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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmlands och Örebro län 2019
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.
Från och med 2019 omfattar detta regionala miljösamverkansorgan även Örebro län. Medlemsantalet har stigit från femton kommunala miljökontor och en länsstyrelse till tjugo miljökontor och
två länsstyrelser. Samtliga kommuner i de båda länen, samt båda länsstyrelserna har undertecknat
ett samverkansavtal och betalar en årlig avgift för att få delta i och påverka verksamheten.
Miljösamverkan Värmland har ett givande samarbete med övriga regionala miljösamverkansorgan
i Sverige.

Genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen
Genomfört
30 januari

Förorenade områden – Utbildningsdag riskbedömning och undersökning med
Maria Carling SGI.
26 deltagare från 12 medlemsorganisationer.

31 januari

Förorenade områden – Information från länsstyrelsen Värmland.
24 deltagare från 12 medlemsorganisationer.

11 februari

Hälsoskyddsdag – Smittskyddet från CSK informerade om legionella. Advokat
Ann-Charlotte Johnsson höll workshop med rättsfall om bostadsklagomål.
33 deltagare från 17 medlemsorganisationer.

15 februari

Juridik för färska inspektörer – Grundläggande förvaltningsrätt för nya inspektörer.
22 deltagare från 13 medlemsorganisationer.

19 mars

Arbetsgrupp luftmätningar – Diskussioner om mall för ”Inledande kartläggning av luftkvalitet i X-kommun”.
4 deltagare från 4 medlemsorganisationer.

26 mars

Juridik för förtroendevalda – Utbildningsdag med Jonas Christensen för förtroendevalda i miljönämnder.
111 deltagare från 16 medlemsorganisationer.

2 april

Geokemi med SGI – Utbildningsdag i geokemi med Statens geotekniska institut.
40 deltagare från 13 medlemsorganisationer.

4 april

Nätverksträff livsmedel – Anticimex informerade om skadedjur på förmiddagen. Statsinspektörerna från Livsmedelsverket presenterade sig och vi gick igenom ett antal skadedjursfall.
33 deltagare från 17 medlemsorganisationer.

9-10 april

Dagvattenutbildning med VA-guiden – VA-guiden höll dagvattenutbildning i
Örebro på miljösamverkans initiativ.
18 deltagare från 10 medlemsorganisationer.

16 april

Miljöchefsträff – Första fysiska miljöchefsträffen med de nya medlemmarna.
16 chefer från 14 medlemsorganisationer.

5 juni

Folkhälsodag med buller – Arbets- och miljömedicin i Örebro gick igenom
folkhälsorapporten från 2018. Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket informerade om det senaste inom buller.
27 deltagare från 14 medlemsorganisationer.
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Genomförda aktiviteter utöver verksamhetsplanen
Genomfört
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22 januari

Dricksvatten – Gemensam genomgång av webutbildning i grundläggande
dricksvattenkunskap.
13 deltagare från 10 medlemsorganisationer.

19 februari

Avloppsdiskussion enligt önskemål – Snabbt påkommen träff med anledning
av att en del övergripande frågor ställts av medlemmar.
7 deltagare från 3 kommuner och länsstyrelsen i Värmlands län.

21 mars

Webbinarium om behovsstyrd taxa – Inställt webbinarium från SKL som
drabbades av teknikproblem.
11 chefer från 9 medlemsorganisationer.

25 april

Informationsdag med Strålsäkerhetsmyndigheten – Information om ny lagstiftning och radon i bostäder.
17 deltagare från 15 medlemsorganisationer.

28 maj

Utbildning kontroll av små dricksvattenverk – Utbildning i samarbete med
Forum miljö och hälsa. Konsult Per Nilsson.
13 deltagare från 8 medlemsorganisationer.

11 september

Webbutbildning dricksvatten – SKL höll webbkonferens om dricksvatten. Två
grupper samlades för att närvara online. En grupp i Karlstad och en i Örebro.
25 deltagare från 16 medlemsorganisationer.

12 september

HACCP för inspektörer – Bergström och Hellqvist höll den välkända utbildningen HACCP för inspektörer hos oss.
17 deltagare från 10 medlemsorganisationer.

24 september

Tillsyn och provtagning på avloppsreningsverk – Utbildning med Magnus
Aronsson, VA-konsulten i Värmland där teori varvades med besök ute i reningsverket I samarbete med länsstyrelsen i Örebro län.
19 deltagare från 13 medlemsorganisationer.

7 oktober

Kemikaliekurs för inspektörer – Hanna Björklund från Chemgroup Scandinavia AB utbildade i tillsyn av kemikaliehantering.
16 deltagare från 8 medlemsorganisationer i Karlstad.

17 oktober

Kemikaliekurs för inspektörer – Hanna Björklund från Chemgroup Scandinavia AB utbildade i tillsyn av kemikaliehantering.
16 deltagare från 5 medlemsorganisationer i Örebro.

6 november

Tillsynsvägledningsdag med länsstyrelsen i Värmland – Information riktad
till miljöskyddsinspektörer från en handfull olika avdelningar på länsstyrelsen.
42 deltagare från 14 medlemsorganisationer.

12 november

HaV informerar om ny vägledning – HaV kom till Kristinehamn och gick igenom den nya vägledningen för prövning av små avlopp.
39 deltagare från 20 medlemsorganisationer.

3-4 december

Revisionsteknik för inspektörer - Bergström och Hellqvist höll utbildningen
Revision för inspektörer hos oss.
12 deltagare från 9 medlemsorganisationer.

17 december

Onlinemöte små avlopp – Ett kort möte för inspektörer som arbetar med små
avlopp. Mötet genomfördes delvis för att pröva möjligheten att hålla onlinemöten
med många deltagare samtidigt.
Ca 11 deltagare från ca 11 medlemsorganisationer.

Aktiviteter som ej genomförts och orsak till detta
Ej genomfört

Utsläpp till vatten

Tillsynsprojekt oljeavskiljare har inte sjösatts. Dokumentmallar har tagits
fram. Uppdatering av dokumentet ”Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län” från 2007 ska ske 2020.

Täkter

Ingen aktivitet 2019.

Nätverk inomhusmiljö
utom buller

Någon nätverksträff anordnades inte. Däremot fanns flera andra tillfällen
för hälsoskyddsinspektörer att träffas.

Handläggarträff små avlopp

Ersattes av HaVs utbildningsinsats om ny vägledning samt ett kortare onlinemöte.

Kontrollprojekt livsmedel

Flyttades till 2020.

Studieresa livsmedel

Flyttades till 2020.

Samverkan med övriga miljösamverkan i Sverige

Samordnaren deltar i ett nätverk med projektledare och samordnare för andra regionala miljösamverkansorgan och med Miljösamverkan Sverige som är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten med flera. Nätverket har träffats vid två tillfällen under året för erfarenhetsutbyte och samarbete.

Året i siffror

Miljösamverkan har i år haft 22 medlemmar. Totalt berörs ca 200 handläggare och chefer ute i
länen. Miljösamverkan har haft drygt 600 deltagare på de kurser och träffar som anordnats under
året. En liten negativ trend kan skönjas då i stort sett samtliga medlemmars deltagande minskat
något sedan föregående år.

Utvärdering

Någon utvärdering gjordes inte under 2019. Normalt sker en återkoppling på genomförda aktiviteter under medlemsbesök och 2019 gjordes inga sådana. Medlemsbesök planeras för 2020.

Information och spridning av projektresultat

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

Överensstämmelse med verksamhetsplan

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

Film

Under 2019 producerades tre informativa filmer med inspektörer som målgrupp.
”Läckagekontroll av köldmedieanläggning”, ”Rengöring av mjukglasmaskin” och ”Tömning av
slamavskiljare”.
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Ekonomisk redovisning

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
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Summa:

Summering

Utgifter
Kansli
920 146
1 101 766 Kostnader föreläsare
187 354
237 300 Omkostnader kurser
61 346
1 339 066
Summa: 1 168 846

Miljösamverkan Värmlands och Örebro län har medverkat till ökad samverkan, resurseffektivt
samarbete och samutnyttjande av kompetenser. Detta genom att erfarenhetsutbyte har skett under och efter de onlinemöten, träffar och de utbildningsdagar som anordnats.

Karlstad 2020-02-11
Eddie Persson
Samordnare
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