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Inledning

Miljösamverkan Värmlands syfte och organisation m m redovisas i ”Styrdokument 2012”.
Dokumentet kommer att omarbetas inför 2014 och kommer då att heta ”Styrdokument för
Miljösamverkan Värmland 2014-2016”.
I ”Kommunikationsplan 2013” framgår hur kommunikation sker internt och externt.
Verksamhetsplanen är ett komplement till styrdokumentet och uppdateras årligen. I planen anges
vilka aktiviteter som Miljösamverkan Värmland (MSV) 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 i anslutning till delprojekt 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 2013 gått ut till länets kommuner med förfrågan om önskad inriktning av
delprojekt och utbildningar inför 2014. Denna enkät ligger till grund för de aktiviteter som föreslås
i verksamhetsplanen. En sammanställning ligger som bilaga 1 i denna verksamhetsplan.
Delprojekten inleds oftast med ett stormöte där inrikting bestäms. En mindre kärngrupp
producerar materialet som ska utgöra slutprodukten för delprojektet. Materialet kan t ex bestå av
faktasammanställningar, lagstiftningsöversikter, handläggarstöd, checklistor, informationsblad m m
och tas fram till stöd för tillsynen.
Tillsynskampanjer kan bli aktuella som en form av delprojekt.
Nätverksbildning inom olika delområden är en viktig aktivitet som kommer att prioriteras.
Avgränsade delprojekt kan mycket väl bli ett resultat av diskussioner inom nätverken.
Utbildningar, seminarier och föreläsningar arrangeras efter behov. Endera inom ett delprojekt
eller nätverk eller helt fristående, beroende på önskemål från medlemmarna.
Enmansutredningar kan utföras av projektledaren eller en handläggare i en medlemskommun.
Material tas fram som sedan remitteras till kommunernas miljökontor för synpunkter.

Nätverk och
delprojekt

Mål

Aktivitet

Tid

Ansvar

Radon – Handledning för
att uppnå miljömålet till
2020

Miljömål och folkhälsomål:
God bebyggd miljö

Ett nätverk bildades under 2013. Dokumentmallar har tagits fram och
gästföreläsare har redovisat goda exempel. Nätverket avvecklas under 2014.

20132014

Projektledare 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-

Projektledare i
samråd med
handläggare.

Täkter

Miljömål:
God bebyggd miljö
m fl

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

2013-

Projektledare i
samråd med
handläggare.

Små avlopp

Miljömål:
Ingen övergödning m fl

Ett nätverk bildades under 2013 tillsammans med ”Avfall Värmland”. I
nätverket ingår såväl miljö- och hälsoskyddsinspektörer som representanter
från VA-sidan. Vissa träffar arrangeras endast för inspektörer och då ligger
tyngdpunkten på erfarenhetsutbyte och diskussioner. Arbete med
”synkronisering” av inspektörens bedömningar har påbörjats.
Utbildningsinsatser planeras.

2013-

Projektledare i
samråd med
handläggare.

Miljöchefsträffar

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

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

20142016

Projektledare i
samråd med
miljöchefer.

Ordförande i
miljönämnder

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Ett nätverk bildades under 2013. Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan
ordförande och vice ordförande. Presidieträff ledd av representant för SKL har
anordnats.

2013-

Projektledare i
samråd med
ordförande.

Miljöer och produkter

Nätverket lever kvar under 2014.

Nätverk och
delprojekt, forts

Mål

Aktivitet

Tid

Ansvar

Livsmedel

Folkhälsomål:
Matvanor och livsmedel

Ett nätverk bildades under 2013 som en utvidgning av redan pågående
regelbundna livsmedelsträffar som länsstyrelsen arrangerar. En subgrupp har
bildats som ska ta fram infoblad, handläggarstöd och checklista för kontroll av
verksamheter med eget dricksvatten.

2013-

Projektledare i
samråd med
handläggare.

Nätverkandet och samarbetet med länsstyrelsen fortsätter och frågan om ämne
för länsprojekt inför 2014 kommer att tas upp redan under 2013.
Oljeavskiljare

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

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

2013-

Projektledare 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-

Projektledare 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-

Projektledare 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:

20142016

Projektledare

2014-

Projektledare i
samråd med
handläggare.

Utbildning i mikrobiologi/tillsyn anordnas under 2014.

2014

Projektledare

Ett seminarium har hållits under 2013 i länsstyrelsen i Örebro läns regi.
Miljösamverkan Värmland och länsstyrelsen i Värmlands län tar över
stafettpinnen och håller ett seminarium hösten 2013. Ytterligare seminarier
hålls våren 2014 och hösten 2014.

20132014

Projektledare och
länsstyrelsen.

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.
Kommer att bli föremål för ansökan om ekonomiskt bidrag. (Bilaga 2)
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.
Ett eller flera studiebesök förläggs till Preems sanering av den före detta
oljedepån i Karlstad.

Legionella

Miljömål och folkhälsomål:
God bebyggd miljö
Miljöer och produkter

Inomhusmiljö

Miljömål och folkhälsomål:
God bebyggd miljö
Miljöer och produkter

Enmansutredningar

Mål

Aktivitet

Tid Ansvar

Skrotbilstomter

Miljömål:
Giftfri miljö

Ett möte arrangeras under 2014 med erfarenhetsutbyte. Diskussioner
inom den gruppen ska visa vad som behövs tas fram i form av mallar,
handläggarstöd och dylikt.

2014- Projektledare i samråd
2016 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.

2014- Projektledare i samråd
2016 med handläggare.

Administrativa dokument

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

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

2014- Projektledare i samråd
2016 med miljöchefer.

Frågan tas upp på miljöchefsträff under 2013. Troligen lämpligt som en
enmansutredning.

Övrigt

Mål

Aktivitet

Tid

Stödja nationella
tillsynsprojekt

Stödja miljökontoren i den mån det behövs 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.

Uppdatering av framtaget
material inom avslutade
delprojekt

Publicerat material ska vara aktuellt.

Utvärdering

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

Ansvar

2014-2016

Projektledare

Framtaget material aktualitetsgranskas.

Löpande

Projektledare

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

Löpande

Projektledare

Enkäter
Underlag

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

Enkät

Årligen i
maj

Projektledare

Kontinuerlig rapport till
styrgruppen

Ajourhållning och lägesrapportering.

Muntligt och i mötesprotokoll vid styrgruppsmöten.

Löpande

Projektledare

Verksamhetsplanering

Årligen i
september

Projektledare

Årsberättelse

Årligen i
december

Projektledare

Tidslinje 2014
Ytbehandling
Vindkraft
Styrgrupp

Januari

Täkter
Miljöchefer
Livsmedel

Februari

Små avlopp
Ordförande
Oljeavskiljare

Mars

Inomhusmiljö
Radon
Styrgrupp
Miljöchefsträff
Förorenad mark

April

Smartare,
roligare
Vindkraft
Ytbehandling
Små avlopp

Livsmedel
Styrgrupp
Miljöchefsträff
Lantbruk

Maj

Juni

Juli

Augusti

Oljeavskiljare
Styrgrupp
Miljöchefsträff
Täkter

September

Livsmedel
Lantbruk
Ordförande

Oktober

Legionella
Miljöchefsträff

November

December

Projektledare

Adress
Miljösamverkan Värmland
c/o Karlstads Kommun
Miljöförvaltningen
651 84 Karlstad
www.miljosamverkanvarmland.se
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Eddie Persson, projektledare
tel. 054–540 46 55
e-post: eddie.persson@karlstad.se
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Bilaga 1 till Verksamhetsplan 2014-16

Sammanställning av enkätundersökning inför
verksamhetsplan 2014-16
Våren 2013 skickades en enkät ut till samtliga medlemskommuner. Enkätsvaren ska ligga till
grund för Miljösamverkan Värmlands verksamhetsplanering. Svar inkom från 12 av länets 15
medlemskommuner. Enkäten var indelad i tre avdelningar.
Den första handlade om kommande nationella projekt. Detta delvis för att informera om vad
som är på gång nationellt.
Den andra avdelningen handlade om vilka delprojekt vi ska starta upp i egen regi under 2014.
Den tredje avdelningen handlade om vad vi ska ordna för
seminarier/föreläsningar/nätverksträffar.
Kommunerna uppmanades att gradera förslagen från ”ointressant” till ”mycket intressant” och
att utnyttja det kommentarsfält som fanns i anslutning till varje förslag för att ange inriktning för
projekt eller utbildning.
Kommunerna uppmanades också att utnyttja möjligheten att lägga till egna förslag.
Svaren omräknades sedan efter ett poängsystem där ”Ointressant” fick 0 poäng. ”Lite intressant”
fick 1 poäng och ”Intressant”, 2 poäng. Svaret ”Mycket intressant” tilldelades 5 poäng för att ge
mer tyngd i sammanräkningen av totalsumman.
Här följer resultatet av enkäten.

Nationella projekt

Kommunernas medverkan i nationella projekt kan innebära en samordnande funktion för
Miljösamverkan om kommunerna så önskar. En kommun har valt att inte svara på denna del av
enkäten.

Område
Nationellt tillsynsprojekt om
skola 2014
Bygg och rivningsavfall 2013
Bekämpningsmedelsprojekt
2015
Tillsyns och
informationskampanj för
integrerat växtskydd 2014
Tillsyn av metaller i smycken
2014
Strandskydd 2015?
Kontroll av närings- och
hälsopåståenden samt
berikning 2014
Kontroll av märkning
hårfärgsprodukter hos
detaljister 2014

Mycket
intressant (antal

Intressant

Lite
intressant

Ointressant

kommuner)

(antal
kommuner)

(antal
kommuner)

(antal kommuner)

43
26

8
3

1
4

1
3

1
1

25

2

7

1

1

18

2

3

2

4

14
14

2
2

1
1

2
2

6
6

13

1

1

6

3

10

0

4

2

5

Poäng

Miljösamverkan Värmland
c/o Karlstads Kommun
651 84 Karlstad

Eddie Persson, projektledare
tel. 054–540 46 55
e-post: eddie.persson@karlstad.se
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Projekt i Miljösamverkans regi

Tabellen nedan visar en sammanställning av resultatet.

Område
Livsmedel
Administrativa dokument
Bilskrotar
Vindkraft
Otillåten eldning
Dricksvatten
Legionella
Verkstadsindustri
Kemikalietillsyn
Förorenade områden
Nedskräpning vid
verksamheter
Avfall
Verksamheter inom
vattenskyddsområden
Täkter
Vattenskyddsområden
Ytbehandling
Inventering u-verksamheter
Vårdlokaler
Strandskydd/muddring
Receptfria läkemedel
Tandläkare
Värmepumpar utanför
kommunalt VA
Energitillsyn
Kosmetiska och hygieniska
produkter
Tobak, läkemedel och alkohol
Vattenförvaltning
Skönhetssalonger
Växtodlingsföretag
Snöupplag

Mycket
intressant (antal

Intressant

Lite
intressant

kommuner)

(antal
kommuner)

(antal
kommuner)

Ointressant (antal

4
4
5
4
4
3
3
3
2
3

7
4
1
3
3
5
4
3
5
2

0
0
2
1
1
2
3
2
2
3

1
3
4
4
4
2
2
4
3
4

21
20

3
2

3
5

0
0

6
5

20
19
19
17
15
13
13
10
10

1
2
2
1
1
1
1
1
0

6
4
2
5
5
2
2
2
4

3
1
5
2
0
4
4
1
2

2
5
3
4
6
5
5
8
6

9
8

0
0

3
2

3
4

6
6

7
7
5
5
4
4

0
1
0
0
0
0

2
1
2
2
1
1

3
0
1
1
2
2

7
10
9
9
9
9

Poäng
34
30
29
27
27
27
26
23
22
22

kommuner)

Seminarier/föreläsningar/nätverksträffar
Område
Inomhusklimat
Förorenad mark
Ytbehandling
Tidsplanering och effektivitet
Animaliska biprodukter
Cisterner
Möten för assistenter
Skadedjur
Kommunikation och
bemötande
Hur går det till i domstol?
Mediaträning
Energitillsyn
Hot och våld
Strålsäkerhet

Poäng
38
29
28
28
23
22
21
18
17
16
11
9
9
5

Mycket
intressant (antal

Intressant

Lite
intressant

kommuner)

(antal
kommuner)

(antal
kommuner)

Ointressant (antal

6
4
4
3
2
3
3
2

4
4
3
5
5
3
3
2

0
1
2
3
3
1
0
4

2
3
3
1
2
5
6
4

2
1
0
0
0
0

2
4
4
2
2
2

3
3
3
5
5
1

5
4
5
5
5
9

kommuner)

Egna förslag
- Skrotbilsprojekt, skrotbilstomter – Eda
- Solarietillsyn efter ändrad lagstiftning våren 2013 - Hagfors
- Informationsprojekt: Kemikalier i vardagen; att informera och rådgiva allmänheten om kemikalier i tex
hygienartiklar, kläder, förpackningar mm. Inriktat mot barn i ett första skede. Vi är också intresserade av
tillsynsprojekt vad gäller buller; bullermätningar från tex vägar, järnvägar - Kil
- Animaliska biprodukter - Kristinehamn
- Fortsättning radonnätverk - Sunne
- Flera av föreslagna delprojekt ovan kan också vara intressanta som seminarier och föreläsningar om det
inte blir delprojekt av dem - Säffle
- Värmepannor c-anl, Bilar i skogen - Årjäng
- 1. Avfall. 2. Ett seminarium som skulle vara mycket intressant att ha tillsammans med Konsumentverket
är om internethandelsföretagens hemsidor och vad som skrivs och säljs där avseende exempelvis
livsmedel, kosttillskott, kosmetiska produkter mm. Det är Konsumentverket som har ansvaret för tillsyn
när det gäller hemsidor men kommunen där företaget ligger är ansvarig för kontroll av försäljningen. En
genomgång av regelverket och ett samarbete myndigheterna emellan skulle sannolikt ge mycket kunskap
och god effekt - Arvika
- Fukt och mögel i bostäder - Hagfors
- Föreläsning om kemikalier i vardagen. Om kemikalieinspektionen eller Carl-Gustav Bornehag, kau, kan
komma och föreläsa om exponering och risker med kemikalier i barns vardag. Hur kan man undvika och
ersätta tveksamma varor som vissa kläder, förpackningar, hygienartiklar, inredning mm. Föreläsning om
bullermätning och hur man kan hjälpa folk som utsätts för mycket buller - Kil
- Utbildningsdag om värmepumpar och regler och bedömningar och dylikt - Kristinehamn
- Omhändertagande av hästgödsel (en fråga som på senare tid har "kommit på tapeten") - Säffle
- Värmepannor, skrotbilar, ECOS - Årjäng

Bilaga 2 till Verksamhetsplan 2014-16

Förslag till treårigt projekt; ”Smartare, roligare
och effektivare”.
Bakgrund
På de flesta miljökontoren i länet går vardagen sin gilla gång. Små förbättringar och
effektiviseringar i arbetet sker löpande och vid behov. Många gånger kan förändringar i de
dagliga rutinerna möta visst motstånd.
Miljösamverkan Värmland har rollen att sammanföra inspektörer inom olika områden för
erfarenhetsutbyte och diskussioner. Under sådana sammankomster framför deltagarna ofta
önskemål om att man vill ta fram ett gemensamt stöd i form av checklistor, handläggarstöd
och beslutsmallar. Eftersom alla kommuner hanterar samma sorts ärenden är detta ett
smart sätt att hjälpas åt så att det blir rätt och effektivt. Just nu finns nätverk inom lantbruk,
radon, nämndordförande och livsmedel. Fler nätverk kommer att startas upp under den
kommande treårsperioden, bland annat inom oljeavskiljare, vindkraft och ytbehandling.
Diskussioner som rör det övriga arbetet på miljökontoren kommer sällan upp med andra än
de egna medarbetarna. Det som en gång kallades ”icke debiterbar tid” ägnas inte så stor
tanke även om det ofta är tidsödande och föremål för irritation. Kan detta arbete
effektiviseras så kan rimligen mer tid avsättas till att möta behoven hos människor, företag
och samhället.
Inför Miljösamverkans arbete med verksamhetsplanen för 2014-16 skickades en enkät ut till
samtliga medlemskommuner och i svaren framkom att det finns ett stort behov av att
diskutera dessa frågor.

Projektidé

Under en treårsperiod satsas på ny kunskap och ett utvecklat arbetssätt för inspektörer,
handläggare, administratörer och chefer som arbetar med livsmedelskontroll, tillsyn enligt
miljöbalken och angränsande områden (ca 110 personer i länet). Tyngdpunkten ska ligga på
det administrativa arbete som ligger inom det egna kontoret.
Syftet med projektet är bland annat att:
 Kartlägga behoven av och genomföra kompetensutveckling och samverkansinsatser för
att utveckla arbetssättet inom och mellan medverkande kommuner.
 Öka arbetsglädjen och hälsan genom utveckling av tydliga och gemensamma arbetssätt
och en mer enhetlig handläggning av ärenden.
 Höja kompetensen och ge deltagarna nya verktyg för det egna administrativa arbetet och
kommunikation med företag och andra.
Projektet ska bidra till ett smartare arbetssätt, en ökad arbetsglädje och därmed effektivare
vardag för länets anställda på miljökontoren. Det ska också bidra till en ökad samsyn mellan
kommunerna.

Miljösamverkan Värmland
c/o Karlstads Kommun
651 84 Karlstad

Eddie Persson, projektledare
tel. 054–540 46 55
e-post: eddie.persson@karlstad.se
www.miljosamverkanvarmland.se

Genomförande

För att utveckla nuvarande arbetssätt krävs att alla inom ett kontor är engagerade, får höra
samma saker och får göra sin röst hörd. Det är därför önskvärt att så många som möjligt på
kontoret får chansen att närvara och medverka i de inspirationsföreläsningar som planeras.
Mötena (stormöten eller internat) läggs upp som inspirationsföreläsningar med möjlighet att
diskutera efteråt, inom den egna gruppen eller i mixad sådan. Kommuner som vill arbeta
vidare med de idéer som tas upp kan utnyttja Miljösamverkan som stöd vid samordning.
Exempel på inriktningar
Det finns många föredragshållare som specialiserat sig inom effektiviseringsområdet. Det
finns också en hel del goda exempel från verkligheten där representanter från de
organisationerna kan bjudas in för att redogöra för hur man arbetat. Exempel på föredrag
och workshops kan vara:














Tillsyn i sprintar/projekt.
Den digitala inspektören och det digitala arkivet.
Personlig effektivitet.
Effektivare möten.
Processkartläggning.
Hur kan vi utnyttja våra ärendehanteringssystem optimalt?
Må bättre på jobbet.
Ta kontroll över ditt arbete och motverka stress.
Ett ärendes gång. Kan vi göra lika i alla kommuner?
Ordning i arkiven.
Vilka remisser/enkäter är viktiga att svara på? Vilka kan vi mota redan i dörren?
Gemensamt ärendehanteringssystem och gemensam diarieplan?
Med mera…

Finansiering
Alla på ett kontor ska ha den ekonomiska möjligheten att delta. Medel kommer att sökas
för att kostnaden för den enskilde deltagaren ska kunna hållas lågt. Miljösamverkan
kommer att stöta till ett belopp vid varje tillfälle. Resten betalas av kontoren själva och
utgångspunkten är att deltagande ska kosta mindre än 1 000 kr per anställd och tillfälle även
om ett möte hålls i internatform med övernattning.
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