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Inledning

Miljösamverkan Värmlands syfte och organisation m m redovisas i ”Styrdokument för
Miljösamverkan Värmland 2014-2016”.
I ”Kommunikationsplan 2014-2016” framgår hur kommunikation sker internt och externt.
Verksamhetsplanen är ett komplement till styrdokumentet och uppdateras årligen. I planen anges
vilka aktiviteter som Miljösamverkan Värmland ska arbeta med under respektive år samt syfte och
mål med dessa. Urvalet av aktiviteter grundar sig på enkätundersökningar där medlemmarna får
möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter.
Exempel på aktiviteter:
• Utarbeta underlagsmaterial, handläggningsrutiner och mallar för tillsyn.
• Informations- och tillsynskampanjer.
• Utbyte av erfarenheter inom olika tillsynsområden till exempel i form av handläggar/nätverksträffar.
• Kurser och seminarier, dels inom nätverken och dels fristående.
• Sammanställning av information om Miljösamverkans arbete och resultat.
• Uppföljning och utvärdering av arbetet.
• Uppdatering av framtaget material.

Prioriteringar

En enkät har under 2014 gått ut till länets kommuner med förfrågan om önskad inriktning av
nätverk och utbildningar inför 2015. Denna enkät ligger till grund för de aktiviteter som föreslås i
verksamhetsplanen. Vid de kommunbesök som gjordes våren 2014 framkom också många idéer
och förslag inför framtiden. Dessa förslag har också beaktats i årets verksamhetsplan.
Parallellt med Miljösamverkans verksamhetsplan finns också länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan.
Anpassningar av verksamhetsplanen görs så att dessa två planer ska komplettera varandra så bra
som möjligt.
En sammanställning av Miljösamverkans enkät till kommunerna ligger som bilaga till denna
verksamhetsplan.
Nätverksbildning inleds oftast med ett stormöte där inriktning bestäms. En mindre kärngrupp
producerar eventuellt stödmaterial. Materialet kan t ex bestå av faktasammanställningar, checklistor,
lagstiftningsöversikter, handläggarstöd, informationsblad m m och tas fram till stöd för tillsynen.
Ibland planeras studiebesök.
Utbildningar, seminarier och föreläsningar arrangeras efter behov. Endera inom ett nätverk
eller helt fristående, beroende på önskemål från medlemmarna.
Tillsynskampanjer kan bli aktuella inom olika verksamhetsområden.
Enmansutredningar kan utföras av samordnaren eller en handläggare i en medlemskommun.
Material tas fram som sedan remitteras till kommunernas miljökontor för synpunkter.

Nätverk och delprojekt

Mål

Aktivitet

Tid

Ansvar

Nytt

Vattenskyddsområden och
verksamheter inom dessa

Miljömål:
Grundvatten av god
kvalitet m fl

Ett nätverk bildas under 2015. Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan
handläggare och länsstyrelsen. Utbildningsinsatser planeras.

2015-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Nytt

Kemikalietillsyn

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Ett nätverk bildas under 2015. Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan
handläggare och länsstyrelsen. Utbildningsinsatser planeras.

2015-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Nytt

Livsmedel – Länsprojekt;
Kontroll av kosttillskott

Folkhälsomål:
Matvanor och livsmedel

Kontrollprojekt med sammanställning och jämförelse av resultat.

2015

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Nytt

Assistentträff

Erfarenhetsutbyte

Assistenter och nämndsekreterare bjuds in till en dag för möjligheter till
erfarenhetsutbyte.

2015

Samordnare.

Radon – Handledning för
att uppnå miljömålet till
2020

Miljömål och folkhälsomål:
God bebyggd miljö

Nätverket genomför något ytterligare möte och avvecklas i sin nuvarande
form under 2015.

20132015

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Lantbruk

Miljömål:
Ingen övergödning m fl

Ett nätverk bildades under 2013. Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan
handläggare och länsstyrelsen. Utbildningsinsatser planeras. Uppdatering av
redan framtaget material.

2013-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Täkter

Miljömål:
God bebyggd miljö
m fl

Ett nätverk bildades under 2013. Diskussioner inom den gruppen ska visa vad
som behövs tas fram i form av mallar, handläggarstöd, checklistor och dylikt.

2013-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Miljöchefsträffar

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunernas miljöchefer
samt länsstyrelsen. Intressanta föredragshållare bjuds in emellanåt.

2014-

Samordnare i
samråd med
miljöchefer.

Miljöer och produkter

Nätverk och delprojekt,
forts

Mål

Aktivitet

Tid

Ansvar

Ordförande i miljönämnder

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan ordförande och vice ordförande.
Juridikutbildning för förtroendevalda är planerad till mars 2015.

2013-

Samordnare i
samråd med
ordförande.

Livsmedel

Folkhälsomål:
Nätverkandet och samarbetet med länsstyrelsen fortsätter.
Matvanor och livsmedel

2013-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Oljeavskiljare

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Ett nätverk bildades under 2013. Diskussioner inom den gruppen ska visa
vad som behöver tas fram i form av mallar, checklistor och dylikt.

2013-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Vindkraft

Miljömål:
Begränsad
klimatpåverkan m fl

Ett nätverk bildas under 2014. Diskussioner inom den gruppen ska visa vad
som behövs tas fram i form av mallar, handläggarstöd, checklistor och dylikt.
Önskemål finns om studiebesök under anläggningsskede och/eller
servicetillfälle.

2014-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Ytbehandling

Miljömål:
Giftfri miljö

Ett nätverk bildas under 2014. Diskussioner inom den gruppen ska visa vad
som behövs tas fram i form av mallar, handläggarstöd, checklistor och dylikt.

2014-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Dricksvatten

Miljömål:
Grundvatten av god
kvalitet m fl

Ett nätverk bildas under 2014. Gäller både stora och små vattenverk
Diskussioner inom den gruppen ska visa vad som behövs tas fram i form av
mallar, handläggarstöd, checklistor och dylikt.

2014-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Utbildningar/seminarier Mål

Aktivitet

Tid

Ansvar

Smartare, roligare och
effektivare

Utbildningar fördelat över en treårsperiod i hur vardagen kan underlättas
på kontoret och i fält. Årliga inspirationsföreläsningar under treårsperioden
där föreläsare redovisar goda exempel, så som t ex:

20152017

Samordnare

Effektivitetsökning






Tillsyn i sprintar/projekt
Det digitala kontoret
Personlig effektivitet
Effektivare möten

Kommuner som vill arbeta vidare med de idéer som tas upp kan utnyttja
MSV som stöd vid samordning.
Ansökan om ekonomiskt bidrag görs under 2014.
Förorenade områden

Miljömål:
Giftfri miljö

Ett samarbete inleds med länsstyrelsens efterbehandlingsgrupp.
Miljösamverkan Värmland kan med viss ekonomisk stöttning medverka till
att eftertraktade utbildningar kan hållas i Värmland.

2015-

Samordnare i
samråd med
handläggare.

Inomhusmiljö

Miljömål och folkhälsomål:
God bebyggd miljö

Seminarieserie tillsammans med i länsstyrelsen i Örebro. Juridikdag
planeras till 2015.

20132015

Samordnare och
länsstyrelsen.

En juridikdag för politiker med Jonas Christensen är inplanerad till mars
2015.

2015

Samordnare

Miljöer och produkter

Nytt

Juridik

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Enmansutredningar

Mål

Aktivitet

Tid Ansvar

Skrotbilstomter

Miljömål:
Giftfri miljö

Ett möte arrangeras under 2015 med erfarenhetsutbyte. Diskussioner
inom den gruppen ska visa vad som behövs tas fram i form av mallar,
handläggarstöd och dylikt.

2015- Samordnare i samråd
2017 med handläggare.

Önskemål om fördjupning i regler gällande ”skrotbilstomter” och bilvrak
i skogen finns. Troligen lämpligt som en enmansutredning.
Otillåten eldning

Miljömål:
Frisk luft m fl

Enmansutredning där infoblad, handläggarstöd, checklista och
dokumentmallar tas fram.

2015- Samordnare i samråd
2017 med handläggare.

Administrativa dokument

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Intresse finns för framtagande av modeller för behovsutredningar,
tillsynsplan, kontrollplan, med mera.

2015- Samordnare i samråd
2017 med miljöchefer.

Övrigt

Mål

Aktivitet

Tid

Ansvar

Stödja nationella
tillsynsprojekt

Stödja miljökontoren i den mån det behövs för att
delta i de nationella tillsynsprojekten. Beslut om
formerna tas i styrgruppen efter diskussion på
miljöchefsträffar och handläggarträffar.

T ex träffar för diskussion/utbildning, framtagning
av regionalt anpassat informationsmaterial etc.
Samordna gemensamma inspektioner med kollegor
från annan kommun.

Löpande

Samordnare

Uppdatering av framtaget
material inom avslutade
delprojekt

Publicerat material ska vara aktuellt.

Framtaget material aktualitetsgranskas.

Löpande

Samordnare

Utvärdering av verksamheten

Ska ge svar på hur berörda upplevt nyttan och
funktion av Miljösamverkan Värmland samt om
målgruppernas förväntningar uppfyllts.

Medlemsbesök - Att, öga mot öga, diskutera tiden
som gått och framtiden med de som
Miljösamverkan är till för.

Löpande

Samordnare

Enkäter
Underlag för planering

Ska ge svar på vad berörda önskar för aktiviteter
och inriktning i framtiden.

Enkät

Årligen i
maj

Samordnare

Kontinuerlig rapport till
styrgruppen

Ajourhållning och lägesrapportering.

Muntligt och i mötesprotokoll vid styrgruppsmöten.

Löpande

Samordnare

Verksamhetsplanering

Årligen i
september

Samordnare

Årsberättelse

Årligen i
december

Samordnare

Samordnare
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