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Verksamhetsplanering och miljösamverkan
Inledning
Under Tillsynsutveckling i Väst (TUV) etablerades ett samarbete mellan Hallands och Västra
Götalands län. Efter TUV 2014 fortsatte Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra
Götaland (Miljösamverkan) samarbetet som sedan dess fortsatt och utvecklats. En beskrivning av
samverkan i sin helhet finns i Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra
Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV1.
Denna verksamhetsplan är framtagen i nära samarbete mellan Miljösamverkan Västra Götaland
och Miljösamverkan Halland. Enkäten för att välja ut projekt genomfördes gemensamt för båda
länen. Gemensamma styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan
Halland har sedan beslutat vilka projekt som ska ingå i verksamhetsplanen. Från och med 2018 är
även den fysiska verksamhetsplanen gemensam för de båda miljösamverkan. Verksamhetsplanen
sträcker sig över ett år.
Alla projekt som genomförs är öppna för kommunerna och länsstyrelserna i båda länen att delta i.
Ansvar för projektledning för respektive projekt fördelas mellan projektledarna för
Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland.
I Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2021–2024 och Styrdokument för
Miljösamverkan Halland2 beskrivs syfte, mål och arbetssätt, medverkande och organisation,
kostnader och finansiering, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering för respektive
organisation. I respektive Kommunikationsplan3 anges mål och vägledning för kommunikationen
internt och externt. Stöd finns också i en lathund för kommunikationsfrågor i varje enskilt
projekt.

Översyn av verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen för 2022 har tagits fram under våren 2021. Att verksamhetsplanera
långsiktigt är alltid svårt och när vi är mitt i en pandemi ställs vi inför ytterligare utmaningar och
förändringar. I framtagandet av verksamhetsplanen har hänsyn tagits till pandemin och vetskapen
om att målgruppen under pandemin har haft svårare att vara delaktiga i miljösamverkans arbete.
Vi vet inte hur pandemin kommer att påverka höstens genomförande av planerade aktiviteter i
miljösamverkan eller vilka förutsättningar vi har när vi går in i 2022. Projekt kan behöva skjutas
fram eller ställas om.
Samtidigt pågår arbete nationellt med att ta fram en gemensam nationell tillsynsstrategi inom
miljöbalkens områden. Planen är att strategin ska vara beslutad i oktober 2021. Den nationella

1

Dokumentet finns tillgängligt på respektive miljösamverkans webbsida.
Dokumentet finns tillgängligt på respektive miljösamverkans webbsida.
3
Dokumentet finns tillgängligt på respektive miljösamverkans webbsida.
2

Sida 1 av 24

tillsynsstrategin kan komma att påverka vilka prioriteringar som behöver göras inom ramen för
miljösamverkan.
Med anledning av läget kommer projektledarna och styrgrupperna för Miljösamverkan Halland
och Miljösamverkan Västra Götaland att se över verksamhetsplanen för 2022 i slutet av 2021 och
göra eventuella nödvändiga korrigeringar. Om ändringar görs så kommer dessa att kommuniceras
med målgruppen skyndsamt.

Det önskade läget
En grund för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
finns i presentationen Kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan4. I strategin
beskrivs Det önskade läget vi vill nå samt en beskrivning av framgångsfaktorer som vi tror leder
oss till detta önskade läge. Det önskade läget innebär att tillsynsmyndigheterna inom miljö- och
hälsoskydd och livsmedel ska bidra till en hållbar utveckling när de utför sina uppdrag. Se bild
nedan på punkterna i Det önskade läget. Det handlar om att vara den myndighet de själva vill
möta, skapa gemensam praxis, dela med sig till varandra och ha en dialog med andra aktörer i
samhället. Det är också viktigt att vi skapar attraktiva arbetsplatser med goda ledare och
kompetenta medarbetare.

Metodutveckling och återanvändning av projekt
Miljösamverkan ska arbeta med metodutveckling i projekt efter behov. Under 2016–2017
arbetade Miljösamverkan med en metod för jämställdhetsintegring i projekt Redlighet kött, vilket
4

Dokumentet finns tillgängligt på respektive miljösamverkans webbsida.
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fungerade som pilotprojekt. Detta arbete utvärderades 2018 för att se hur vi kan arbeta vidare
med jämställdhet i övriga projekt. Under 2018 och 2019 arbetade projektgruppen i projektet
Tillsyn på mindre lantbruk med att praktisera kunskaper från utbildningen Kommunikation och
bemötande. Efter att projektet slutförts gjordes en utvärdering av metoden och hur den eventuellt
kan implementeras i andra projekt.
Till 2021 planerades ingen ny metodutveckling utan istället planerades att göra en översyn av
redan genomförda metodutvecklingar för att skapa möjlighet att integrera dem i kommande
projekt men även för att sprida kunskap om dem till målgruppen. Arbetet fortsätter under 2022.
I samband med utvärderingen av miljösamverkan 2019–2020 lyftes behovet av mindre insatser
samt behovet av att ta tillvara på det som redan genomförts inom miljösamverkan. Den
gemensamma styrgruppen beslutade under 2020 att mindre insatser kan vara att återanvända
projekt som genomförts de senaste 2–3 åren i form av en utbildning eller tillsynskampanj.
Återanvändning av projekt integrerades i röstningen av projekt till verksamhetsplanen 2022.
Projektet Dagvatten från 2018–2019 valdes ut att om det är möjligt återanvändas 2022 i form av
erfarenhetsutbyte av tillsynen och utbildning. I vilken form det kan genomföras tas med i
översynen av verksamhetsplanen 2022.

Samverkansplan
Ett konkret verktyg för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan
Halland är Samverkansplanen (benämndes tidigare Aktivitetsplanen), det vill säga den planen
med aktiviteter/projekt som har tagits fram inom TUV5 och som fortsätter i TUVs anda. I
Samverkansplanen läggs aktiviteter som leder miljösamverkan mot Det önskade läget.
Aktiviteterna ägs gemensamt av styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland och
Miljösamverkan Halland, och det är alltså de som definierar, genomför och följer upp.
Samverkansplanen är Bilaga 2 till denna verksamhetsplan och ska uppdateras/följs upp en gång
per år i samband med verksamhetsplaneringen. Den gemensamma styrgruppen beslutade den 21
april 2021 att lägga till en arbetsgrupp för att förvalta arbetet med behovsutredningar. Beslutet
följdes upp på chefsmötet den 7 maj 2021.

Projektöversikt
Projekten över 2022 finns schematiskt fördelade i Bilaga 1. Projekten som nämns här nedan är
indelade i de kategorier de tillhör utifrån de olika slags projekt som vi arbetar med (de olika
projekttyperna beskrivs i respektive Miljösamverkans styrdokument):
1. Tillsyns- och serviceprojekt (avseende miljöskydd, hälsoskydd eller livsmedel)
2. Kompetens- och verksamhetsutveckling

5

Samverkansplanen togs fram och baserades på Kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för
miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland, beslutad av TUV:s styrgrupp den 7 feb 2014.
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Projekt 2022
Tillsynsprojekt
• Kemikalier i förskolan
• Användning av avfall för anläggningsändamål
• Bygg- och rivningsavfall
Serviceprojekt
• Utbildning förorenad mark
• Kosttillskott
• Utbildning värmepumpar
• Yrkesmässig hygienisk verksamhet – inriktningen kan komma att ändras
• Utbildning bryggerier för livsmedelsinspektörer
• Utbildning dricksvatten
Kompetens- och verksamhetsutveckling
• Kommunikations- och bemötandeutbildning på grund- och fortsättningsnivå
• Chefssamverkan
• Aktiviteter enligt Samverkansplan
• Mötesplats goda exempel
• Verksamhetsutveckling efter utvärderingen av miljösamverkan 2019–2020
• Utbildning i personlig effektivitet

Återkommande processer (varje år)
•
•

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
Verksamhetsberättelse för föregående år

Nationella tillsynsprojekt som vi stödjer
Projekt som redovisas nedan utgår från den information som finns tillgänglig i maj 2021.
Livsmedelsverket
Under 2022 planeras två samordnade kontrollprojekt med inriktning mot akrylamid respektive
allergener. Beslut om projekten har inte tagits vid framtagandet av verksamhetsplanen.
Tillsyn enligt miljöbalken
Arbete med en gemensam nationell tillsynstrategi för miljöbalkstillsynen pågår. De centrala
miljöbalksmyndigheternas är delaktiga och drivande i arbetet. Strategin planeras att vara klara
hösten 2021. Syftet med tillsynsstrategin är att få genomslag för nationella prioriteringar,
förenkla tillsynsmyndigheternas planering av tillsyn samt tydliggöra vad som ska följas upp. För
arbetet finns det en central arbetsgrupp som koordinerar och leder arbetet med att ta fram
strategin.
Miljösamverkan tar ställning till hur mycket insatser som ska göras för varje projekt när den
närmare projektplaneringen och inbjudan till deltagande kommer från respektive
centralmyndighet. Projekt som är mindre efterfrågade i vårt län lägger vi dock mindre resurser
på. Insatser från vår sida gällande nationella projekt bör ändå i de flesta fall minst vara att verka
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för att uppstartsdagar och liknande förläggs centralt i Göteborg, samt att i övrigt framföra till
respektive central myndighet synpunkter på resurser som de bör lägga på projektet för att det ska
bli effektivt och enkelt för miljökontoren att delta i.

Tillsyns- och serviceprojekt
Här redovisas de projekt som fortsätter från 2021 eller som planeras starta 2022. Under varje
projekt finns ett stycke med rubriken Projektets bidrag till att nå Det önskade läget. Där finns de
sju mål som i kortform beskriver Det önskade läget. I anslutning till varje mål anges, där det är
relevant, hur projektet skulle kunna bidra till målet. Det är sedan respektive projektgrupp som får
utveckla detta i den projektplan som tas fram i inledningsfasen av varje projekt.

Kemikalier i förskolan
Bakgrund och omfattning
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. Inom ramen för tillsynskampanjen är dialogen med pedagogerna viktig och
inte bara med rektorer. Utifrån rådande läge behöver projektgruppen ta fram alternativ för hur
tillsynen kan genomföras.
Syfte
Syftet 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.
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att ställa rätt krav på
verksamhetsutövarna bidrar vi till en hållbar utveckling kopplad till folkhälsan.
Vi skapar gemensam praxis: Gemensam tillsynskampanj skapar samsyn.
Vi delar med oss till varandra: Genom projektgruppens arbete och erfarenheter från
tillsynskampanjen delar vi med oss till varandra. Tillsynsportalen Väst används som plattform för
erfarenhetsutbyte.
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Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Vid tillsynsbesöken förs dialoger med
verksamhetsutövarna så att verksamheterna förbättras.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet.
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner, kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den
enskilde inspektören.
Projektets mål
Genomföra en tillsynskampanj utifrån befintligt material. Utifrån det befintliga materialet får
projektgruppen ta ställning till kampanjens omfattning och besluta om det finns behov av
inledande utbildningsdag innan tillsynen genomförs.
Miljömål
Giftfri miljö, God bebyggd miljö.
Miljökontorens insats
Medverka i projektgrupp och tillsynskampanj. Kommuner som redan genomfört tillsynen kan
fungera som referens och delta i liten omfattning (ej i projektgrupp).
Länsstyrelsernas insats
Eventuellt medverka i projektgrupp.
Tidplan
Projektet startade i april 2021 och avslutas mars 2021. Tillsynskampanjen genomförs september
2021 - januari 2022.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Halland.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas. Kommuner som redan genomfört tillsynen kan fungera som
referens. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel information och annat. Beroende
på projektets omfattning kan eventuell utbildning medföra en kostnad. Utbildningen finansieras
genom deltagaravgifter.

Användning av avfall för anläggningsändamål
Bakgrund och omfattning
Idag finns nätverket Återanvändning av avfall för anläggningsändamål i Västra Götaland och
Halland. Nätverket träffas cirka två gånger per för att diskutera aktuella frågor, löpande
diskussioner sker på Tillsynsportalen Väst. Nätverket har identifierat att handläggningen och
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bedömningarna spretar i de olika kommunerna. Massorna har en tendens att sprida sig ut i
länet/länen. Det här är en fråga som vi inte kan lösa i varje enskild kommun utan det måste upp
på en regional nivå för att få liknande bedömningar och samsyn. Befintligt handläggarstöd är inte
längre aktuellt.
Det finns behov av att få kontroll på vart massor hamnar vid diverse schaktarbeten. För att
minska risken för att massor som har fått nej i en kommun skickas till en annan behövs samsyn.
Det måste ske tillsyn på masshantering över kommungränserna så att det inte lönar sig att låta bli
att följa de regler som finns. Samordning är nödvändig vid hanteringen av kommunöverskridande
miljöproblem och en målsättning är att projektet ska skapa samsyn och samarbetsmetoder inför
framtiden.
Syfte
Syftet med projektet är att stödja och stärka kommunerna att genomföra en tillsynskampanj och
att bidra till likvärdiga bedömningar. Projektet ska omfatta en tillsynskampanj där ny vägledning
från Naturvårdsverket kan användas som underlag för att vid behov ta fram handledning och
checklistor för tillsynen.
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att ställa rätt krav på
verksamhetsutövarna bidrar vi till en hållbar utveckling.
Vi skapar gemensam praxis: Gemensam tillsynskampanj skapar samsyn.
Vi delar med oss till varandra: Genom projektgruppens arbete och erfarenheter från
tillsynskampanjen delar vi med oss till varandra. Tillsynsportalen Väst används som plattform för
erfarenhetsutbyte.
Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Vid tillsynsbesöken förs dialoger med
verksamhetsutövarna så att verksamheterna förbättras.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet.
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner, kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den
enskilde inspektören.
Projektets mål
Genomföra en tillsynskampanj utifrån kommande material från Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket har beslutat att dela upp den gamla handboken (2010:1) i fyra olika
vägledningsdokument. Det är vid dagens datum (2021-06-17) osäkert när materialet samt ny
lagstifning kan förväntas vara klar. Utifrån hur de nya vägledningarna ser ut får projektgruppen ta
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ställning till kampanjens omfattning och besluta om det finns behov av inledande
utbildningsdag/kick-off innan tillsynen genomförs samt om det behövs kompletterande
handläggarstöd, checklistor och informationsmaterial.
Miljömål
Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö.
Miljökontorens insats
Medverka i projektgrupp och tillsynskampanj.
Länsstyrelsernas insats
Medverka i projektgrupp.
Tidplan
Projektet planeras att starta under hösten 2021 och pågå till december 2022. Men utifrån vad som
hänt kring lagstiftning och vägledning kan projektet behöva skjutas fram. Beslut tas under hösten
2021. Tillsynskampanjen planeras utifrån uppstarten. Preliminärt anordnas en kick-off inför
tillsynskampanjen.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas. Det skulle vara värdefullt om andra kommunala aktörer som ger
upphov till massor eller planerar för massor deltar i projektgruppen. Exempelvis trafik-, plan-,
VA-enhet. Projektet kan medföra mindre kostnader för information, utbildning och annat. Kickoff eller utbildning finansieras av deltagaravgifter.

Bygg- och rivningsavfall
Bakgrund och omfattning
Under 2020 kom en ny avfallsförordning och nya regler kring sortering och omhändertagande av
avfall på byggarbetsplatser. I och med de nya bestämmelserna finns ett behov av samsyn mellan
kommunerna och stöd i uppstarten av tillsynen.
Just nu pågår många byggprojekt i kommunerna och fler är på gång att starta upp och därmed
finns ett ökat behov av tillsyn på byggarbetsplatser. Många byggfirmor är verksamma över
kommungränserna och det är viktigt att oavsett vilken kommun de arbetar i så möter de liknande
bedömningar och krav.
Projektet utformas som ett tillsynsprojekt med en tillsynskampanj. Även byggnadsinspektörer
kan ges möjlighet att delta i kampanj eller projekt för att ge samsyn mellan kommunernas miljöoch byggenheter. Det är önskvärt med exempel på samverkan där miljötillsyn får reda på projekt
som kan vara aktuella för tillsyn. Projektet bör ta fram vägledning om hur tillsynen kan utföras
samt bedömningsgrunder som stöd i tillsynen. Det finns även behov av bedömningsgrunder för
ansökningar om dispens från sorteringskravet. Projektet kan med fördel även ta fram
informationsmaterial som kan lämnas eller skickas ut till byggbranschen.
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Syfte
Projektet syftar till att öka kunskapen bland handläggarna och leda till en mer likartad tillsyn och
bedömning av bygg- och rivningsavfall. I bästa fall kan även samarbetet och samsynen mellan
byggenhet och miljöenhet på kommunerna öka. Även förståelsen för varandras arbetsuppgifter
och möjligheter att ingripa i ärenden som gäller bygg- och rivningsavfall kan öka.
Om ett informationsmaterial tas fram bidrar detta även till att öka kunskapen om bygg- och
rivningsavfall i byggbranschen.
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att utföra tillsynen bidrar vi
till en hållbar utveckling kopplad till människors hälsa och miljön.
Vi skapar gemensam praxis: Genom att ha en gemensam syn på hur tillsyn inom området ska ske
så har vi möjlighet att skapa gemensam praxis inom området.
Vi delar med oss till varandra: Gemensamt tillsynsprojekt eller informationsprojekt skapar
samsyn och vi lär av varandra.
Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Vid utformandet och genomförandet förs dialoger
med andra aktörer inom området. Aktörer som bör delta i projektet är t ex byggkontor,
samhällsbyggnadskontor. Eventuellt kan även byggbolag vara intressanta aktörer att hålla kontakt
med.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den enskilde
inspektören.
Projektets mål
Ta fram ett handläggarstöd om vad som gäller, vem som gör vad, hur tillsyn kan göras och hur
samarbetet kan se ut mellan exempelvis miljö- och byggenheten på kommunen. Eventuellt tas ett
informationsmaterial för byggbranschen fram.
Miljömål
Skyddande ozonskikt, God bebyggd miljö, Giftfri miljö.
Miljökontorens insats
Deltagande i projektgrupp och tillsynskampanj.
Länsstyrelsernas insats
Deltagande i projektgrupp.
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Tidplan
Projektet startar i mars 2022 och avslutas slutet av 2023. Tillsynskampanjen planeras preliminärt
att genomföras januari till augusti 2023.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel
information. Beroende på projektets omfattning och inriktning kan utbildning eller kick-off i
samband med uppstart av tillsynskampanjen medföra en kostnad, finansieras genom finansieras
genom deltagaravgifter. Samverkan med bygglovshandläggare är önskarvärt.

Utbildning inom förorenad mark
Bakgrund och omfattning
Förorenad mark är ett komplext område. Många handläggare hinner inte ta till sig all information
som finns att läsa eller vad som händer inom branschen och juridiken. Det finns därför ett stort
behov av att ha ett samlat tillfälle där dessa frågor diskuteras, vilket sedan gör det lättare för
handläggaren att gå tillbaka och hitta informationen när det behövs. Det finns önskemål om att ha
en konferens, likt ”Mälarlänskonferensen”, där frågor som juridik, nyheter och vägledning från
myndigheter, nyheter inom branschen gällande sanering kan presenteras. Men det blir även ett
tillfälle att diskutera besvärliga ärenden där sanering utförts eller ärenden där man nått stor
framgång. Det behövs även ett forum för att skapa nätverk mellan handläggare som arbetar med
förorenad mark samt erfarenhetsutbyte.
Varje år anordnas Renare marks vårmöte som liknar ”Mälarlänskonferensen” men dessa dagar är
ganska dyra och många kommuner får därför aldrig tillfälle att medverka. Genom att skapa en
konferens i regi av Miljösamverkan kan troligtvis kostnaderna hållas nere och fler erbjudas
tillfälle att delta.
Utbildningen kan genomföras som en- eller tvådagars beroende på resurser. Det är upp till
projektgruppen att besluta om detta.
Syfte
Syftet med projektet är att stärka samarbetet mellan handläggarna på kommunerna och länen och
bidra till en ökad kompetens och mer likvärdiga bedömningar. Vi ska också kunna utbyta
erfarenheter och nätverka under dessa dagar.
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom ökad kunskap ökar
förutsättningar för att kräva effektiva åtgärder som bidrar till att uppnå en hållbar utveckling och
en god miljö.
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Vi skapar gemensam praxis: Vi skapar samsyn.
Vi delar med oss till varandra: Genom utbildningsdagarna skapas tillfälle för att nätverka och
utbyta erfarenheter.
Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Till utbildningen bjuds andra aktörer in och
möjlighet till dialog kan skapas.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Fördjupad kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet.
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner, kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den
enskilde inspektören.
Projektets mål
Genomföra en tvådagarsutbildning inom förorenad mark, likt ”Mälarlänskonferensen”.
Utbildningen ska kunna genomföras digitalt.
Miljömål
Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalité.
Miljökontorens insats
Medverka i projektgrupp samt aktivt delta under utbildningen.
Länsstyrelsernas insats
Medverka i projektgrupp samt ha en tillsynsvägledande roll.
Tidplan
Projektet startar vid årsskiftet 2021/2022 och pågå till våren 2023. Utbildningen planeras
preliminärt till första kvartalet 2023.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel
information och annat. Utbildning kan medföra kostnader såsom lokal, föreläsare med mera.
Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter.

Kosttillskott
Bakgrund och omfattning
Tillsynen av kosttillskott är för många kommuner lågt prioriterad för att man anser att man inte
har tid eller kunskap. Det är ett komplex område med flera olika kemiska substanser och
kombinationer som kan vara svårt att lära sig. Konsekvensen av utebliven tillsyn blir att
kosttillskottsaktörer kan sälja otillåtna preparat under en längre tid utan att få tillsyn eller att det
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upptäcks vid tillsyn. En stor folkhälsoaspekt är att kunskap om kosttillskott bör förbättras både
inom tillsynen samt bland befolkningen.
Syfte
Projektets syfte är att
• öka inspektörernas kompetens om kosttillskott och effektivisera kontrollen
• säkra kosttillskott till konsumenterna
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: När vi får mer kunskap om
kosttillskott samt hur vi planerar och utför kontroller på ett enklare sätt leder detta till höjd
kvalitet på kontrollerna. Detta främjar att konsumenterna att de får ett säkrare kosttillskott.
Vi skapar gemensam praxis: Gemensamma utbildningsdagar skapar samsyn.
Vi delar med oss till varandra: På utbildningsdagarna delas goda exempel mellan miljökontoren.
Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: För att höja vår kompetens krävs att vi har en god
dialog med experter på området såsom livsmedelsverket och branschorganisationer.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Projektets genomförande kommer att stärka samverkan över
kommungränser vilket bidrar till att skapa attraktiva arbetsplatser. Kunskap skapar även trygghet
i det dagliga arbetet.
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner, andra myndigheter och branschorganisationer kan vi
skapa trygghet och ökad kompetens för den enskilde inspektören.
Projektets mål
Projektets mål är att erbjuda en utbildning för att öka kunskapen inom kosttillskott samt förbättra
planeringen inför och genomförandet av kontroll på kosttillskottsproducenter samt butiker.
Mål i den nationella kontrollplanen
Ur NKP 2018–2021:
Målet för den offentliga kontrollen är att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet
samt att värna om konsumenternas intressen. För att kontrollen ska vara ändamålsenlig och
likvärdig är det viktigt att myndigheterna samverkar. En utvecklad samverkan kan också bidra till
att vi uppfyller målen bättre.
Ett av de övergripande mål för livsmedelskedjan: Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive
dricksvatten, som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om
livsmedlen är enkel och korrekt.
Miljökontorens insats
Medverka i projektgrupp samt medverka vid utbildningsdag.
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Länsstyrelsernas insats
Medverka i projektgrupp genom projektledare samt medverka vid utbildningsdag.
Tidplan
Projektet startar senare delen av hösten 2021 och pågår till senast september/oktober 2022.
Projektgruppen tar beslut om utbildningen ska anordnas före eller efter sommaren 2022.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel
information och annat. Utbildning kan medföra kostnader såsom lokal, föreläsare med mera.
Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter.

Utbildning värmepumpar
Bakgrund och omfattning
Det finns ett behov av utbildning om handläggning av ärenden rörande värmepumpar, blå om
riskerna vid anläggningsarbete och drift av värmepumpar ur miljö-och hälsoperspektiv.
Miljösamverkan Jönköping har tagit fram ett handläggarstöd 2018 som bedöms vara aktuellt,
men kunskap från branschen kan med fördel tas med i projektet.
Projektet bör fokusera på att ta fram en utbildning med en teoretiskt och en praktisk del. Den
praktiska delen, exempelvis hur en borrning går till, kan med fördel ske digitalt och skickas ut
inför utbildningen.
Syfte
Projektet syftar till att öka kunskapen bland handläggarna och leda till en mer likartad
handläggning av ärenden rörande värmepumpar.
Att ta fram en utbildning utan en alltför stor arbetsinsats, eftersom det redan finns ett
handläggarstöd och branschen har mycket kunskap att förmedla. Utbildningen är tänkt att
fördjupa kunskapen ytterligare utöver det befintliga handläggarstödet.
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att ställa rätt krav vid
handläggning av anmälan/ansökan bidrar vi till en hållbar utveckling kopplad till folkhälsan.
Vi skapar gemensam praxis: Gemensam utbildning skapar samsyn.
Vi delar med oss till varandra: Genom projektgruppens arbete och genomförd utbildning delar vi
med oss till varandra. Tillsynsportalen Väst används som plattform för erfarenhetsutbyte.
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Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Vid utformandet och genomförandet förs dialoger
med andra aktörer inom området. Aktörer som bör delta i projektet/utbildningen är t ex SGU,
Svenska kyl- och värmepumpsföreningen, RISE (certifieringsorgan), eventuellt Naturvårdsverket
(förorenad mark) samt ansvariga för kommunens Va-nät.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet.
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den enskilde
inspektören.
Projektets mål
Ta fram en utbildning med en teoretisk och en praktisk del rörande handläggning av ärenden om
värmepumpar.
Utbildningen ska förslagsvis innehålla delar om riskerna vid anläggningsarbete och drift av
värmepumpar ur miljö-och hälsoperspektiv, t ex:
• tekniken i en värmepump,
• anläggningsarbete och tätning,
• handläggning av en ansökan/anmälan,
• bedömning av avstånd till befintliga borrhål och risker med närhet till förorenad mark,
avlopp, dricksvattenbrunnar, fastighetsgräns, vattenskyddsområden med mera.
• uppföljning av fattade beslut
• hur läckage av till exempel köldbärarvätska och oljespill sprider sig i jordlagren,
bergssprickor, sjöar och vattendrag.
Miljömål
Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet.
Miljökontorens insats
Deltagande i projektgrupp och utbildningsinsats.
Länsstyrelsernas insats
Eventuellt. deltagande i utbildning.
Tidplan
Projektet startar mars och pågår till december 2022. Utbildningen planeras till senare delen av
hösten 2022.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland. Projketet planeras att genomföras i
samverkan med Miljösamerkan Jönköping.
Resursbehov och kostnader
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En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel
information och annat. Utbildning kan medföra kostnader såsom lokal, föreläsare med mera.
Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Bakgrund och omfattning
På senare år har det kommit många nya slags behandlingar inom yrkesmässig hygienisk
behandling. Många av dessa innebär risk för blodsmitta och ställer höga krav på hygien. Eftersom
det hela tiden kommer nya metoder för skönhetsbehandling så är det svårt som tillsynsmyndighet
att veta hur tillsynen bäst ska bedrivas. Det finns därför ett stort behov av vägledning och
samordning av tillsynen.
Den 1 juli 2021 börjar lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
(SFS 2021:363) gälla. På samma dag får 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd en något annan formulering som bland annat tydliggör att
ovannämnda behandlingar inte omfattas av miljöbalkstillsynen längre.
Syfte
Projektet syftar till att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom tillsynen av
verksamheter som utför yrkesmässig hygienisk behandling. Projektet ska ge en uppfattning av
vilka olika typer av behandlingar som erbjuds och vilka risker som är förknippade med dessa.
Projektet ska även tydliggöra vilka krav som kan ställas på utformning av lokaler för respektive
behandling samt vilka kunskapskrav som kan ställas på verksamhetsutövaren, såsom
legitimering/certifiering och så vidare. Ett syfte är även att förtydliga vilka estetiska behandlingar
eller ingrepp som faller in under miljöbalken eller annan lagstiftning.
Eftersom det händer en hel del inom detta tillsynsområde, både inom branschen och hos
vägledande myndigheter och ny lagstiftning, är det viktigt att projektet anpassas efter
förutsättningarna som råder när projektet genomförs.
Avstämning vid projektet start måste göras med Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsens nya
vägledning kommit ut när projektet startar kan tillsyn genomföras med stöd av denna vägledning.
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att ställa rätt krav på
verksamhetsutövarna bidrar vi till en hållbar utveckling kopplad till folkhälsan.
Vi skapar gemensam praxis: Gemensam tillsynskampanj skapar samsyn. Möjlighet till kontakt
och samarbete med Socialstyrelsen.

Sida 15 av 24

Vi delar med oss till varandra: Genom projektgruppens arbete och erfarenheter från
tillsynskampanjen delar vi med oss till varandra. Tillsynsportalen Väst används som plattform för
erfarenhetsutbyte.
Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Vid tillsynsbesöken förs dialoger med
verksamhetsutövarna så att verksamheterna förbättras.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet.
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner, kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den
enskilde inspektören.
Projektets mål
Projektgruppen får ta ställning till vilken inriktning projektet ska ha i samband med att projektet
startar. Utgångspunkten för ställningstagandet är de förutsättningar som råder när projektet startas
upp.
•

Målet med projektet kan antingen vara att ta fram handläggarstöd för tillsynen, om inte
Socialstyrelsen har tagit fram ny vägledning när projektet startar. Handläggarstödet ska då
tas fram i samarbete med Socialstyrelsen.

•

Alternativt, om vägledande material redan finns tillgängligt, ska målet med projektet vara
att genomföra en tillsynskampanj hos verksamheter som utför yrkesmässig hygienisk
behandling med stöd av den nya vägledningen från Socialstyrelsen. Även
tillsynskampanjen kan lämpligen genomföras i samarbete med Socialstyrelsen.

Miljömål
Ej aktuellt.
Miljökontorens insats
Medverka i projektgrupp och eventuell tillsynskampanj.
Länsstyrelsernas insats
Medverka i projektgrupp och eventuell tillsynskampanj.
Tidplan
Projektet startar i september 2022 och avslutas preliminärt slutet av 2023. Avslut för projektet
och när en eventuell tillsynskampanj ska genomföras bestäms av projektgruppen när inriktning
för projektet beslutats.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel
information och annat. Beroende på projektets omfattning och inriktning kan föreläsning i
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samband med uppstart av tillsynsprojekt medföra en kostnad. Kick-off och utbildning finansieras
av deltagaravgifter.

Utbildning bryggerier för livsmedelsinspektörer
Bakgrund och omfattning
Antalet mikrobryggerier ökar. I projektet skapar vi en utbildning för att öka handläggarnas
kompetens och få mer kunskap om faror och risker i processer, exempelvis rengöring och
metoder. Kunskap från branschen kan behöva tas in i projektet.
Syfte
Att öka kunskapen inom bryggeritillverkningen hos inspektörer så att det görs en mer effektiv
och riskbaserad kontroll på bryggeriverksamheter.
Hur projektet kan bidra till Det önskade läget
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi
möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.
Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: När vi får mer kunskap om
bryggeritillverkning samt att hur vi ska planera och utföra kontroller enklare så leder detta till
höjd kvalitet på kontrollerna.
Vi skapar gemensam praxis: Gemensam utbildning skapar samsyn.
Vi delar med oss till varandra: Under utbildningen delas goda exempel mellan miljökontoren.
Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: För att höja vår kompetens krävs att vi har en god
dialog med experter på området såsom livsmedelsverket och branschorganisationer.
Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Projektets genomförande kommer att stärka samverkan över
kommungränser vilket bidrar till att skapa attraktiva arbetsplatser. Kunskap skapar även trygghet
i det dagliga arbetet.
Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och
informationsutbyte mellan kommuner, andra myndigheter och branschorganisationer kan vi
skapa trygghet och ökad kompetens för den enskilde inspektören.
Projektets mål
Genomföra utbildning i samverkan med bryggeribranschen och eventuellt livsmedelsverket för
att öka inspektörernas kompetens om faror och risker i bryggeritillverkning. Önskvärt att det sker
besök på ett bryggeri, antingen genom att utbildningen sker där eller studiebesök.
Mål i den nationella kontrollplanen
Ur NKP 2018–2021:
Konsumenterna ska få säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och hanterade
på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt för att ingen ska bli sjuk
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eller lurad. Konsumenterna har en god grund för val av produkt och har förtroende för
myndigheternas verksamhet.
Miljökontorens insats
Medverka i projektgrupp samt medverka vid utbildningen.
Länsstyrelsernas insats
Medverka i projektgrupp genom projektledare samt medverka vid utbildningen.
Tidplan
Projektet startar hösten 2022. Projektgruppen tar beslut om utbildningen ska anordnas före eller
efter sommaren 2023.
Ansvarig miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel
information och annat. Utbildning kan medföra kostnader såsom lokal, föreläsare med mera.
Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter.

Dricksvatten
Projektet Dricksvatten genomfördes under 2020, men avslutades utan att någon utbildning hölls.
En upphandling utifrån det underlag som togs fram inom projektet planeras framöver. En
dricksvattenutbildning för livsmedelsinspektörer i hela Sverige anordnas av Miljösamverkan
Stockholm under hösten 2021. Med anledning av detta görs en avstämning av intresset för en
utbildning i Halland och Västra Götaland innan upphandlingen påbörjas tidgast hösten 2021.

Kompetens- och verksamhetsutveckling
Kommunikation- och bemötandeutbildning på grund- och
fortsättningsnivå
Denna uppgift är ett gemensamt åtagande för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan
Västra Götaland efter TUV och beskrivs i den gemensamma avsiktsförklaringen så här:
”Alla som börjar på våra arbetsplatser i länen ska ges möjlighet att gå en grundutbildning i
kommunikation & bemötande. Denna bör i allt väsentligt bygga på den utbildning som vi
genomförde i TUV-projektet.”
Utbildningen är även öppen för personal som inte är nyanställd, men som inte fått tillfälle att gå
motsvarande utbildning tidigare. Från och med 2020 har det även funnits möjlighet för
bygglovshandläggare att delta.
Fortsättningsutbildningen syftar till att ge fördjupade och nya kunskaper och färdigheter för att
effektivt kunna bemöta människor och hantera olika situationer i sitt arbete. Fokus ligger på
praktisk tillämpning av relevanta verktyg och teorier.
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Utbildningen har tidigare genomförts som en grundutbildning (dag 1-3) och en
fortsättningsutbildning (dag 4). I den nya upphandlingen kommer detta vara utgångspunkten, men
kan komma att formas av leverantören som vinner upphandlingen.
Tidplan
En fortlöpande uppgift som inleddes 2014. Ny upphandling genomförs 2021, med uppstart av
utbildningar tidigast hösten 2021. Utbildningarna erbjuds minst två gånger per år beroende av
behov.
Resursbehov och kostnader
Innehållet i utbildningen har arbetats fram av Miljösamverkans projektledare med stöd av
erfarenheter från tidigare utbildningar samt en referensgrupp. Miljösamverkan samverkar med
Göteborgsregionen (GR) gällande administration. Utbildningen ska finansieras genom
deltagaravgifter och medför inga ytterligare avgifter för Miljösamverkan.

Mötesplats Goda exempel
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.
Tidplan
Planeringen för nästa Mötesplats Goda Exempel påbörjas hösten 2021 och fortsätter 2022.
Mötesplats goda exempel arrangeras i september/oktober 2022.
Resursbehov och kostnader
En projektgrupp behöver bildas för arbetet. Projektledare från Miljösamverkan Västra Götaland
eller Miljösamverkan Halland. Mötesplatsen finansieras genom deltagaravgifter.

Personlig effektivitet
Projektet rankades högt i röstningen till verksamhetsplanen 2022, men projektet fick inte plats
inom ramen för projekten i verksamhetsplanen. Gemensamma styrgruppen har önskat att
möjligheten att genomföra en utbildning på temat undersöks vidare av projektledarna.
Utbildningen kan komma att integreras inom ramen för MGE 2022 alternativt upphandlas som en
separat utbildningen.

Verksamhetsutveckling efter utvärderingen 2019–2020
Under 2019 och 2020 gjorde miljösamverkan en utvärdering av sin verksamhet. Resultatet från
utvärderingen bearbetades under 2020 och genererade ett antal uppdrag till projektledarna.
Arbetet med att utveckla verksamheten utifrån uppdragen fortsätter under 2022. Bland annat
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fortsätter arbetet med kommunikationskanaler genom utveckling av Tillsynsportalen Väst och en
ny gemensam webb för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland.

Chefssamverkan
Chefssamverkan är ett gemensamt åtagande av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan
Västra Götaland efter TUV. Enligt överenskommelsen:
”Från och med 2014 ordnas varje år gemensamma chefsmöten mellan våra län, ett på
våren och ett på hösten. Dessa samarrangeras genom miljösamverkan med ett ansvarigt
län/del av län som värd.
Efter TUV har en projektgrupp bildats för gemensam utveckling kring ledarfrågorna.
Denna grupp bör vara inspirationskälla och aktiva i valet av frågor att ta upp på
chefsmötena. I fokus står ledarrollen och frågor kopplade till rollen och uppdraget som
man kan behöva utveckla och driva gemensamt, i vår region samt när det behövs med och
gentemot andra. Som exempel kan det handla om miljöchefens roll i den kommunala
organisationen.
MÅL: Vi arrangerar varje år två gemensamma chefsmöten för alla chefer inom miljö,
livsmedel och djurskydd på kommuner och länsstyrelser i Västra Götaland och Halland. Vi
skapar också erfarenhetsutbyte chefer emellan.”
Erfarenhetsutbyte är en viktig del på chefsträffarna, men kan även ske genom att det organiseras
mentorskap för nya chefer och så kallad skuggning där chefer följer varandras arbete. I arbetet
efter utvärderingen av miljösamverkan 2019–2020 togs en handlingsplan fram med förslag för att
bland annat utveckla chefernas delaktighet. Arbetet enligt handlingsplanen fortsätter under 2022.
Tidplan
En fortlöpande uppgift som inleddes 2014.
Resursbehov och kostnader
För arbetet med att främja och organisera erfarenhetsutbyte mellan chefer och driva frågor kring
ledarskap bildades en projektgrupp med miljöchefer under 2014. Projektgruppen kallas
Chefssamverkan och är numera en stadigvarande arbetsgrupp i miljösamverkan. Gruppen ger
förslag på vad chefsmötena kan ta upp. Sammankallande i arbetsgruppen är någon av cheferna i
gruppen. Projektledarna förbereder och planerar möten tillsammans med sammankallande i
gruppen.
Planering av chefsmötena ansvarar miljöcheferna i ett län eller länsdel för. Projektledarna stöttar
upp med viss administration. I det förberedande arbetet inför ett chefsmöte ska en representant
(en chef) från Chefssamverkan delta. Miljösamverkans projektledare medverkar på chefsmötena
och kan delta i det förberedande arbetet. Chefsmötena finansieras genom deltagaravgifter.
Mentorskap, skuggning och eventuella andra motsvarande insatser innebär inte heller kostnader
för miljösamverkan utan deltagande chefer bjuder på sin arbetstid för detta.
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Återkommande projekt
Verksamhetsplan för 2023
Processen för att ta fram verksamhetsplanen sker gemensamt för Miljösamverkan Västra
Götaland och Miljösamverkan Halland under våren 2022. Under 2020 gjordes en översyn av
processen, som bland annat innebär att inventeringsenkäten öppnar efter sommaren och att
röstningen i mindre omfattning förändrades.
Miljökontorens och Länsstyrelsernas insats
Lämna projektförslag samt besvara enkäter.
Tidplan
Processen startar efter sommaren 2022 med att inventeringsenkäten öppnar och fortgår därefter
enligt gällande process. Målsättningen är att styrgrupperna ska kunna besluta om ny
verksamhetsplan för 2022 innan sommaren 2021.
Resursbehov och kostnader
Sköts inom ordinarie berednings- och styrgrupper och medför inga ytterligare kostnader.

Verksamhetsberättelse för föregående år
Verksamhetsberättelsen beskriver kortfattat miljösamverkans verksamhet av föregående år och
sammanställs i en presentation som läggs på webbplatserna för Miljösamverkan Västra Götaland
och Miljösamverkan Halland. I verksamhetsberättelsen redovisas hur miljösamverkans mål
uppfyllts och ger uppgifter om deltagande, insatser i de olika projekten och ekonomi med mera.
Tidplan
Verksamhetsberättelsen för 2021 redovisas och publiceras senast i mars-april 2022.
Resursbehov och kostnader
Verksamhetsberättelsen tas fram av projektledarna och fastställs av respektive styrgrupp.
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Andra uppgifter
Kontaktpersonsträff
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har gemensam
kontaktpersonsträff för samtliga kontaktpersoner sedan 2015. Senaste träffen var våren 2021.
Kontaktpersonerna har en nyckelroll i kommunikationen mellan projektledning och alla
medarbetare på förvaltningarna. Från och med 2022 anordnas kontaktpersonsträffarna årligen,
men då som en halvdag digitalt varannan gång och varannan gång en heldag fysiskt.
Tidplan
Planeringen påbörjas hösten 2021 och fortsätter 2022. Kontaktpersonsträffen hålls under våren
2022.
Resursbehov och kostnader
Projektledarna och beredningsgruppen planerar och ordnar kontaktpersonsträffen. Träffen medför
kostnader för miljösamverkan för bland annat lokaler, måltider och eventuella externa
medverkande eftersom träffen ordnas utan deltagaravgifter. Träffen kan även genomföras digitalt.

Tillsynsportalen Väst
Tillsynsportalen Väst är en digital samarbetsyta som ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
men samordnas med Länsstyrelsen i Hallands län. Miljösamverkan använder Tillsynsportalen
Väst för projektgrupper och det interna arbetet. Under 2021/2022 kommer Miljösamverkan vara
delaktig i Länsstyrelsens arbete med att utveckla samarbetsytan.

Miljösamverkan i landet
En samverkan sker med övriga landets miljösamverkansorganisationer och projektledarna deltar i
projektledarträffar två gånger per år.

Kommunikation
I respektive Kommunikationsplan för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra
Götaland anges mål och ger vägledning för kommunikationen internt och externt. Stöd finns
också i en lathund för kommunikationsfrågor i varje enskilt projekt. Kommunikationsplanerna
reviderades senast 2019. Ny revidering görs när arbetet med Tillsynsportalen och ny gemensam
webb genomförts.
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Specifikt för Miljösamverkan Halland
Handläggarträffar/länsmöten
Handläggarträffar sker inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Länsstyrelsen Halland
anordnar handläggarträffar med tillsynsvägledning för hälsoskydd (1 gång/år) och miljöskydd
(inom olika ämnesområden). I samverkan med kommunerna anordnas länsmöten med
tillsynsvägledning för livsmedel (2 ggr/år). Kommunerna anordnar själva handläggarträffar inom
hälsoskydd (1 gång/år), enskilda avlopp (2 ggr/år), avloppsreningsverk (vartannat år) samt
lantbrukstillsyn (2 ggr/år). Länsstyrelsen Halland deltar vid handläggarträffarna inom enskilda
avlopp, lantbrukstillsyn och avloppsreningsverk. Projektledaren för miljösamverkan deltar i den
omfattning det är möjligt, med syfte att informera och sprida miljösamverkans arbete samt fånga
upp gemensamma frågeställningar.
Länsstyrelsen Halland ger genom Miljösamverkans projekt vägledning till kommunernas
miljökontor i många olika frågor inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område.
Länsstyrelsen Halland är även en del av Miljösamverkan Sverige som bland annat arbetar för
ökad samsyn mellan länsstyrelserna ska stödja länsstyrelserna i rollen som tillsynsvägledare.

Samverkan, nätverk och utbildningar
Projektledaren tar emot önskemål om samverkan, nätverk och utbildningarna från kontoren.
Projektledaren stöttar initiativen i den mån det är möjligt och samverkar med Länsstyrelsen
Halland för att genomförs aktiviteter. I dagsläget finns inga aktiva nätverk i länet.

Miljöpresidier
Miljösamverkan Halland kommunicerar med miljöpresidierna i länets kommuner genom
regelbundna möten minst två gånger per år. På mötena redovisas vad som gjorts inom
Miljösamverkan Halland.

Budget
Länets kommuner och Länsstyrelsen finansierar Miljösamverkan Halland. Kostnadsramen för
Miljösamverkan Halland är cirka 800 tkr./år. Projekten som drivs inom Miljösamverkan Halland
finansieras inom ramen för Miljösamverkan Hallands budget. Region Halland samordnar och
fungerar som arbetsgivare för en projektledare för Miljösamverkan Halland.
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Specifikt för Miljösamverkan Västra Götaland
Budget
Miljösamverkan Västra Götaland är inne i verksamhetsperiod 2021–2024. Kostnaden för
Miljösamverkan Västra Götaland för 2022 redovisas nedan.
Budget 2022

kkr.

a

Kommunerna i de fyra länsdelarna tillsammans

b

Länsstyrelsen

1350
675

Summa a+b

2 025

Tabell 1. Budget för Miljösamverkan Västra Götaland 2022.
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Bilaga 1. Projekten fördelade över 2022
Rött är tillsynskampanj (TK), gult är annat arbete i projekt. X markerar ungefär när viss aktivitet i projektet genomförs, till exempel en utbildning, kickoff
eller nätverksträff.
Projekt
Mötesplats goda exempel (1 dag 2022)
Användning av avfall för anläggningändamål
Kemikalier i förskolan
Utbildning förorenad mark
Kosttillskott
Bygg- och rivningsavfall
Utbildning värmepumpar
Yrkesmässig hygenisk verksamhet
Utbildning bryggerier för livsmedelsinspektörer
Övriga uppgifter och aktiviteter
Kommunikations- och bemötandeutbildning på
grund- och fortsättningsnivå (K&B)
Chefssamverkan
Övriga aktiviteter enligt samverkansplanen
Kontaktpersonsträff
Verksamhetsplanering 2023 resp. 2024
Verksamhetsberättelse för föregående år

2023
2022
Projektledning från 2021 jan-mars april-juni juli-sep okt-dec jan-mars april-juni juli-sep okt-dec
X
MVG/MH
X
Miljö MVG/MH
Hälso. MH
X
Miljö MVG/MH
X
Livs. MVG
X
Miljö MVG/MH
X
Miljö MVG/MH
Hälso. MVG/MH
X
Livs. MVG

Anm.

Tillsynskampanj prel.

Ny upphandling 2021
X
X

X
X

Bilaga 2. Samverkansplan
Målgrupp
Chefer

Aktiviteter
1. Informera om och leda sina arbetsplatser
mot Det önskade läget.

Tid
Löpande. Avstämning vid ett
miljöchefsmöte varje år.

Ansvar
Samtliga chefer.
Chefssamverkan är ansvarig för
avstämningen.

2. Förankra kommunikationsstrategin på
regionala miljöchefsträffar och
motsvarande inom länsstyrelsen.

Löpande. Avstämning vid ett
miljöchefsmöte varje år.

Samtliga chefer.
Chefssamverkan är ansvarig för
avstämningen.

3. Planera för medverkan inom
miljösamverkans aktiviteter.

Löpande. Avstämning vid ett
miljöchefsmöte varje år.

Samtliga chefer.

Chefer och medarbetare

4. Arbetar smart och effektivt genom
Löpande.
tydligare projektmål samt
projektbeskrivningar och projektplaner som
konkret strävar mot Det önskade läget.

Miljösamverkans projektledare och
faddrar.

Chefer och medarbetare

5. Bilda förvalta och utvärdera materialet
som tagits fram inom ramen för projektet
behovsutredning (2020/2021).

Gruppen bildas våren 2021.
Löpande information
presenteras på chefsmöten
samt på Tillsynsportalen Väst

Behovsutredningsgruppen:
Anna Engström, Lerum
Gunnar Edlun, Göteborg
Fredrik Berlin, Mölndal
Thomas Hammarlund, Härryda
Projektledare

Studenter och potentiella
medarbetare, beslutsfattare på
universitet och högskolor

6. Kompetensförsörjningsgruppen kommer
att arbeta med följande:

Löpande information
presenteras på chefsmöten.

Kompetensförsörjningsgruppen:
Maria Bylund, Mellersta Bohuslän
Patrik Eriksson, Laholm
Per Ola Svensson, Falkenberg
Thomas Hammarlund, Härryda
Pia Gustafsson, Göteborg

- Fortsätta dialogen med de aktörer som
förser oss med kompetens för att påverka
utbildningens innehåll för att motsvara
efterfrågad kompetens.

- Marknadsföra våra yrken gentemot
potentiella medarbetare.
- Se hur vi kan underlätta för att ta emot
praktikanter och examensarbetare.
Beslutsfattare i centrala verk

7. Bibehålla och utveckla det konstruktiva
samarbetet med centrala verk genom:
a) Miljönätverket (länsstyrelsernas
miljöchefer)
b) SKR:s chefsnätverk
c) Nätverket alla miljösamverkan
Syftet med samarbetena är bland annat att
påverka och hjälpa centrala verk med
styrning och tillsynsvägledning av
kommunerna.

Arbeta löpande med
denna fråga.
Rapportering sker efter behov
på chefsträffar.

a) Avdelningschef miljöskyddsavdelningen Lst VG och
Miljövårdsdirektör Lst Halland.
b) De chefer som är med i SKR:s
chefsnätverk.
c) Miljösamverkans projektledare.

Huvudmän
Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunalförbunden och kommunerna i länet
Adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg. Tel 010-224 40 00
Webbplats
www.miljosamverkanvg.se
Projektledare
Sofie Halsius, 010-224 47 91, sofie.halsius@lansstyrelsen.se
Jorge Pena, 010-224 53 70, jorge.pena@lansstyrelsen.se
Anna Malmros, 010-224 48 42, anna.malmros@lansstyrelsen.se

Huvudmän
Kommunerna i länet och Länsstyrelsen i Halland
Adress
Region Halland, Avd. för regional samhällsplanering, Box 517, 301 80 Halmstad
Webbplats
www.regionhalland.se/miljosamverkan
Projektledare
Malin Andersson, 035-17 98 39, malin.n.andersson@regionhalland.se

