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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014
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. Från och med 2014 permanentades Miljösamverkan Värmland och löper tillsvidare
med treåriga avstämningsperioder. Samtliga kommuner i länet har slutit ett samarbetsavtal för att
möjliggöra Miljösamverkans fortsatta existens.

Genomförda aktiviteter och dess resultat
14 januari

6 februari
18 februari

7 Mars
11 mars
31 mars
4 april
22 april

23 april
20 maj
10 juni

Seminarium ”Båtbottentvätt” – Per-Olof Samuelsson (Vågenkonsult) och Odd
Klofsten (BoatWasher) pratar om senaste nytt om förorenad mark och sediment i
småbåtshamnar samt presenterar tekniker för att slippa använda giftiga båtbottenfärger.
15 deltagare från 7 kommuner samt länsstyrelsen.
Miljöchefsträff
12 deltagare från 10 kommuner.
Seminarium ”Vindkraftens miljöpåverkan” – Ett flertal föreläsare och forskare
informerar om olika aspekter på vindkraft. Landshövding Kenneth Johansson
inleder dagen.
32 handläggare och förtroendevalda från 10 kommuner samt 10 deltagare från
länsstyrelsen.
Möte fortsatta gemensamma luftmätningar – Intresse för fortsatta luftmätningar finns hos alla kommuner.
11 handläggare från 10 kommuner.
Nätverksträff livsmedel – Diskussioner om frågeställningar från vardagen.
Räkneövning för att få fram kontrolltid genomfördes.
17 handläggare från 12 kommuner.
Revisionsteknik för inspektörer – Utbildare Bergström & Hellqvist håller utbildning i revisionsteknik för livsmedelsinspektörer.
14 handläggare från 8 kommuner samt länsstyrelsen.
Miljöchefsträff
11 deltagare från 10 kommuner.
Utbildningsdag ”Tillsyn av egenkontroll av energihushållning” – Utbildare
från WSP håller utbildning i energitillsyn på uppdrag av Energimyndigheten som
också närvarar denna dag.
30 handläggare från 8 medlemskommuner samt 7 deltagare från länsstyrelsen m fl.
Nätverksträff Täkter – Diskussioner runt miljörapporter på förmiddagen och
fältbesök i två efterbehandlade grustäkter på eftermiddagen.
12 handläggare från 9 kommuner samt länsstyrelsen.
Nätverksträff Radon – Diskussioner om erfarenheter efter det att krav börjat
ställas på fastighetsägare
14 handläggare från 12 kommuner.
Nätverksträff livsmedel – Diskussioner om aktuella frågeställningar ute i kommunerna.
22 handläggare från 10 kommuner.
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18 augusti
21 augusti
2 september

17 september
24 september
30 september
2 oktober
9 oktober
14 oktober

16 oktober

22 oktober
23 oktober
4 november
26 november

9 december
16 december
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Kosttillskott och receptfria läkemedel – Johan Öhman från Kristinehamn pratar
kosttillskott och Linda Eliasson, Eda berättar om kontrollprojekt i Karlskoga.
20 handläggare från 9 kommuner.
Utbildning oljeavskiljare – Manfred Lavicka från Rang-sells i Stockholm ger
värmlandsinspektörerna en utbildning i oljeavskiljare.
18 handläggare från 10 kommuner.
Nätverksträff dricksvatten – Första mötet i nytt nätverk. Heldag med intressanta
diskussioner. Idé om studiebesök och förslag till kommande lägesbeskrivning av
kommunernas ledningsnät i länet.
18 handläggare från 12 kommuner.
Miljöchefsträff
8 deltagare från 8 kommuner.
Bakteriedag (utgick p gr a sjukdom)
Geoenergi. Tillstånd och handläggning. Sveriges tekniska forskningsinstitut på
plats i Karlstad för en liten utbildningsdag.
18 handläggare från 11 kommuner.
Miljöbrott - Två åklagare från Göteborg och polisens miljöbrottsutredare i Karlstad är här och diskuterar hur vi samverkar för att beivra miljöbrott.
21 handläggare från 11 kommuner. 11 handläggare från länsstyrelsen.
Miljöskyddsdag Avfall – Länsstyrelsen informerar om avfall på förmiddagen.
Hans Zetterling, Polego AB pratar om bilskrotar och skrotbilar.
17 handläggare från 12 kommuner samt länsstyrelsen.
Möte tillfälliga flyktingboenden – Diskussionsmöte om tillsynen av tillfälliga
flyktingboenden.
7 handläggare från 6 kommuner samt länsstyrelsen, räddningstjänsten och Migrationsverket.
Nätverksträff täkter – Studiebesök med diskussioner om vanliga frågeställningar
vid täkttillsyn.
7 handläggare från 4 kommuner samt länsstyrelsen, verksamhetsutövaren och Polisen.
Uppstartsmöte skolprojektet – Diskussioner om tillvägagångsätt och farhågor
inför kommande skolinspektioner.
12 handläggare från 10 kommuner.
Nätverksträff livsmedel – Eftermiddagsmöte som fortsättning på länsstyrelsens
länsträff som hålls på förmiddagen.
10 handläggare från 7 kommuner.
Nätverksträff ytbehandling – Inledande möte för handläggare som arbetar med
ytbehandling i alla dess former. Det fortsatta nätverkandet planeras.
6 handläggare från 4 kommuner och länsstyrelsen.
Arbetsgruppen för dricksvatten sammanträder – En checklista för större ytvattenverk upprättas.
4 handläggare från 3 kommuner.
Förmöte inför 2015-års kosttillskottsprojekt – Diskussion om hur vi ska lägga
upp kommande kontrollprojekt.
4 handläggare från 3 kommuner.
Inomhusmiljö mätmetoder, utredning och inspektion – Utbildningsdag med
föreläsare från Anticimex.
28 handläggare från 15 medlemskommuner, länsstyrelsen samt 10 handläggare från
intilliggande län.

Samverkan med övriga miljösamverkan i Sverige

Samordnaren 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. Miljösamverkan har haft ca 410 deltagare på de kurser och träffar som anordnats under året. Det betyder att varje handläggare/chef
har deltagit i genomsnitt vid 4,2 tillfällen under året.

Utvärdering

I januari 2015 ska en enkel enkät skickas ut till länets inspektörer och chefer. En utvärdering av
2014 års verksamhet ska då ske med avseende på genomförande och vilken nytta individen haft
av utbildningar och träffar.

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.

Överensstämmelse med verksamhetsplan
Det mesta av det som planerades inför året genomfördes. Det blev tyvärr däremot inga träffar för
nätverken ”Lantbruk” och ”Små avlopp” som planerats. Träffar planeras under 2015 istället.
Kompetensutvecklingsprojektet ”Smartare, roligare och effektivare” påbörjas troligen under
2015.

Dokument och projekt
En arbetsgrupp har påbörjat framtagande av checklista för större ytvattenverk. En annan arbetsgrupp har haft möte och satt upp riktlinjer för ett kosttillskottsprojekt som påbörjas under 2015.

Ekonomisk redovisning

Intäkt från länsstyrelsen är beräknad utifrån det beslut om bidrag som finns för Miljösamverkan
Värmland (36,36% av de faktiska utgifterna). Bidraget betalas ut efter komplett redovisning till
länsstyrelsen i början av 2015.
I utgifter för kansli ingår samordnarens lön, lokalhyra, städ, dator, telefoni, resor mm. I kostnader
föreläsare ingår även deras resor och logi. Omkostnader kurser omfattar lokalhyror och förtäring
i samband med möten.
Intäkter
Länsstyrelsen (beräknat)
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Summa:

265 450
525 000
52 740
843 190

Utgifter
Kansli
Kostnader föreläsare
Omkostnader kurser
Summa:

651 330
57 270
21 450
730 050
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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.

Karlstad 2015-01-15
Eddie Persson
Samordnare

4

