerna för vatten. Miljömål som projektet berör är Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Projektet pågick mars 2020-mars 2021ProjektmålEfter avslutat projekt och utbildning ska följande ha genomförts: En utbildningsdag om oljeavskiljare med fokus på tillsyn och bedömning, som erbjuds vid ett tillfälle digitalt, med målgruppen inspektörer i Västra Götalands och Hallands län. Utbildningen ska omfatta delar kring, funktion, egenkontroll, besiktning och standard, bedömningar, tillsynstips och goda exempel. Samverkan med andra aktörer som exempelvis verksamheter som tar emot spillvatten, andra kommunala aktörer, besiktningsmän, entreprenörer certifieringsorgan samt provtagare. Utbildningen ska utvärderas genom en deltagarenkät. Detta har gjorts under 2021En digital utbildning om oljeavskiljare tillsyn och bedömning anordnades den 11 februari 2021. Utbildningen genomfördes i Zoom och Arena Varberg skötte tekniken. På utbildningen deltog cirka 200 handläggare, från vår samverkan men också fram andra kommuner i landet.Externa föreläsare och projektgruppen tog upp juridiska frågor, teknik, samverkan inom kommunen samt VA-frågor. Som föreläsare anlitades Jonas Christensen, Ekolagen (Juridik), Åke Stenqvist, ACO (Teknik), Fredrik Davidsson Gryaab (VA-huvudmannens perspektiv), Malin Stålebring och Liselotte Lindgren Miljöförvaltningen Göteborg (Samverkan inom kommunen).Efter utbildningen sammanställde projektgruppen en frågor och svar som publicerades på Tillsynsportalen Väst.Utbjudningen fick gott betyg, på frågan hur deltagarna bedömde utbildningen som helhet, blev resultat 4,18 av 5.



Samverkan kring förorenade områden

 Projektgruppen startade sitt arbete i mars 2020. 

 Gruppen har omvärldsbevakat olika nätverksformer.

 Ändrat fokus från fysiska möten till digitala möten.

 Skapat lathund och mall för inbjudan. 

 Byggt upp en nätverkssida på Tillsynsportalen Väst. 

 Genomförde nätverksträff 3 mars 2021. 

Resultat

Avslutat

Presentatör
Presentationsanteckningar
BakgrundProjektet startade under mars 2020. Syftet med projektet var att skapa ett gemensamt nätverk vilket medför kompetenshöjning för handläggare som arbetar med förorenade områden samt en ökad samsyn kring handläggning av ärenden inom länen. Detta ökar möjligheterna till likabehandling och förståelse och acceptans hos verksamhetsutövare. Projektgruppen kommer att starta upp nätverket men tanken är framför allt att samverkan ska fortsätta efter projektets slut och bli en naturlig del i det fortsatta arbetet.Ganska tidigt in i projektet så bestämdes att en enkät skulle skickas ut till handläggare som arbetar med frågorna för att få input om hur viktigt det känns för handläggarna med att driva ett nätverk. Vi förstod efter svar att det finns ett stort behov då många handläggare arbetar ensamma på sina kommuner med dessa komplicerade frågor.�ProjektmålMiljöhandläggare i Västra Götaland och Halland ska ha fått en nätverksplats på Tillsynsvägledningsportalen Väst.Miljöhandläggare i Västra Götaland och Halland ska ha fått en nätverksträff. Lathund för hur man anordnar en nätverksträff.Miljöhandläggare i Västra Götaland och Halland ska ha fått förutsättningar för att bygga vidare på framtida nätverksträffar.Målet har uppfyllts genom att skapa en grund för att kunna nätverka och för att underlätta att inte behöva uppfinna ”hjulet själv” för vad som ska göras och när. Att det ska vara upp till ALLA som vill ta del och vara en del av nätverket att hjälpa till med vad man tycker ska diskuteras. Det ska inte bara vara upp till de som ordnar träffen att komma på diskussionspunkter. Projektgruppen hoppas att vi nått ut med att Nätverket är ert/vårt/allas nätverk för att få en VI-känsla. Detta har gjorts under 2021Under 2021 har projektet färdigställts. Både genom att en nätverksplats har skapats på Tillsynsportalen Väst, hjälpdokument för att hålla i träffar har tagits fram (vilka ligger på Tillsynsportalen) och vi har också haft en första nätverksträff med kommunerna. Här presenterade vi det som gruppen utfört under projektet och vad som är tanken framöver. Vi fick vid mötet in många bra och kloka synpunkter och önskemål. Vi har tagit till oss detta och utifrån vad som är möjligt också ändrat på portalen något för att kunna möta önskemålen. Värd för nästkommande träff är också utsedd vilket känns bra för att få nätverket att rulla igång. Vid nätverksträffen deltog ca 65 personer och både Hallands län och VG län var representerade. 



Behovsutredningar

 Projektgruppen färdigställde ett gemensamt material för behovsutredning 
under våren 2021. 

 Materialet består av en textmall, ett beräkningsunderlag samt en instruktion 
för användaren.

 Materialet presenterades i korthet på chefsmötet i maj 2021.

 Materialet publicerades i sin helhet på Tillsynsportalen Väst.

 En arbetsgrupp har bildats för att förvalta det material som projektgruppen 
tagit fram. 

Resultat

Avslutat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bakgrund Syftet med projektet var att förenkla, effektivisera och ge stöd för tillsynsmyndighetens arbete med behovsutredningar. För att skapa förutsättningar för en likartad utformning av behovsutredningarna och möjliggöra jämförelse av resursbehoven. Projektet var ett första steg för ökad samsyn i Västsverige. Projektmål1) Ta fram en mall som tillsynsmyndigheten kan använda för att visa på sitt resursbehov. Mallen ska utgå från Sveriges kommuner och Regioners (SKR) modell för behovsutredningar och förtydliga SKR:s fyra kategorier av tillsyn (styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn).  2) Mallen ska även innehålla en gemensam text som beskriver behovet av tillsyn på en övergripande nivå. Texten ska koppla till miljönytta, hälsonytta samt konsekvenser för tillsynsmyndigheter, samhället och den enskilde av att tillsyn nedprioriteras.  3) Ta fram ett förslag till process för när och i vilken instans som beslut om behovsutredning bör tas. 4) Ta fram en plan med förutsättningar för utveckling och revidering av materialet efter projektets avslut.  5) Ta fram ett beräkningsunderlag som grund för word-mallen.Detta har gjorts under 2021Projektgruppen färdigställde under våren 2021 det gemensamma materialet för behovsutredning. Materialet ska användas av miljökontoret för att visa miljönämnden på resursbehovet av tillsyn och kontroll i kommunen. Text-mallen för behovsutredningar är tänkt att kunna skickas till miljönämnden i sin helhet efter att texten bearbetats och diagrammen och tabellerna från beräkningsunderlaget lagts in. Utöver textmallen i Word består materialet av ett beräkningsunderlag i Excel. Syftet med beräkningsunderlaget är att ta fram timmar för respektive tillsyns- och kontrollområden till mallen för behovsutredningen. För att underlätta för användaren har även en instruktion tagits fram.Ett av syftena för projektet var att så många som möjligt i våra två län ska använda materialet. Projektgruppen har kommunicerat materialet via mail men också på chefsmötet i maj 2021. En arbetsgrupp bildades under våren för att förvalta materialet. Arbetsgruppen har tagit vid där projektgruppen slutade med att sprida och informera om materialet.Allt material och möjlighet till att dela med sig och diskutera finns på Tillsynsportalen Väst.



Släckvatten
Resultat

 Projektgruppen arbetade med handläggarstödets olika delar under hela året. 

 Projektgruppen hade flera möten med Räddningstjänsten Storgöteborg för att diskutera 
släckvattenfrågan.

 Handläggarstödet var på remiss hos personer från olika räddningstjänster, länsstyrelser 
och kommuner under sommaren vilket gav värdefull input. 

 En digital träff inklusive workshop med utgångpunkt i handläggarstödet anordnades den 
5 oktober och 86 personer deltog. 

 Projektgruppen hade sitt sista möte i slutet av november och kunde för första gången 
ses fysiskt, vilket var mycket uppskattat. 

 Handläggarstödet skickades ut till målgruppen i februari 2022 efter att de sista 
justeringarna var gjorda. 

Avslutat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet�Projektet påbörjades i oktober 2020. Det övergripande syftet med projektet var att förebygga utsläpp av släckvatten till omgivningen. Projektet syftade till att ge stöd till miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser vid remisshantering, prövning av B- och C-anläggningar, tillsyn och handläggning av släckvatten i miljöfarliga verksamheter samt andra verksamheter där släckvatten kan medföra stora miljörisker. BakgrundSläckvatten är ett område som det ofta saknas konkret vägledning kring och det finns ett stort behov av samsyn och samverkan inom området. Detta projekt skulle bidra till att ge handläggare vid kommuner och länsstyrelser mer kunskap och möjligheter till mer samverkan och samsyn. Många verksamheter får ingen tillsyn från miljökontoren eftersom de i lagstiftningarna inte bedöms som miljöpåverkande men kan vid en brand vara just detta. Exempel på sådana verksamheter är däcklager, färgaffärer och köpcentrum. Även en bilbrand kan få stor påverkan beroende på bilens placering. Projektmål1. Efter projektets slut ska ett skriftligt handläggarstöd som kan hjälpa till att förebygga utsläpp av släckvatten till omgivningen ha levererats till miljöhandläggarna på kommuner och länsstyrelser i Västra Götaland och Halland. Det framtagna handläggarstödet ska vara lätt att förstå.2. En träff med tillhörande workshop för att presentera handläggarstödet och öka samverkan mellan olika aktörer (länsstyrelser, kommuner, räddningstjänst och industrin) har anordnats. Detta har gjorts under 2021Projektgruppen arbetade med handläggarstödets olika delar under hela året och projektgruppen hade flera möten med Räddningstjänsten Storgöteborg för att diskutera släckvattenfrågan. Handläggarstödet var på remiss hos personer från olika räddningstjänster, länsstyrelser och kommuner under sommaren vilket gav värdefull input. En digital träff inklusive workshop med utgångpunkt i handläggarstödet anordnades den 5 oktober och 86 personer deltog. Projektgruppen hade sitt sista möte i slutet av november och kunde för första gången ses fysiskt, vilket var mycket uppskattat. Handläggarstödet skickades ut till målgruppen i februari 2022 efter att de sista justeringarna var gjorda. 



Kemikalier i förskolan

Detta har gjorts under 2021

 Projektgruppen startade upp sitt arbete i april 2021. Projektplanen godkändes av 
faddrarna. 

 Material till tillsynskampanjen har tagits fram.

 En kick-off där projektgruppen presenterade materialet genomfördes under hösten 
2021, 36 personer deltog.

 Tillsynskampanjen startade i september och avslutas 31 januari 2022, 13 kontor 
deltar.

 En sida har skapats på Tillsynsportalen Väst, där finns allt material, deltagarna kan 
ställa frågor och dela erfarenheter från tillsynen med varandra.

Avslutas mars 2022

Presentatör
Presentationsanteckningar
ProjektSyftet med projektet är att stödja och stärka kommunerna att genomföra en tillsynskampanj och att bidra till likvärdiga bedömningar. Projektet ska omfatta en tillsynskampanj där redan framtaget material kan användas som underlag för att ta fram handledning och checklistor för tillsynen. Projektet syftar även till att öka kunskapen om vilka krav som kan ställas för att arbeta mot en giftfri förskola. Förslagsvis kan handläggare som redan genomfört liknande tillsyn rådfrågas för att uppnå tillsynsprojektets syfte. Bakgrund�Det finns material att tillgå från ett flertal kommuner i landet gällande tillsyn av kemikalier i förskolan. Trots det finns ett stort behov av vägledning för vilka krav som tillsynsmyndigheten kan ställa när det gäller giftfri förskola, i både inomhus- och utomhusmiljön. Det är många miljökontor som har informerat verksamheterna om vikten av att arbeta för en giftfri förskola. Däremot är det få miljökontor som ställt krav att sanera och rensa bort leksaker och annat material som innehåller mycket gifter eller ställt krav på att välja giftfria material. Det finns även ett behov av gemensamma checklistor för tillsyn, för att kunna göra likvärdiga bedömningar mellan kommunerna. �MålEfter avslutat projekt ska följande ha uppnåttsTa fram checklista och stöd till bedömningsgrunder utifrån befintligt material för tillsyn av kemikalier i förskolan. Materialet ska ge kontoren underlag för att genomföra tillsynsbesök av både inomhus- och utomhusmiljö. Materialet ska kunna användas under den planerade tillsynskampanjen likväl som när projektet avslutats.Ta fram underlag så att kontoren kan välja att genomföra delar av tillsynen utifrån checklistan samt att kunna genomförda den både fysiskt och digitalt. Genomföra en tillsynskampanj under perioden september 2021 – januari 2022 där minst 15 kontor deltar och använder framtaget material.Utvärdera tillsynskampanjen genom en digital enkät till deltagarna. I utvärderingen ska det framgå; antal tillsynsbesök, om tillsynsbesöken genomförts på kommunala eller privata förskolor, olika typer av avvikelser samt om tillsynen genomfört fysiskt och/eller digitalt.  Detta har gjorts under 2021Projektgruppen startade upp sitt arbete i april 2021. Projektplanen godkändes av faddrarna. Under våren och sommaren tog projektgruppen fram material till kommande tillsynskampanj. Material har tagits fram i form av en checklista med bedömningsgrunder, information om hur tillsynen kan genomföras digitalt och fysiskt eller i en kombination. Förslag på hur checklistan kan göras digital i Forms. En kick-off där projektgruppen presenterade materialet genomfördes under hösten, 36 personer deltog.Tillsynskampanjen startade i september och avslutas 31 januari 2022, 13 kontor deltar.En sida har skapats på Tillsynsportalen Väst, där finns allt material, deltagarna kan ställa frågor och dela erfarenheter från tillsynen med varandra.



Mötesplats Goda Exempel 2022

Detta har gjorts under 2021

 En projektgrupp bildades och startade upp arbetet under hösten 
2021.

 Mötesplats Goda Exempel genomförs den 6 oktober 2022.

 Projektgruppen omvärldsbevakade och startade inventeringen 
av exempel från kontoren under 2021.

 Inspirationsföreläsare har beslutats av projektgruppen.

Pågående

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mötesplats Goda Exempel (MGE)Mötesplats Goda exempel är en fysisk mötesplats för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland för att sprida goda exempel. Inspiration till mötesplatsen kom från TUV, där det första Goda exempel-seminariet arrangerades 2013. Hösten 2015 hölls den första Mötesplats Goda exempel helt i Miljösamverkans regi, efter det har ytterligare två mötesplatser arrangerats (2017 och 2019). 2020 beslutade den gemensamma styrgruppen att arbetet med nästa mötesplats startar upp 2021 och arrangeras 2022. Från och med 2022 arrangeras Mötesplats Goda exempel, varannan gång som endags- och varannan gång som tvådagarsevent. 2022 kommer ett endagsarsevent att genomföras. Under hösten 2021 bildades en projektgrupp. Arbetet startades upp med att planera MGE 2022. Under hösten har projektgruppen arbetat med innehållet för MGE, börjat inventera exempel från kontoren och beslutat om inspirationsföreläsare.MGE 2022 genomförs den 6 oktober 2022.



Beslut om vår gemensamma samverkan 

• Gemensamma styrgruppen i miljösamverkan 
beslutade att Miljösamverkan Västra Götaland och 
Miljösamverkan Halland ska ha:

Nytt gemensamt namn: Miljösamverkan Väst
Ny gemensam logga
Gemensam extern webb

• De två miljösamverkan är fortfarande varsin 
organisation med skilda budgetar och styrgrupper. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beslut om vår gemensamma samverkanUnder 2021 beslutade gemensamma styrgruppen i miljösamverkan att Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland ska ta nästa steg i vår gemensamma samverkan. Detta gjorde vi genom att ta fram ett nytt gemensamt namn, (Miljösamverkan Väst), en ny gemensam logga samt en gemensam extern webb. De två miljösamverkan är fortfarande varsin organisation med skilda budgetar och styrgrupper. 



Vad kostar Miljösamverkan Västra Götaland?

Budgetram
(kkr)

Kostnad 2021 
(kkr)

Totalt 2 025 1 822

Kommunalförbund 
och kommuner

1 350
(totalt maxbelopp)

1 350

Länsstyrelsen 675 675

Kostnaderna är främst projektledarresurser.
Ca 203 000 kr överförs till 2022 års budget.

Presentatör
Presentationsanteckningar
EkonomiHär ser vi en tabell över Miljösamverkans Västra Götalands ekonomi 2021. Budget 2021Den totala budgetramen ligger på 2 025 kkr. Kommunalförbund och kommuner står för 2/3 motsvarande ett maxbelopp på 1 350 kkr totalt. Länsstyrelsen står för 1/3, dvs. 675 kkr. Miljösamverkans kostnader utgörs i huvudsak av projektledarresurser. �Kostnad 2021Kostnaden för Miljösamverkan 2021 blev 1 822 kkr. Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland har beslutat att från och med 2017 kan överskottet tas med till nästkommande år. Slutgiltig avstämning görs i slutet av verksamhetsperioden (2024). För 2021 innebär det att ca 203 000 kronor överförs till 2022 års budget. För 2021 rekvirerade Miljösamverkan 338 kkr (maxbeloppet) per kommunalförbund (Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal) och 28 167 kr per kommun i Göteborgsregionen.  



Vad kostar Miljösamverkan Halland?

Budgetram
(kkr)

Kostnad 
2021 (kkr)

Totalt 805 704

Kommuner 674 589 

Länsstyrelsen 131 115 

Kostnaderna är främst projektledarresurser
På grund av upplupna intäkter från tidigare år, 
överförs 415 000 till 2022 års budget. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
EkonomiHär ser vi en tabell över Miljösamverkans Hallands ekonomi 2021. Budget 2021Den totala kostnadsramen ligger på cirka 805kkr (vilket motsvarar full fakturering det vill säga 2kronor per invånare). �Kommunerna står för cirka 4/5 motsvarande 2 kronor per invånare. Länsstyrelsen står för cirka 1/5, (plus motsvarande befolkningsökning) dvs. 130 kkr + befolkningsökning. Region Halland står för administrationskostnader.Miljösamverkans kostnader utgörs i huvudsak av projektledarresurser.Kostnad 20212021 fakturerades kommunerna motsvarande 1,75:-/invånare2021 innebar det en kostnad på X kr för vår kommun. (Se kostnad nedan för din kommun/länsstyrelsen)Varberg 114 445 krFalkenberg 80 589 krHylte 18 636 krKungsbacka 148 628 krLaholm 45 442 krHalmstad 181 570krLänsstyrelsen Halland 114 920 kr (befolkningsökning motsvarande 0,9%)



Malin Andersson 035-17 98 39
malin.n.andersson@regionhalland.se

Maria Andersson 010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Anna Malmros 010-224 48 42
anna.malmros@lansstyrelsen.se

Ylva Fredriksson 010-224 42 03
ylva.fredriksson@lansstyrelsen.se 

Karin Ottosson 010-224 52 58
karin.ottosson@lansstyrelsen.se 

Kontaktuppgifter projektledarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tack för att ni lyssnade!Är det någon fråga som ni inte har fått besvarat så är ni välkomna att kontakta projektledarna Malin, Maria, Anna, Ylva eller Karin!   
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