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Framsida
Mentimoln som genererades under jubileumsträff i april 2018 när deltagarna fick frågan: ”Vad anser du vara
den största nyttan med Miljösamverkan?”.
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Inledning

Miljösamverkan Värmlands och Örebro läns syfte och organisation med mera redovisas i
”Styrdokument för 2019-2021”.
I ”Kommunikationsplan 2019-2021” framgår hur kommunikation sker internt och externt.
Verksamhetsplanen är ett komplement till styrdokumentet och uppdateras årligen. I planen anges
vilka aktiviteter som Miljösamverkan Värmlands och Örebro län ska arbeta med under respektive
år samt syfte och mål med dessa. Urvalet av aktiviteter grundar sig normalt på diskussioner förda
vid kommunbesök där medlemmarna får möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter.
2020 inleddes en medlemsbesöksrunda men fick avbrytas p gr a coronapandemin. En enkät
skickades istället ut för att få input till denna verksamhetsplan. Åtta miljökontor (av tjugotvå) valde
att besvara enkäten.
Miljösamverkans verksamhet styrs till stor del av behov som kommer upp under pågående
verksamhetsår. Genom den flexibiliteten kan medlemmarna erbjudas vägledning och
diskussionsmöjligheter när behovet är som störst.
Exempel på aktiviteter:
•
•
•

Utarbeta underlagsmaterial, handläggningsrutiner och mallar för tillsyn.
Informations- och tillsynskampanjer.
Utbyte av erfarenheter inom olika tillsynsområden till exempel i form av handläggar/nätverksträffar.
• Kurser och seminarier, dels inom nätverken och dels fristående.
• Sammanställning av information om Miljösamverkans arbete och resultat.
• Uppföljning och utvärdering av arbetet.
• Uppdatering av framtaget material.

Prioriteringar

Medlemsorganisationerna ombads att komma in med förslag på kommande verksamhet för 2021.
Förslagen sammanställdes och en prioritering har gjorts. Dessa prioriterade förslag ligger till grund
för årets verksamhetsplan.
Parallellt med miljösamverkans verksamhetsplan finns också länsstyrelsen i Värmlands och
länsstyrelsen i Örebro läns tillsynsvägledningsplan. Anpassningar av verksamhetsplanen görs så att
miljösamverkans plan och dessa två planer ska komplettera varandra så bra som möjligt.
Nätverksbildning inleds oftast med en handläggarträff där inriktning bestäms. En mindre
kärngrupp producerar eventuellt stödmaterial. Materialet kan till exempel bestå av
faktasammanställningar, checklistor, lagstiftningsöversikter, handläggarstöd, informationsblad med
mera och tas fram till stöd för tillsynen. Ibland planeras studiebesök.
Utbildningar, seminarier och föreläsningar arrangeras efter behov. Endera inom ett nätverk
eller helt fristående, beroende på önskemål från medlemmarna.
Tillsynskampanjer kan bli aktuella inom olika verksamhetsområden.
Enmansutredningar kan utföras av samordnaren eller en handläggare i en medlemskommun.
Material tas fram som sedan remitteras till kommunernas miljökontor för synpunkter.

2021 och framåt

Planen har skrivits med tanke på en fortsatt coronapandemi och alla restriktioner som den medför.
Det är svårt att skriva på annat sätt eftersom inget tyder på att faran är över. Vi har trots allt blivit
ganska bra på att anpassa vårt arbete när inte allt blir som man tänkt sig. Skulle det bli lättnader i
restriktionerna så anpassar vi oss efter det.
”Samtalsgrupper” införs. Branschspecifika frågeställningar tas upp under kortare möten online.
Man kan tänka sig ämnen som cisterner, rökfria miljöer, värmepumpärenden, receptfria läkemedel
mm. Syftet är att inspektörer får möjlighet att diskutera sakfrågor med någon som är insatt i samma
sorts ärenden. I samtalsgrupperna tas ett enklare handläggarstöd/rutin fram som dokumentation.
Detta för att uppnå samsyn och för att samtalsgruppen ska kvarlämna ett varaktigt resultat även
om den upplöses. Framtagandet av dokumentationen kan komma att innebära arbetsinsatser för
inspektörer.
Nätverksträffar kommer att hållas online.
Studiebesök i fält planeras endast om samling och besök kan genomföras helt och hållet utomhus
och om varje miljökontor kan åka i varsin bil. Fika och luncher vid sådana studiebesök planeras
utifrån de förutsättningar som finns på den aktuella platsen.
Andra studiebesök kan komma att filmas av samordnaren då bara samordnaren och någon mer
deltar vid studiebesöket. Alla miljökontor kommer att förses med en varsin usb-sticka som filmen
kopieras till och som sedan skickas med posten. Kommunen sparar ner filmen på lämplig plats i sin
egen datamiljö och skickar sedan tillbaka stickan till Miljösamverkan. Detta för att slippa texta
filmer som läggs ut på Internet.
Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) har startat arbetet med att ta fram en strategi för
miljöbalkstillsynen i Sverige.
Syftet med strategin är att:
- få genomslag för nationella prioriteringar
- förenkla tillsynsmyndigheternas planering av tillsyn
- tydliggöra vad som ska följas upp.
Planen är att strategin ska vara beslutad i september 2021. För arbetet finns det en central
arbetsgrupp som koordinerar och leder arbetet med att ta fram strategin.
Gruppens medlemmar leder samverkansgrupper inom sju olika tillsynsområden. Grupperna
kommer ta fram en nationell lägesbild och identifiera vad som är särskilt prioriterat inom det
område gruppen ansvarar för.
Detta är de sju samverkansgrupperna:
- Tillsyn natur, artskydd och områdesskydd mm (leds av Naturvårdsverket).
- Tillsyn vattenverksamhet (leds av Havs- och vattenmyndigheten).
- Tillsyn miljöfarlig verksamhet (leds av Naturvårdsverket).
- Tillsyn förorenade områden (leds av Naturvårdsverket).
- Hälsoskyddstillsyn (leds av Folkhälsomyndigheten).
- Tillsyn kemikalier (leds av Kemikalieinspektionen).
- Tillsyn avfall (leds av Naturvårdsverket).
Nationella tillsynsprojekt och liknande planeras på nationell nivå de kommande åren av de centrala
myndigheterna. Miljösamverkan bevakar löpande vad som planeras hos de centrala myndigheterna.
Miljösamverkan kommer stödja dessa genom att bjuda in projektägarna till uppstartsdagar här i
vårt område och även erbjuda de medlemmar som ska vara med i projekten, stöd i form av möten
och annat.
ToFR har samlat länkar till de respektive myndigheternas tillsynsvägledningsplaner.

Miljöskydd

Mål

Aktivitet

Status

Ansvar

Utsläpp till vatten

Miljömål:
Levande sjöar och
vattendrag m fl

Tillsynsprojekt oljeavskiljare och uppdatering av dokumentet ”Riktlinjer för
fordonstvättar i Värmlands län” från 2007.

Pågående

Samordnare i samråd
med handläggare.

Avfall

Miljömål:
God bebyggd miljö
m fl

Det händer mycket inom avfallsområdet och regelbundna
informationsmöten kommer att hållas online tillsammans med
länsstyrelserna.

Vid behov
2021

Samordnare i samråd
med länsstyrelserna.

Täkter

Miljömål:
Grundvatten av god
kvalitet m fl

Tillsynsvägledningsdag med länsstyrelserna, våren 2021. Angelägna frågor tas
upp; bland annat naturvårdsfrågor, naturgrus och husbehovstäkter.
Studiebesök efterbehandling av grustäkt i fält.

Maj
2021

Samordnare i samråd
med länsstyrelserna.

Förorenade områden
och EBH

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Miljösamverkan stöttar länsstyrelserna i allt vad de företar sig under åren.

Löpande

Samordnare i samråd
med länsstyrelserna.

MIFO-metodiken

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

De båda länsstyrelserna anordnar en utbildningsdag i MIFO-metodiken.

2021

Länsstyrelserna och
samordnaren

Samtalsgrupp
värmepumpar, m fl

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Nätverk för erfarenhetsutbyte och ökad samsyn inom värmepumpar,
cisterner, ytbehandling, avlopp 80-200 pe, med mera. Enklare handläggarstöd
tas fram i varje grupp.

Minst tre
grupper
årligen

Samordnare i samråd
med handläggare.

Invasiva främmande
arter

Miljömål:
Ett rikt växt- och
djurliv

Nätverksbildning och utbildningsdag tillsammans med länsstyrelserna.

2021

Samordnare i samråd
med länsstyrelserna.

Miljöbrottsdag

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Åklagare från Göteborg och polisens miljöbrottsutredare i Karlstad kommer
och diskuterar hur vi bäst samverkar för att beivra miljöbrott.
Återkommande ca vartannat år.

Oktober
2021

Samordnare i samråd
med handläggare och
länsstyrelsen.

Lantbrukstillsyn

Miljömål:
God bebyggd miljö
m fl

Uppstart av nätverk och normerande lantbrukstillsyn i fält med möjlighet att
diskutera bedömningar. Uppdatering av befintliga checklistor och dylikt.

Maj 2021

Samordnare i samråd
med handläggare och
länsstyrelserna.

Hälsoskydd

Mål

Aktivitet

Handläggarträff
inomhusmiljö

Miljömål:
Nätverksträffar online för handläggare som arbetar med bostadsklagomål.
God bebyggd miljö m fl Erfarenhetsutbyte och samsyn.

Årligen 1-2
ggr per år

Samordnare i samråd
med handläggare.

Samtalsgrupp radon,
m fl

Miljömål:
Nätverk för erfarenhetsutbyte och ökad samsyn inom radon, tatuerare,
God bebyggd miljö m fl rökfria miljöer, med mera. Enklare handläggarstöd tas fram i varje grupp.

Minst tre
grupper
årligen

Samordnare i samråd
med handläggare.

Buller

Miljömål:
Ett nätverk bildades under 2016. Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan
God bebyggd miljö m fl handläggare och länsstyrelsen.

Årligen 1-2
ggr per år

Samordnare i samråd
med handläggare.

Tatuering

Folkhälsomål:
Gott skydd mot
smittspridning

Rökfria miljöer

Folkhälsomål:
Hur tillsynar vi enligt den nya lagen (SFS 2018:2088) om tobak och
God bebyggd miljö m fl liknande produkter?

Små avlopp

Mål

Aktivitet

Handläggarträffar
små avlopp

Miljömål:
Levande sjöar och
vattendrag m fl

Handläggarträffar online med tema och erfarenhetsutbyte.

Utbildningsdag med Jens Bergström från Tattoo and Piercing education
Scandinavia (TPE). Del 1.0 i februari och 2.0 på hösten. Endast om
coronaläget förändras.

Status

Ansvar

Februari 2021 Samordnare i samråd
Höst 2021
med utbildare
Februari 2021 Samordnare i samråd
med handläggare och
eventuell utbildare.

Status

Ansvar

1-2 ggr per år. Samordnare i samråd
med handläggare och
länsstyrelsen.

Livsmedel

Mål

Aktivitet

Status

Ansvar

Dricksvattennätverk

Folkhälsomål:
Nätverk med diskussionsträffar och utbildning om vårt arbete med
Matvanor och livsmedel dricksvattenkontroll, fristående från övriga livsmedelsfrågor.

Samtalsgrupp
receptfria läkemedel,
m fl

Folkhälsomål:
Nätverk för erfarenhetsutbyte och ökad samsyn inom receptfria
Matvanor och livsmedel läkemedel, tobak, gränshandel, REKO-ringar med mera. Enklare
handläggarstöd tas fram i varje grupp.

Handläggarträffar

Folkhälsomål:
Nätverkandet och samarbetet både med och utan länsstyrelsen fortsätter.
Matvanor och livsmedel Delprojekt under året planeras eventuellt i samråd med handläggarna vid
handläggarträffar.

Smartare, roligare
och effektivare

Mål

Aktivitet

Status

Ansvar

Utbildningar för att
stärka inspektören i
sin roll

Yrkesstolthet, självkänsla
och effektivitetsökning

En eller flera utbildningar under året. Våren 2021 om ”Mediahantering”.
Fler utbildningar planeras efterhand.

Årligen

Samordnare

Goda exempel!

Effektivitetsökning

Inspirationsdag för alla miljöförvaltningar. Smarta idéer delas och vi
träffas under lättsamma förhållanden och har lite roligt.

våren 2022

Samordnare

2021

Samordnare i samråd
med handläggare.

Minst tre
grupper
årligen

Samordnare i samråd
med handläggare.

1-2 ggr per år. Samordnare i samråd
med handläggare.

Administrativt

Mål

Aktivitet

Förvaltningsrätt

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Utbildningsdag förvaltningsrätt där nya inspektörer får grundläggande
utbildning i lagstiftning som är tillämplig på ett miljökontor.

Juridik för
förtroendevalda

Utbildning av nya
nämndledamöter

Utbildningsdag för chefer, gamla och nya politiker i nämnderna efter valet
2022.

Miljöchefsträffar

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunernas
miljöchefer samt länsstyrelsen. Intressanta föredragshållare bjuds in
emellanåt.

2 ggr per år.

Samordnare i samråd
med miljöchefer.

Styrgruppsmöten

Planering och
återkoppling

Planering och återkoppling av framtida och genomförda aktiviteter.
Budget mm. Endera fysiska möten eller via Skype eller motsvarande.

4 ggr per år.

Samordnare i samråd
med styrgruppen.

Beslutsdatabas

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Mallar för förekommande beslut inom olika verksamhetsområden.
Satsning på detta görs under 2021.

Pågående

Samordnare i samråd
med handläggare.

Nätverk för erfarenhetsutbyte och ökad samsyn inom taxor,
ärendehanteringssystem, arkivering med mera.

Vid behov

Samordnare i samråd
med handläggare.

Samtalsgrupp taxor,
Erfarenhetsutbyte och
ärendehanteringssystem, effektivitetsökning
m fl

Status
Januari 2022
2023

Ansvar
Samordnare i samråd
med handläggare.
Samordnare

Övrigt

Mål

Aktivitet

Stödja nationella
tillsynsprojekt

Stödja miljökontoren i den mån det behövs för
att delta i de nationella tillsynsprojekten. Beslut
om formerna tas i styrgruppen efter diskussion
på miljöchefsträffar och handläggarträffar.

Träffar för diskussion/utbildning, framtagning av
regionalt anpassat informationsmaterial etc. Samordna
gemensamma inspektioner med kollegor från annan
kommun.

Resfria möten

Effektivisering av möten.

Skypemöten införs där så är möjligt.

Underlag för
planering

Ska ge svar på vad berörda önskar för
aktiviteter och inriktning i framtiden.

Kommunbesök eller enkätförfarande vartannat år.

Kontinuerlig rapport
till styrgruppen

Ajourhållning och lägesrapportering.

Utveckla
Miljösamverkan
Värmlands och
Örebro län
Nyckeltal

Tid

Ansvar

Vid behov

Samordnare

Alltid

Samordnare

Enkät 2021

Samordnare

Muntligt och i mötesprotokoll vid styrgruppsmöten.

Löpande

Samordnare

Bibehållande av kontinuiteten och nyttan med
en regional miljösamverkan.

Omvärldsbevakning och insatser för att Miljösamverkan
Värmlands och Örebro län ska bli bättre och bättre.

Löpande

Samordnare

Underlag för jämförelser kommuner emellan

Sammanställning och analys av inhämtade data med start
2018.

Årligen

Samordnare

Verksamhetsplanering

Årligen
September

Samordnare

Årsberättelse

Årligen
December

Samordnare

Löpande

Samordnare

Utvärdering av
verksamheten

Ska ge svar på hur berörda upplevt nyttan och
funktion av Miljösamverkan samt om
målgruppernas förväntningar uppfyllts.

Medlemsbesök - Att, öga mot öga, diskutera tiden som
gått och framtiden med de som Miljösamverkan är till
för.

Samordnare
Eddie Persson

Adress
Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
c/o Karlstads Kommun
Miljöförvaltningen
651 84 Karlstad
www.miljosamverkanvarmland.se
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