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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2017
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. Samtliga kommuner
i länet, samt länsstyrelsen har undertecknat ett samverkansavtal och betalar en årlig avgift för att
få delta i och påverka verksamheten.

Genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen
Genomfört
17 januari

Stickande/skärande verksamheter – Handläggarträff för inspektörer som har
tillsyn på stickande/skärande verksamheter. Två smittskyddssköterskor från CSK
var med och informerade om bl a blodsmitta.
15 deltagare från 12 kommuner.

19 januari

Livsmedelsträff – Nätverksträff där vi hade en samsynsövning och diskussioner
fördes i aktuella frågor.
24 deltagare från 12 kommuner.

27 januari

Bullernätverk – Nätverksträff för bullerhandläggare. Aktuella ärenden diskuterades.
16 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen.

7 februari

Förorenade områden – Sofie Hermansson från SGI höll föredrag om ansvarsutredningar. Länsstyrelsen informerade.
26 deltagare från 12 kommuner och länsstyrelsen.

13 februari

Bostadsklagomål – Andrea Hjärne Dalhammar från Malmö stad gick igenom
ett antal bostadsklagomål och hur man hanterar sådana.
26 deltagare från 12 kommuner.

24 februari

Massor och täkter – Informationsdag där Gertrud Gybrant från länsstyrelsen
informerar om massor.
19 deltagare från 8 kommuner.

17 mars

Styrgrupp

29 mars

Infodag med Folkhälsomyndigheten - Elin Stenberg och Henry Stegmayr informerade om bassängbad, vårdboenden, buller, radon och samhällsplanering.
24 deltagare från 14 kommuner och länsstyrelsen.

5-6 april

Utbildning små avlopp – VA-guiden höll tvådagarsutbildning om säkra små
avlopp.
32 deltagare från 18 kommuner.

12 maj

Styrgrupp och miljöchefsträff – Sedvanlig miljöchefsträff. Britt i Karlstad informerar om SKLs arbete med förslag till ny taxa enligt MB.
12 deltagare från 10 kommuner.

8 juni

Arbetsgrupp dricksvatten – Planer lades upp för ett tillsynsprojekt i Värmland
2017-2019. Projektet inleds med möte den 10 oktober.
4 deltagare från 4 kommuner.

8 september

Styrgrupp
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17 oktober

Arbetsgruppsmöte luftmätningar – Planering av närmaste framtiden och diskussion om rollfördelning i arbetsgruppen.
4 deltagare från 3 kommuner och två representanter från Opsis.

20 oktober

Infodag avloppsreningsverk – Länsstyrelsen har tillsynsvägledningsdag med
info om nya regler samt studiebesök.
18 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen.

9 november

Lantbruksdag – Tillsynsvägledningsdag initierad av länsstyrelsen. Jordbruksverket talade om tillsynsvägledning och nya BAT-slutsatser.
16 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen.

14 november

Livsmedelsträff och ABP- Håkan Kjellberg från Anticimex berättar om nya
regler om skadedjur och Stig Widell, fd Jordbruksverket går igenom lagstiftningen
runt animaliska biprodukter.
25 inspektörer från 12 kommuner.

8 december

Styrgrupp och miljöchefsträff – Årets sista miljöchefsträff.
8 deltagare från 8 kommuner och länsstyrelsen.

Genomförda aktiviteter utöver verksamhetsplanen
Genomfört
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10 februari

Bevissäkring – Ingvar Wennersten, miljöåklagare och Nils Hydén från nationellt
forenciskt centrum höll en utbildningsdag i miljöbrott och bevissäkring. Provtagningskit delades ut.
20 deltagare från 10 kommuner.

9 mars

Stickande/skärande (igen) – Rebecca Ryrberg (tatuerare) och Marie-Louise
Tillman (fotvårdare) berättade om sina vardagar och vi diskuterade hur vi kan bli
bättre på att samverka.
9 deltagare från 7 kommuner.

24 april

Nedskräpning – Örebro kommun informerade om nedskräpningsprojekt och
två skrotbilsärenden i Värmland redovisades.
27 deltagare från 13 kommuner och länsstyrelsen.

29 maj

Miljödomstolsprocessen i praktiken (FMH) – Peter Ardö, chefsrådman
Mark- och miljööverdomstolen i Växjö beskriver hur olika ärenden behandlas i
miljödomstolen.
26 deltagare från 4 länsstyrelser och 1 kommun.

5 september

Webbinarium taxor – Webbinarium om behovsutredning och taxor i SKLs regi.
10 deltagare från 9 kommuner.

7 september

Uppstart CLP-märkning med KemI – KemI informerar om tillsynsprojekt
CLP-märkning i detaljhandeln.
24 deltagare från 14 kommuner.

12 september

Dricksvattenutbildning – Per Nilsson, livsmedelskonsult höll utbildning i kontroll av små vattenverk.
32 deltagare från 14 värmlandskommuner och 8 andra kommuner.

18 september

Nedskräpning – Möte med Kronofogden där vi diskuterade hur vi kan underlätta för varann vid verkställighetsärenden.
35 deltagare från 12 kommuner. Både bygg- och miljöinspektörer.

28 september

Bullerwebbinarium – SKL höll webbinarium om buller i samhällsplaneringen.
2 deltagare från 2 kommuner.

5-6 oktober

Miljöchefsresa – Bussresa till Uppsala via Örebro och Stockholm. Örebro berättade om sin kris med dricksvatten, Stockholm om sina nyckeltal och Livsmedelsverket om samverkan över kommungränserna.
13 miljöchefer från 13 kommuner.

10 oktober

Uppstart tillsynsprojekt stora vattenverk – Studiebesök och genomgång av
checklista på Kristinehamns största vattenverk.
12 deltagare från 11 kommuner.

24 oktober

Förorenat rivningsavfall – Jakob Engström, Wescon håller en utbildningsdag
om materialinventering och förorenade byggnader. Även bygghandläggare deltog.
25 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen.

7-8 november

Projektledarträff – Miljösamverkan Värmland stod värd för höstträffen för landets regionala miljösamverkansorgan.
8 deltagare från 7 miljösamverkansorgan.

7 december

Förvaltningsjuridik – Introduktion för nya inspektörer – Två kommunjurister från Karlstads kommun höll en grundläggande utbildning i förvaltningsjuridik.
24 deltagare från 13 kommuner.

12 december

Arbetsgrupp dricksvatten – Telefonmöte med planering av ny normerande
kontroll av vattenverk. Denna gång i Säffle.
4 deltagare från 4 kommuner.

Aktiviteter som ej genomförts och orsak till detta
Ej genomfört

Utsläpp till vatten

Flyttat till 2018. Se aktuell verksamhetsplan

Täkter

Ingen aktivitet 2017 p gr a sjukskrivning hos branschansvariga på länsstyrelsen.

Förbränningsanläggningar
Tillfälliga flyktingboenden

Handläggarträff där länsstyrelsen informerar uteblev. Tillsynsvägledningsinsatsen flyttad till 2018.
Frågan ej längre aktuell.

Fukt och mögel

Miljösamverkan Värmland lyckades inte få hit utbildningen.

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, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten m fl. Nätverket har träffats vid två tillfällen under året för erfarenhetsutbyte och samarbete. För höstmötet 2017 stod Miljösamverkan
Värmland värd och det genomfördes i Karlstad.

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 500 deltagare från medlemskommunerna på de kurser och träffar som anordnats under året. Det betyder
att varje handläggare/chef har deltagit i genomsnitt vid 5 tillfällen under året. Totalt har 580 personer deltagit i årets arrangemang.

Utvärdering

Någon utvärdering gjordes inte under 2017. Normalt sker en återkoppling på genomförda aktiviteter under kommunbesök och 2016 gjordes inga sådana. Samordnaren har däremot varit ute och
presenterat Miljösamverkan Värmland för nämnderna i Kil och Hagfors under det gångna året.
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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.
Under 2017 utvecklades hemsidan något med bland annat en rubrik för ”Smart gjort!”. Under
den rubriken ska goda exempel från medlemmarna läggas ut så alla får del av detta.
Ett litet dokumentsmallbibliotek tillkom också på hemsidan där mallar för sällanförekommande
beslut samlas.
Det blev en ökad aktivitet i facebookgruppen under året också. Gruppen fungerar numera bättre
som ett forum för diskussioner.

Överensstämmelse med verksamhetsplan

Det mesta av det som planerades inför året genomfördes. En hel del aktiviteter genomfördes
också utöver det som angetts i verksamhetsplanen.

Dokument

Under 2017 togs ett handläggarstöd fram; ”Backyard burning 2” som behandlar tillsyn av otillåten eldning.
Handläggarstöd för ”Förenklad delgivning” togs också fram i samarbete med Karlstad.

Ekonomisk redovisning

Intäkt från länsstyrelsen är beräknad utifrån det beslut om bidrag som finns för Miljösamverkan
Värmland (29,13% av de faktiska utgifterna). Bidraget betalas ut efter komplett redovisning till
länsstyrelsen i början av 2018.
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:

Summering

308 332
607 774
80 761
996 867

Utgifter
Kansli
941 153
Kostnader föreläsare
66 292
Omkostnader kurser
51 025
Summa: 1 058 470

Miljösamverkan Värmland har medverkat till ökad samverkan, resurseffektivt samarbete och
samutnyttjande av kompetenser. Detta genom att erfarenhetsutbyte har skett under och efter de
träffar och de utbildningsdagar som anordnats. Dokumentmallar och skriftliga handläggarstöd
har upprättats. Utbildningsdagar har anordnats inom efterfrågade områden.

Karlstad 2018-02-19
Eddie Persson
Samordnare
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