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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013
Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet utifrån syfte och uppsatta mål. Det har inneburit olika insatser för att möjliggöra en bättre och ökad resurseffektiv samverkan kring miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll i
länet och därmed en medverkan till en framgångsrik och långsiktig hållbar utveckling i Värmland.
Miljösamverkan Värmland har ett givande samarbete med övriga Miljösamverkan i Sverige och
länsstyrelsen.

Genomförda aktiviteter och dess resultat
17 januari

22 januari

14 februari

13 mars
26 mars

17 april
13 maj
21 maj

30 maj

Seminarium ”Små avlopp” - Länsstyrelsen arrangerar seminariet i samarbete
med Aktionsgruppen Små avlopp. Syftet med dagen var att lyfta fram olika mål,
riktlinjer och möjligheter för en ökad anläggningstakt. Tanken att bilda ett nätverk
”Små avlopp” i Miljösamverkans regi dryftades.
Nätverksträff för handläggare med tillsyn inom radon i bostäder - Genomgång vad kommunerna åstadkommit vad gäller strävan att uppnå miljömålet till år
2020. Karin Fast-Aronsson (Lst) informerade om hur egnahemsägaren kan söka
bidrag för radonsanering.
9 deltagare från lika många kommuner.
Användbara dokumentmallar lades ut på hemsidan och ett frågebatteri sammanställs för vidarebefordran till lämplig central myndighet.
Nätverksträff för livsmedelshandläggare - Som en förlängning av länsstyrelsens
länsträff den 14 februari anordnades denna nätverksträff för länets livsmedelsinspektörer. Inspektörerna diskuterade vardagsproblem och utbytte erfarenheter.
Inspektörerna ansåg att de behöver ett forum för diskussioner där inte länsstyrelsen i egenskap av kontrollmyndighet deltar.
22 deltagare från 13 kommuner.
Stora avlopp – Avslutande möte för de som ingått i delprojektet.
5 deltagare från 5 kommuner.
Nätverksträff lantbruk - Länsstyrelsen informerade om ”Nitratkänsliga områden”
och ”Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde”. Kommande
riksprojekt i Jordbruksverkets regi, ”Lagring och spridning av hästgödsel”, diskuterades kort.
11 deltagare från 11 kommuner och 4 handläggare från länsstyrelsen.
Demonstration biltvätt - Företaget Clean Bil presenterade sin vattensnåla
ångtvätt. Affärsidén är att tvätta bilar på ”gatan” åt folk.
11 deltagare från 9 kommuner.
Nätverksträff 1 för ordförande i miljönämnder - Thomas Forsberg från SKL
kommer och har en presidieträff för ordförande och vice ordförande i värmlandskommunerna. 10 deltagare från 6 kommuner.
Uppföljande möte ”Radon – Handledning för att nå miljömålet 2020” - Jeanette Lyckman, Stockholm stad berättar hur man arbetar i Stockholm. Thomas
Johansson, Anticimex beskriver hur en radonutredning genomförs.
11 deltagare från 10 kommuner.
Uppföljning ”Olyckor och bränder inom vattenskyddsområden” - Representant från Bergslagens räddningstjänst och räddningstjänsten i Karlstad berättar hu
de gått vidare med beredskapsplaner.
29 deltagare från kommuner, räddningstjänst, länsstyrelsen, MSB och polisen.
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4 juni
5 juni
11 juni

30 augusti

13 september
24 september
24 september

Nätverksträff 1 små avlopp – Stormöte tillsammans med tekniska förvaltningarna. Diskussioner om arbetsmiljö för slamsugare bl a.
7 miljöinspektörer från 4 kommuner.
Nätverksträff 2 livsmedel i anslutning till länsstyrelsens länsträff. Dricksvattengrupp startades upp.
16 deltagare från 10 kommuner.
Miljöchefsträff, - Första i miljösamverkans regi. Helena A Aronsson, enhetschef
på miljökontoret i Örebro beskriver deras arbete med planering av livsmedelskontroll och Christer Pettersson, projektledare Region Värmland berättar om biodrivmedelsprojekt.
7 miljöchefer på plats.
Nätverksträff 2, Små avlopp – Intressanta jämförelser kommunerna emellan
ledde till insikten att vi arbetar väldigt olika i länet. Möjligheterna till att ta fram
något gemensamt material är mycket begränsade. Arbetsmiljöverkats nya regler
diskuterades.
18 deltagare från 12 kommuner.
Miljöchefsträff - Verksamhetsplanen för 2014-2016 fastställdes bl a.
11 deltagare från 9 kommuner
Nätverksträff 3, Radon – Diskussioner om hur arbetet ska gå vidare med att
ställa tydligare krav på ägare till flerfamiljshus. Fler kommuner har påbörjat arbetet.
10 deltagare från 9 kommuner.
Dricksvattenträff – Den lilla dricksvattengruppen sammanträdde för att slutföra
arbetet med checklista och dokumentmallar.
5 deltagare från 5 kommuner.

30 september

Nätverksträff 2, Lantbrukstillsyn – Information från LRF och diskussioner med
lantbrukaren Kalle Ström. Test av miljösamverkans checklista i fält på Kalles gård
gav intressanta diskussioner om bedömningar.
17 deltagare från 10 kommuner.

11 oktober

Utbildning, Fukt, mögel och inomhusmiljö - Greta Smedje, SoS och Erika
Bloom, IVL höll i intressant utbildningsdag.
23 deltagare från 12 värmlandskommuner. 37 deltagare från 20 organisationer.

15 oktober

Nätverksträff 3, Livsmedel – Den nybildade dricksvattensgruppen redovisade
sitt arbete med dokumentmallar, mm.
17 deltagare från 11 kommuner.

17 oktober

Nätverksträff 1, Oljeavskiljare - Inledande diskussioner om vad gruppen ska ta
fram för material. Mötet kom fram till att en utbildningsdag behövs.
11 deltagare från 9 kommuner.
Extra hälsoskyddsmöte på grund av ianspråktagande av nya lokaler för flyktingmottagning. Givande diskussioner med Migrationsverket.
9 deltagare från 7 kommuner.

18 oktober

6 november

”Grön dag” – Två medarbetare informerade om hur det är att vara inspektör på
en camp i Afganistan. Tre representanter från Generalläkaren på plats för att informera om den organisationen.
12 deltagare från 6 kommuner

13 november

Studiebesök in-situsanering av Preems gamla oljedepå – Inbjudan från Sweco
till informationsdag om pågående marksanering i oljehamnen.
10 deltagare från 6 kommuner.
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21-22 november

Studieresa till Göteborg med miljöcheferna – Studiebesök genomfördes på
Mariestads kommun, MÖS (Miljösamverkan östra Skaraborg och länsstyrelsen i
Västra Götaland.
8 deltagare från 7 kommuner.

4 december

Nätverksträff 1, Täkter – Uppstartsmöte med inledande diskussioner. Sven-Åke
Berglind, länsstyrelsen informerade om naturvärden i täkter.
6 deltagare från 5 kommuner.

Samverkan med övriga miljösamverkan i Sverige

Projektledaren deltar i ett nätverk med projektledare för liknande miljösamverkan i andra län och
med miljösamverkan Sverige som är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket
och Socialstyrelsen. Nätverket har träffats vid ett tillfälle under året för erfarenhetsutbyte och
samarbete.

Året i siffror

Miljösamverkan har i år haft 15 medlemmar vilket omfattar samtliga 16 kommuner i länet. Totalt
berörs ca 100 handläggare och chefer ute i kommunerna. Av dessa var ca 73 % kvinnor och 27 %
män. Miljösamverkan har haft ca 280 deltagare på de kurser och träffar som anordnats under året.
Det betyder att varje handläggare/chef har deltagit i genomsnitt vid 2,8 tillfällen under året.

Utvärdering

Under vår-vintern 2014 ska kommunbesök genomföras på samtliga miljökontor. En muntlig utvärdering av 2013 års verksamhet ska då ske med avseende på genomförande och vilken nytta
förvaltningen haft av utbildningarna. Miljösamverkan Värmlands fortsatta inriktning och verksamhet ska också diskuteras.

Information och spridning av projektresultat
Allt material som tas fram inom Miljösamverkan publiceras på hemsidan. Utöver hemsidan används i första hand handläggarträffar, miljöchefsträffar, nyhetsbrev, e-post och Facebook för att
informera om miljösamverkans verksamhet och resultat.

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen för året ser lite konstig ut på intäktssidan. Detta beror på att medel för 2012 rekvirerades i januari 2013 från Region Värmland (204 723 kr). I december 2013
rekvirerades medel för 2013 (144 000 kr). Posten ”Konsulttjänster” är intäkt för arbete som projektledaren gjort på uppdrag av enskild kommun.
Intäkter
Region Värmland
Länsstyrelsen
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Konsulttjänster
Summa:

348 944
198 531
450 000
48 702
14 892
1 061 069

Utgifter
Projektledare
Data/tele/webb
Resor/kurser projektledare
Kostnader föreläsare
Omkostnader kurser
Summa:

596 807
19 656
8 796
50 500
26 318
702 077
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Summering

Miljösamverkan Värmland har medverkat till ökad samverkan, resurseffektivt samarbete och
samutnyttjande av kompetenser. Detta genom att erfarenhetsutbyte har skett under och efter de
nätverksträffar som anordnats. Dokumentmallar och skriftliga handläggarstöd har upprättats. En
del tidigare framtagna dokument har reviderats. Utbildningsdagar har anordnats inom efterfrågade områden.
Nytt för 2013 var att livsmedelslagstiftningen också numera ingår i Miljösamverkans verksamhet.
Miljösamverkan håller numera även i länets miljöchefsträffar.
Från och med 2014 permanentas Miljösamverkan Värmland och löper tillsvidare med treåriga
avstämningsperioder. Samtliga kommuner i länet har slutit ett samarbetsavtal för att möjliggöra
Miljösamverkans fortsatta existens.
Deltagarantalen har varit höga på samtliga anordnade aktiviteter under året.

Karlstad 2013-01-22
Eddie Persson
Samordnare

4

