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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2018
Miljösamverkan Värmland startade 2008. Miljösamverkan Värmland firade 10 års-jubileum i april
och temat var framtiden och goda exempel. Under de tio åren som gått har verksamheten gått
från att vara ett tidsbegränsat projekt till ordinarie verksamhet som genomfört 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.
Under året har en inbjudan skickats till miljökontoren och länsstyrelsen i Örebro län om att bli
medlemmar i Miljösamverkan Värmland. Samordnaren har därför besökt samtliga organisationer
i Örebro län. Genom att bli en större sammanslutning av medlemmar med samma behov och intressen kan ytterligare effektivitetsvinster göra.
Alla inbjudna organisationer i Örebro län visade ett stort intresse att få ingå i Miljösamverkan
Värmlands och Örebro län, för att möta en framtid och utbyta erfarenheter och goda exempel
och fortsätta utveckla miljö- och hälsoskyddstillsynen i de båda länen. I december ändrades namnet till Miljösamverkan Värmlands och Örebro län inför utvidgningen.
Miljösamverkan har ett givande samarbete med övriga miljösamverkan i Sverige, länsstyrelserna
och de centrala verken. Samtliga kommuner i båda länen och de båda länsstyrelserna har under
senvintern 2018 undertecknat ett samverkansavtal.
Under 2018 har Miljösamverkan sammanställt nyckeltal från de olika medlemskommunerna för
år 2017. Sammanställning av nyckeltal kommer att ske varje år hädanefter för de medlemmar som
önskar delta.

Genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen
Genomfört
22 januari

Excelutbildning för inspektörer – Grundläggande excelutbildning.
15 deltagare från 8 kommuner.

31 januari

Tillsynsmetodik – FMH-utbildning med Högni Hansson och Jonas Christensen
som föreläsare.
59 deltagare från 19 kommuner och länsstyrelsen.

6 februari

Besvärliga personer – Reino Wikmalm höll en heldagsutbildning om hur människor fungerar och hur man hanterar besvärliga möten.
94 deltagare från 13 kommuner och länsstyrelsen.

15 februari

Nätverksträff livsmedel – Nätverksträff där vardagsproblem diskuterades. Samsynsövningar genomfördes också.
21 deltagare från 10 kommuner.

9 mars

Samsynsmöte dricksvattenskontroll – Mötet hölls i Säffle denna gång och vi
genomförde en genomgång av en verksamhetsutövares CCP-dokument.
19 deltagare från 8 kommuner.

17 mars

Styrgrupp

12-13 april

Teknikutbildning små avlopp – Utbildningsdagar ihopsatta efter önskemål
från Miljösamverkan Värmland. VA-guiden är utbildare.
20 deltagare från 11 kommuner. Inspektörer även från Västerås och Gävle.

20 april

Miljösamverkan Värmland 10 år! – Eftermiddag med goda exempel från medlemmarna. After work på kvällen.
77 deltagare från 14 kommuner och länsstyrelsen.
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3 maj

Uppstart länsprojekt tillsyn oljeavskiljare – Peter Prima från Jönköping kommer och redovisar resultat från deras tillsynsprojekt.
18 deltagare från 10 kommuner.

18 maj

Miljöchefsträff – Sedvanlig miljöchefsträff
13 deltagare från 11 kommuner och länsstyrelsen.

7 juni

Arbetsgrupp oljeavskiljare – Arbetsgruppsmöte där roller fördelades inför
kommande tillsynsprojekt.
5 deltagare från 4 kommuner.

7 september

Styrgrupp och miljöchefträff

13 september

Samsynsmöte dricksvatten – Mötet hölls i Arvika denna gång och vi tittade på
distributionsnätet.
13 deltagare från 10 kommuner

20 september

Nätverksträff livsmedel - Nätverksträff där vardagsproblem diskuterades. Samsynsövningar genomfördes också.
25 deltagare från 11 kommuner

2 oktober

Nätverksträff buller – Handläggarträff där pågående ärenden diskuterades.
12 deltagare från 8 kommuner

30 oktober

Miljöbrottsdag – Åklagare och miljöbrottsutredare berättar om sina roller. Aktuella fall diskuterades. Gruppövning.
20 deltagare från 10 kommuner. 9 deltagare från länsstyrelsen och 8 deltagare
från polis och åklagare.

1 november

Möte med SKL om samverkansavtal – Mötet ställdes in då SKL fick förhinder
samma dag.

7 december

Styrgrupp och miljöchefsträff

17 december

Webbinarium medelstora förbränningsanläggningar – Jan Johansson, , länsstyrelsen i Värmland informerade om nyheter vad gäller medelstora förbränningsanläggningar. Videoinspelning av mötet.

Genomförda aktiviteter utöver verksamhetsplanen
Genomfört
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23 januari

Arbetsgruppsmöte tillsynssamverkan – Inledande träff med arbetsgrupp inför
tillsynssamverkan över kommungränserna.
3 deltagare från 3 kommuner.

1 juni

Webbinarium behovsstyrd taxa – Gemensamt deltagande i SKLs websändning.
9 deltagare från 8 kommuner.

11 september

Fortbildning förvaltningslagen – Jonas Christensen, Ekolagen håller utbildningsdag.
108 deltagare från 16 kommuner och länsstyrelsen.

26 september

Studiebesök In situ-sanering Zakrisdal
16 deltagare från 7 kommuner och länsstyrelsen

16 oktober

Webbinarium småbåtshamnar – Peter Andersson, länsstyrelsen informerade
om vad som gäller för småbåtshamnar. Videoinspelning av mötet.
17 deltagare

23 oktober

Nätverksträff radon - Nätverksträff med anledning av ny lagstiftning mm.
13 deltagare från 8 kommuner och länsstyrelsen S.

29 oktober

Studiebesök besiktning av oljeavskiljare – Ragn-Sells gör en 5-årsbesiktning
av en oljeavskiljare. Besiktningen filmas.
7 deltagare från 3 kommuner och länsstyrelsen.

1 november

Möte luftsamverkan – Matthew Ross-Jones och Helena Sabelström från Naturvårdsverket informerade om bland annat objektiv skattning.
14 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen.

20 november

Utbildning GIS-stöd för små avlopp – Emma Sjögren från WSP gick igenom
GIS-stödet för små avlopp.
36 deltagare från 13 kommuner och 2 länsstyrelser.

Aktiviteter som ej genomförts och orsak till detta
Ej genomfört

Förorenade områden

Utbildningsdag med SGI flyttad till 2019

Täkter

Ingen aktivitet 2018 p gr a brist på uppslag till tema för träffar.

BAT-slutsatser Avfall

Flyttat till 2019 då inga BAT-slutsatser kommit under 2018.

Buller

Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverkets information flyttad till juni
2109.
Ingen aktivitet då en ny handledning väntades från Folkhälsomyndigheten i
december. Den blev dock framflyttad till februari 2019.

Ventilation och skolmiljö
Juridik för färska inspektörer
Assistentträff

Utbildning flyttades fram till februari 2019.
Ingen sammankomst skedde under 2018 p gr a brist på uppslag till tema för
träff.

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.

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 640 deltagare från medlemskommunerna på de kurser och träffar som anordnats under året. Totalt har
680 personer deltagit i årets arrangemang.
Från och med september har inspektörer från Örebro län bjudits in att delta vid Miljösamverkans
samtliga arrangemang

Utvärdering

Kommunbesök genomfördes under 2018. Detta gav tillfälle för återkoppling på upplevelser och
nytta av genomförda aktiviteter och diskussioner om framtida behov av möten och utbildningar.

Information och spridning av resultat

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 2018 utvecklades hemsidan med bland annat en rubrik för ”Film”. Under den rubriken ska
informativa filmer läggas upp. 2018 publicerades en film; 5-årskontroll av oljeavskiljare.
Ett litet dokumentsmallbibliotek tillkom också på hemsidan där mallar för sällanförekommande
beslut samlas.
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Det har blivit en ökad aktivitet i facebookgruppen under året. 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

Inga handläggarstöd togs fram under 2018.

Ekonomisk redovisning

Intäkt från länsstyrelsen i Örebro län är ett engångsbelopp för medverkan under 2018. Från och
med 2019 betalar de medlemsavgift som länsstyrelsen i Värmlands län.
Det ekonomiska underskottet för året var väntat men medel fanns för att täcka upp för detta.
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 i Örebro län
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Summa:

Summering

Utgifter
75 000 Kansli
788 677 Kostnader föreläsare
57 896 Omkostnader kurser
921 573

901 377
93 658
44 968

Summa: 1 040 003

Miljösamverkan 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 inom efterfrågade områden.

Karlstad 2018-02-26
Eddie Persson
Samordnare
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