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Verksamhetsplanering och miljösamverkan 

Inledning 
Med utgångspunkt i den samverkan mellan Hallands och Västra Götalands län som etablerades 

under Tillsynsutveckling i Väst (TUV), påbörjade Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan 

Västra Götaland under 2014 ett samarbete, som sedan fortsatt och utvecklats. Här är 

beskrivningen om samverkan i sin helhet Avsiktsförklaring för samarbetet mellan 

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV. 

 

Denna verksamhetsplan är framtagen i nära samarbete mellan Miljösamverkan Västra Götaland 

och Miljösamverkan Halland. Enkäten för att välja ut projekt genomfördes för båda länen och på 

gemensamt styrgruppsmöte för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland 

har det sedan beslutats vilka projekt som ska ingå. Från och med 2018 är även den fysiska 

verksamhetsplanen gemensam för de båda miljösamverkan. Från och med 2020 är 

verksamhetsplanen sträcker sig verksamhetsplanen för miljösamverkan över ett år istället för två. 

 

Alla projekt som genomförs är öppna för kommuner i båda länen. Ansvar för projektledning för 

respektive projekt fördelas mellan projektledarna för Miljösamverkan Halland och 

Miljösamverkan Västra Götaland.  

 

I respektive Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2017-2020 och Styrdokument för 

Miljösamverkan Halland beskrivs syfte, mål och arbetssätt, medverkande och organisation, 

kostnader och finansiering, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. I respektive 

Kommunikationsplan (Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland) anges mål 

och ges vägledning för kommunikationen internt och externt. Stöd finns också i en lathund för 

kommunikationsfrågor i varje enskilt projekt. 

  

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Om%20miljösamverkan%20Västra%20Götaland/Styrdokument%20Miljösamverkan%202017-2020%20upp.2018.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Om%20miljösamverkan%20Västra%20Götaland/Verksamhet/Material/Kommunikationsplan%20upp%202018.pdf
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Det önskade läget 
En grund för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland 

finns i den Kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan. I strategin beskrivs Det 

önskade läget vi vill nå samt en beskrivning av framgångsfaktorer som vi tror leder oss till detta 

önskade läge.  
Det önskade läget, innebär att tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

ska bidra till en hållbar utveckling när de utför sina uppdrag. Det handlar om att vara den 

myndighet de själva vill möta, skapa gemensam praxis, dela med sig till varandra och ha en 

dialog med andra aktörer i samhället. Det är också viktigt att vi skapar attraktiva arbetsplatser 

med goda ledare och kompetenta medarbetare.

 

Metodutveckling 
Vi ska arbeta med metodutveckling i projekt efter behov. Under 2016-2017 har vi arbetat med en 

metod för jämställdhetsintegring i projekt Redlighet kött, vilket har fungerat som pilotprojekt. 

Detta arbete har utvärderats 2018 för att se hur vi kan arbeta vidare med jämställdhet i övriga 

projekt. Under 2018 och 2019 har vi arbetat med att praktisera kunskaper från utbildningen 

Kommunikation och bemötande i projektet Tillsyn på mindre lantbruk. Efter att projektet har 

genomförts utvärderas metoden och eventuellt implementeras i andra projekt. Givetvis kan det 

komma upp andra metoder som kommer att prövas.  

 

 

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Kommunikationsstrategi%20och%20plattform%20upd.%20sep%202018.pptx
http://extra.lansstyrelsen.se/miljosamverkanvastragotaland/SiteCollectionDocuments/Om%20miljösamverkan%20Västra%20Götaland/Samarbete%20med%20Halland/Önskade-läget-dec2016.pdf
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Samverkansplan 
Ett konkret verktyg för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan 

Halland är Samverkansplanen (benämndes tidigare Aktivitetsplanen), d.v.s. den plan med 

aktiviteter/projekt som har tagits fram inom TUV1 och som fortsätter i TUVs anda. I 

Samverkansplanen läggs aktiviteter som leder miljösamverkan mot Det önskade läget.  

Aktiviteterna ägs gemensamt av styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland och 

Miljösamverkan Halland, och det är alltså de som definierar, genomför och följer upp. 

Samverkansplanen är bilaga 2 till denna verksamhetsplan och ska uppdateras/följs upp en gång 

per år i samband med verksamhetsplaneringen. Beslut fattas av respektive styrgrupp efter en 

gemensam beredning. Samverkansplanen, se bilaga 2, följdes upp på det gemensamma 

styrgruppsmötet den 9 maj 2019. Revideringar i planen kommer att göras i samband med 

chefsmötet den 26 november 2019. Planen fastställs av respektive styrgrupp i slutet av 2019. 

Projektöversikt 
Projekten över 2020 finns schematiskt fördelade i Bilaga 1. Projekten som nämns här nedan är 

indelade i de kategorier de tillhör utifrån de olika slags projekt som vi arbetar med: 

1. Tillsynsprojekt (avseende miljöskydd, hälsoskydd eller livsmedel) 

2. Kompetens- och verksamhetsutveckling 

 

Projekt 2020 

Tillsynsprojekt 

 Tillsyn av dagvattenanläggningar (forts. från 2019) 

 Planerad strandskyddstillsyn (forts. från 2019) 

 Detaljplaner för bostäder (forts. från 2019) 

 Dricksvatten (forts. från 2019) 

 Samverkan kring förorenade områden 

 Oljeavskiljare tillsyn och bedömning 

 Släckvatten 

 Yrkesmässig hygienisk verksamhet 

 Redlighet fisk på restaurang 

 Behovsutredningar 

Kompetens- och verksamhetsutveckling 

 Kommunikations- och bemötandeutbildning (dag 1-3) 

 Fortsättningsutbildning kommunikations- och bemötande (dag 4)  

 Chefssamverkan 

 Övriga aktiviteter enligt Samverkansplan 

 Mötesplats goda exempel 2021 

 Utvärdering av miljösamverkan 

                                                 
1 Samverkansplanen togs fram och baserades på Kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för 

miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland, beslutad av TUV:s styrgrupp den 7 feb 2014.  
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Återkommande projekt (varje år) 
 Verksamhetsplan för kommande tvåårsperiod 

 Verksamhetsberättelse för föregående år 

Nationella tillsynsprojekt som vi stödjer  
Projekt som redovisas nedan utgår från den information som finns tillgänglig i juni 2019. De 

nationella tillsynsprojekten finns med i Bilaga 1. 

 

Alla centrala miljöbalksmyndigheters (FOHM, SJV, KemI, NV, HaV) nuvarande planer för 

tillsynsvägledning omfattar perioden 2019-2021.  

Nationella tillsynsprojekt 2020 

 Kontroll av butiker med gränshandel kött. 2020. Livsmedelsverket. 

 Kontroll av spårbarhet kött. 2020. Livsmedelsverket. 

 Tillsynsprojekt om växtskyddsmedel inom jordbruk. Hösten 2020. Jordbruksverket. 

 

Vi tar ställning till hur mycket insatser som ska göras för varje projekt när den närmare 

projektplaneringen och inbjudan till deltagande kommer från respektive central myndighet. 

Projekt som är mindre efterfrågade i vårt län lägger vi dock mindre resurser på.  

Insatser från vår sida gällande nationella projekt bör ändå i de flesta fall minst vara att verka för 

att uppstartsdagar och liknande förläggs till vårt område, samt att i övrigt framföra till respektive 

central myndighet synpunkter på resurser som de bör lägga på projektet för att det ska bli 

effektivt och enkelt för miljökontoren att delta i. 

 

I de fall vi inte har någon projektgrupp igång som arbetar med de frågor som är aktuella i de 

nationella projekten ansvarar projektledare för stödjande och samordnande insatser.  

Det nationella tillsynsprojektet beskrivs inte närmare i detta dokument, utan vi hänvisar till 

information som finns eller kommer på huvudmannens webbplats.  

Tillsynsprojekt 
Här redovisas de projekt som fortsätter från 2019 eller som planeras starta 2020.  

Under varje projekt finns ett stycke med rubriken Projektets bidrag till att nå Det önskade läget. 

Där finns de sju mål som i kortform beskriver Det önskade läget. I anslutning till varje mål anges, 

där det är relevant, hur projektet skulle kunna bidra till målet. Det är sedan respektive 

projektgrupp som får utveckla detta i den projektplan som tas fram i inledningsfasen av varje 

projekt. 

 

Planerad strandskyddstillsyn  

Bakgrund och omfattning 

Länsstyrelsen har i en rapport från 2014 gällande uppföljning av kommunernas 

strandskyddstillsyn konstaterat att den är av liten omfattning. I princip alla kommuner påverkas 

av strandskyddsbestämmelserna, men få klarar av tillsyn inom området.  
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Att arbeta i projekt med flera kommuner skulle stärka tillsynen och göra den likvärdig. 

Tillsynkampanjen kan utföras på de områden som är känsligast och göras utefter ett 

strandskyddsområde som sträcker sig över flera kommuner och i områden där länsstyrelsen har 

tillsynen. Tillsynen kan bedrivas bland annat genom flygfoto inventering och på plats. 

Allmänheten kan informeras om tillsynen och hur den ska genomföras exempelvis genom att 

bjuda in till möten eller göra utskick. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för 

framtida tillsyn inom strandskyddsområdet.  

Hur uppnår vi störst miljönytta i förhållande till skäliga och motiverade krav? Vilka krav är 

viktigast att ställa för att uppnå god miljö? Att styra upp hur man aktivt ska arbeta med 

strandskyddstillsyn.  

Syfte 

Projektet syftar till att skapa samsyn samt stödja kommuner och länsstyrelser att genomföra 

strandskyddstillsyn på ett effektivt sätt. 

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget 

Vi är den myndighet vi själva vill möta: Myndigheten ställer rimliga krav och tillsynen blir 

likvärdig mellan kommunerna. 

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Bevara strändernas värde för 

friluftsliv och biologisk mångfald samt upprätthålla lagstiftningens legitimitet och motverka 

otillåtna byggnader och anläggningar samt informera om strandskyddslagstiftningen. 

Vi skapar gemensam praxis: Huvudsyftet i projektet är att uppnå samsyn och därmed gemensam 

praxis. 

Vi delar med oss till varandra: Kampanjens erfarenheter tas till vara och delas mellan 

kommunernas miljökontor till nytta även för de som eventuellt inte deltar i tillsynskampanjen. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Naturvårdsverket, Plan & 

Byggkontoren/Samhällsbyggnadskontoren, dispensgivande/granskande avdelning på 

länsstyrelserna. Byggsamverkan i Västra Götaland. Lokala föreningar, typ 

vägsamfälligheter/vägföreningar.  

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Positivt med arbetsplatser där man deltar i och skapar samsyn 

inom området. Aktivt bidrag i projekt visar på engagemang och vilja att utvecklas. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Ja, höjer inspektörens kompetens på 

tillsynsområdet strandskyddstillsyn. 

Projektets mål 

- Ta fram förslag på arbetssätt för samverkan mellan aktörer i tillsynen av 

strandskyddsområde. Arbetssättet ska ha testats under tillsynskampanjen och utvärderats 

efter tillsynskampanjen. 

- Resultatet av tillsynskampanjen ska sammanställas och utvärderas. 

Miljömål 

Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 

Ett rikt växt- och djurliv. 

Miljökontorens insats 

Medverka i projektgrupp och tillsynskampanj.  



 

Sida 7 av 29 

 

Länsstyrelsernas insats 

Medverka i projektgrupp och tillsynskampanj. 

Tidplan 

Projektet startar oktober 2018 och pågår till och med januari 2020. Tillsynskampanj sker under 

juni-oktober 2019 och därefter utvärdering och sammanställning av tillsynskampanj. 

Ansvarig miljösamverkan 

Miljösamverkan Västra Götaland 

Resursbehov och kostnader 

En projektgrupp behöver bildas. Eftersom tillsynen ligger på flera aktörer och avdelningar bör 

dessa om möjligt representeras i projektgruppen, till exempel samhällsbyggnad och miljöskydd 

från kommun samt länsstyrelse. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information och annat. 

 

Detaljplaner för bostäder  

Bakgrund och omfattning 

Bebyggd miljö i städer och tätort ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Därtill ska natur- och kulturvärden tas 

till vara och utvecklas. Därför är plangranskningen en viktig del ur miljösynpunkt eftersom detta 

ger en möjlighet att framföra synpunkter som kan vara av stor vikt. 

Miljösamverkan har tidigare bedrivit ett par projekt om fysisk planering men har då fokuserat på 

dagvatten respektive förorenade områden. Därför ska detta projektet inte inriktas på enbart en 

ämnesfråga, utan vara ett mer allmänt projekt som ska ge grundläggande kunskap om 

planprocesser, plan-och bygglagen (PBL) samt kopplingen till miljöbalken (MB). Om 

projektgruppen bedömer att det finns ett behov kan projektet även omfatta möjligheten att 

medverka i tidiga skeden. En sådan medverkan kan effektivisera och underlätta granskningen.   

Handläggare på miljökontoren och länsstyrelserna behöver få bättre förståelse för planprocessen 

och ökad kunskap om vad vi kan yttra oss över i planprocesser. Det behövs även en närmare 

samsyn mellan personer som arbetar med PBL respektive MB. Frågor som bl.a. har lyfts är 

exempelvis: Vad kan skrivas som planbestämmelse? Hur kan vi förhindra en mindre lämplig 

planering av till exempel industrier gentemot bostäder? Hur ska man arbeta med buller? Vem ser 

till att detaljplanen följs? Vad ingår i MB och vad ingår i PBL? När ska miljökontoren yttra 

sig/höras och vad kan man yttra sig om? Vad kan anges om dagvatten i plankartan?   

Syfte 

Syftet med projektet är att miljöbalkshandläggare som arbetar med detaljplaner har tillräcklig 

kunskap om hantering av miljöfrågor och relevant lagstiftning i detaljplaner samt att det skapas 

förutsättningar för samsyn mellan handläggare som arbetar med PBL och MB på både kommun 

och länsstyrelser. Ytterst är syftet att miljöfrågor ska beaktas på ett lämpligt sätt i detaljplaner och 

att en god bebyggd miljö främjas.  
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Hur projektet kan bidra till Det önskade läget 

Vi är den myndighet vi själva vill möta: Ja, vi vill möta en kompetent myndighet med en smidig 

ärendegång mellan myndigheterna. 

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Om vi blir bättre på de här frågorna 

kan vi använda detaljplaneringen bättre för att bidra till en hållbar utveckling.  

Vi skapar gemensam praxis: Genom projektet kan vi hantera planprocessen på liknande sätt och i 

förlängningen kan skapa praxis. 

Vi delar med oss till varandra: I projektet utbyter vi erfarenheter och goda exempel och 

presenterar ett förslag som kan användas av flera.  

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Ja, syftet är ökad samsyn mellan handläggare som 

arbetar med PBL och MB på både kommun och länsstyrelser. 

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Trygghet i handläggningen och goda samarbeten ökar 

arbetsglädjen. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Projektet höjer vår kompetens inom området. 

Projektets mål 

- Projektet ska arrangera en utbildning och/eller samsynsträffar med handläggare som 

arbetar med PBL respektive MB från både länsstyrelse och kommuner.  

- Om projektgruppen ser att det finns ett behov: ta fram handläggarstöd/checklista för 

detaljplaneprocessen med hjälp av t ex planavdelning, naturvårdare, miljöstrateger, miljö- 

och hälsoskyddshandläggare med flera. 

Miljömål 

God bebyggd miljö. För både Halland och Västra Götaland finns åtgärdsprogram för 

miljömålen som ska ta hänsyn till.  

Målområden för folkhälsa 

5. Miljöer och produkter.  

Miljökontorens insats 

Medverka i projektgrupp. Delta i utbildning/samsynsträffar.  

Länsstyrelsernas insats 

Medverka i projektgrupp. Delta i utbildning/samsynsträffar. 

Tidplan 

Projektet startar oktober 2019 och avslutas oktober-november 2020.  

Ansvarig miljösamverkan 

Miljösamverkan Västra Götaland 

Resursbehov och kostnader 

En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information, utbildningstillfälle och annat. 
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Dricksvatten 

Bakgrund och omfattning 

Livsmedelsverket skulle startat ett samordnat kontrollprojekt inom dricksvatten 2018 kallat 

”Undersökningsprogram för dricksvatten 2018”, men det är nu uppskjutet till hösten 2019. 

Signaler från miljökontoren är att inspektörerna känner att de behöver förbättra sina kunskaper 

inom dricksvattenteknik. Det finns även ett behov från inspektörer om att de behöver hjälp med 

att enklare planera och utföra kontroller. Det finns en kurs som anordnas genom Svenskt vatten, 

men den utbildningen är dyr och ges därför inte högsta prioritet på miljökontoren. 

 

Projektet föreslås vara inriktat på att vara ett serviceprojekt där utbildning genomförs. Förslag på 

aktiviteter är en utbildningsdag om dricksvattenteknik och reservoarer som ger en fördjupad 

kunskap hos inspektörerna samt planering och utförande av kontroll på dricksvattenanläggning. 

Samma utbildningsdag föreslå genomföras vid ett par tillfällen så att så många inspektörer som 

möjligt kan delta. 

Syfte 

Att öka kunskapen inom dricksvattenteknik och reservoarer samt planering och utförande av 

kontroll hos inspektörer på miljökontoren genom att anordna en utbildningsdag.  

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget 

Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi 

möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande. 

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: När vi får mer kunskap om 

dricksvattenteknik samt hur vi planerar och utför kontroller på ett enklare sätt leder detta till höjd 

kvalitet på kontrollerna. Detta främjar dricksvattenproducenterna och konsumenterna får ett 

säkrare dricksvatten. 

Vi skapar gemensam praxis: Gemensamma utbildningsdagar skapar samsyn. 

Vi delar med oss till varandra: På utbildningsdagarna delas goda exempel mellan miljökontoren. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: För att höja vår kompetens krävs att vi har en god 

dialog med experter på området såsom livsmedelsverket och branschorganisationer. 

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Projektets genomförande kommer att stärka samverkan över 

kommungränser vilket bidrar till att skapa attraktiva arbetsplatser. Kunskap skapar även trygghet 

i det dagliga arbetet. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och 

informationsutbyte mellan kommuner, andra myndigheter och branschorganisationer kan vi 

skapa trygghet och ökad kompetens för den enskilde inspektören. 

Projektets mål 

Att öka kunskapen inom dricksvattenteknik och reservoarer samt förbättra planeringen inför och 

genomförandet av kontroll på dricksvattenanläggningar. 

Mål i den nationella kontrollplanen 

Ur NKP 2018-2021:  

Målet för den offentliga kontrollen är att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet 

samt att värna om konsumenternas intressen. För att kontrollen ska vara ändamålsenlig och 

likvärdig är det viktigt att myndigheterna samverkar. En utvecklad samverkan kan också bidra till 

att vi uppfyller målen bättre. 
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Ett av de övergripande mål för livsmedelskedjan: Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive 

dricksvatten, som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om 

livsmedlen är enkel och korrekt. 

 

Effektmål: För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska 

och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. 

Miljökontorens insats 

Medverka i projektgrupp samt medverka vid utbildningsdag. 

Länsstyrelsernas insats 

Medverka i projektgrupp genom projektledare samt medverka vid utbildningsdag. 

Tidplan 

Projektet startar oktober 2019 och pågår till och med oktober 2020.  

Ansvarig miljösamverkan 

Miljösamverkan Västra Götaland 

Resursbehov och kostnader 

En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information och annat. Beroende på projektets omfattning kan utbildning medföra en kostnad. 

Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter. 

 

Samverkan kring förorenade områden 

Bakgrund och omfattning 
För att målet Giftfri miljö ska kunna uppnås måste takten ökas när det gäller arbetet med 

förorenade områden. Ett sätt att lyfta fram dessa områden är att upprätta en handlingsplan, jobba 

med den framåtsyftande samt att få tid att arbeta egeninitierat och inte bara händelsestyrt. Många 

kommuner har redan påbörjat arbetet och det kan finnas många goda exempel på hur man tänker, 

hur man gör och vilka som är involverade i hela kommunen. Att skapa en plattform där 

kommunerna i första hand kan byta ut erfarenheter och hur man kan påbörja arbeta egeninitierat 

med förorenade områden utifrån miljökvalitetsmålen samt FN:s globala hållbarhetsmål med 

mera. 

Syfte 
Att skapa en fungerande plattform/nätverk på Tillsynsportalen Väst kring förorenade områden. 

Detta nås genom att skapa ett nätverk där kommuner kan dela erfarenheter och ta hjälp av 

varandra i arbetet med förorenade områden. Nätverket kan fungera som en plattform där både 

goda exempel kan lyftas fram men även svåra utmaningar diskuteras. Men även genom att 

fungera som stöd när en handlingsplan för förorenade områden ska tas fram. Handlingsplanen 

kan bidra till samsyn och att gemensamma bedömningsgrunder inom förorenade områden, vilket 

leder till en ökad likabehandling i länen.  
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Hur projektet kan bidra till Det önskade läget: 
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Samsyn inom länen medför att verksamhetsutövare 

upplever lika behandling och tydlighet för verksamhetsutövare av vilka krav som myndigheten 

ställer. Att arbeta framåtsyftande tar kommunerna till en annan nivå av trovärdighet och att man 

har koll på vilka områden som har utmaningar inför byggnation med mera. Att kommunerna tar 

miljömålet på stort allvar när man arbetar framåtsyftande med förorenade områden.  

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Det gör vi genom att skapa samsyn 

och jobba mot det nationala miljömålet ”Giftfri miljö”. Genom att skapa en plattform jobbar vi 

även mot det globala hållbarhets mål. 

Vi skapar gemensam praxis: Många kommuner ligger i startgroparna för att upprätta 

handlingsplaner för förorenade områden för att på så vis lyfta fram dessa och kunna arbeta mer 

egeninitierat. Riktat främst till myndigheten men även hela kommunen blir involverad i ett sådant 

arbete. Förslaget bygger på att kommunerna ska kunna hjälpa varandra i arbetet med att ta fram 

handlingsplanen, tankar kring förorenade områden och inte minst nätverka kring dessa frågor för 

att få tillgång till riktigt goda exempel från varandra. Kommunerna hjälper och stötar varandra i 

att prioritera arbetet med förorenade områden så att varje kommun för sig har koll på vad som ska 

göras innan 2050 för att uppnå miljömålet Giftfri miljö. 

Vi delar med oss till varandra: Handläggarstöd finns framtaget från den Nationella 

tillsynsvägledningsgruppen samt tidigare från Miljösamverkan. Projektet handlar mer om att 

kommunerna som står i startgroparna kan få en gemensam plattform för att nätverka samt kanske 

vara handledare för andra kommuner. Sammanföra kommunerna som är intresserade så att de kan 

diskutera med varandra och komma fram till bra arbetssätt. I senare skede kan det även tas fram 

gemensamma bedömningsgrunder som sen förankras genom workshops med mera. Exempel på 

bedömningsgrunder: skydd av markmiljö, utsläpp till dagvatten, mätbara åtgärdsmål inom 

vattenskyddsområden. Det finns en målbild för miljömålet Giftfri miljö som togs fram i 

förarbetet med detta projekt.  

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Det finns ett strategiskt projekt med förorenade 

områden som gjordes i Miljösamverkan Västra Götaland 2014. Främst inriktat mot planarbete. 

Det finns även ett nytt handläggarstöd om miljöinventering av förorenade områden (MIFO) från 

2018 att använda, se projekt för inventering av förorenade områden. Nationella tillsynsgruppen 

Sverige har tagit fram en handledning om handlingsplaner för förorenade områden, se 

strategipaketet. 

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Genom att skapa tydligare struktur och arbeta mer likriktat 

minskar stressen och vi får mer tid till egeninitierat arbete vilket skapar attraktiva arbetsplatser. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Vi skapar nya kontaktytor och stöttar varandra 

över kommungränserna. Vi delar med oss av kunskap och av goda exempel. 

Projektets mål 
Få en fungerande plattform/nätverk på Tillsynsportalen Väst där kommunerna skapar en bra 

grund för vidare arbete med miljömålen, att komma igång med egeninitierat arbete och att genom 

samsyn ställa likartade krav. 

Miljömål 

Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. 

Miljökontorens insats 
Medverka i projektgrupp. Delta i utbildning/samsynsträffar.  

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/fororenade-omraden/Pages/efterbehandling-fororenade-omraden-samsyn.aspx
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/fororenade-omraden/inventering-fororenade-omraden/Sidor/default.aspx
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Strategiskt-arbete-med-f%c3%b6rorenade-omr%c3%a5den.aspx
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Länsstyrelsernas insats 
Medverka i projektgrupp. Delta i utbildning/samsynsträffar.  

Tidplan 

Projektet startar våren 2020 och pågår till och med våren 2021.  

Ansvarig miljösamverkan 
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland.  

Resursbehov och kostnader 
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information och annat. Beroende på projektets omfattning kan utbildning medföra en kostnad. 

Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter. 

 

Oljeavskiljare tillsyn och bedömning 

Bakgrund och omfattning 

Det finns ett behov av utbildning om vilka krav som ska ställas på oljeavskiljare och utgående 

vatten efter oljeavskiljare. Projektet ska inte omfatta att ta fram nya handläggarstöd, utan istället 

belysa de handläggarstöd som redan är framtagna i miljösamverkan. Många kommuner har 

lämnat synpunkter på önskemål om innehåll och inriktning.  

 

Exempel på önskade frågeställningar:  

- Provtagning på utgående vatten från drivmedelsstationer - hur kontrollerar vi att deras 

oljeavskiljare fungerar som den ska och inte släpper ut mer än vad de får?  

- Information från företag som tillverkar och utför besiktningar av oljeavskiljare. 

Studiebesök där man kan vara med på till exempel 5-årsbesikning, hur går en tömning till 

med mera för att se hur det fungerar i praktiken. Hur kan en provpunkt se ut? 

- Hantering av äldre oljeavskiljare.  

Exempel på önskade frågeställningar som det inte finns utrymme för i utbildningen, men som kan 

diskuteras vidare på Tillsynsportalen Väst:  

- Hur ska man provta för att få ut ett representativt prov? 

- Hur tolkar vi provtagningsresultatet? 

- Förtydliga vad som gäller med provtagning på små verksamheter som inte tvättar så 

mycket. Rekommenderat antal fordon per dygn för att få representativa mätvärden?  

- Bedömning av besiktningsprotokoll, främst när ej ackrediterad kontrollant har använts.  

- Samband med projektet ”Tillsyn på dagvattenanläggningar” och kan eventuellt ta vidare 

frågeställningar från det projektet som gäller just oljeavskiljare. 

- Diskutera alternativa lösningar, exempelvis retention, för vissa fall.  

- Lokalt omhändertagande av dagvatten, använd oljeavskiljare för rätt tillfällen.  

- Dimensionering för dagvatten. 

Miljösamverkan Halland hade samverkansmöten 2013 med "handledning" och utbildning med 

Ragn-Sells. Det finns projekt om Oljeavskiljare (MVG 2014-15). Miljösamverkan Halland och 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.45d14ab21675b61cb9e5b758/1543561544391/Plan%20f%C3%B6r%20tillsynsv%C3%A4gledning%20enligt%20milj%C3%B6balken%202019-2021.pdf
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Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram Handläggarstöd för tillsyn av fordonstvättar, 

2018. I detta handläggarstöd finns visst stöd gällande bland annat oljeavskiljare, dimensionering 

och provtagning av utgående vatten då oljeavskiljare används i fordonstvättar. Miljösamverkan 

Halland och Miljösamverkan Västra Götaland arbetar med projektet Tillsyn på 

dagvattenanläggningar och det kan eventuellt finnas delar som omfattar oljeavskiljare. 

Syfte 

Projektet syftar till att ta fram en utbildning för att öka kunskapen om oljeavskiljare samt vilka 

krav som ska ställas på oljeavskiljare och utgående vatten efter oljeavskiljare.  

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget: 
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi 

möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande. 

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att ställa rätt krav på 

oljeavskiljare och provtagning vill vi minska utsläppen till recipient.  

Vi skapar gemensam praxis: Gemensam utbildning skapar samsyn. 

Vi delar med oss till varandra: På utbildningen delas goda exempel mellan miljökontoren. Ett 

fortsatt samarbete på Tillsynsportalen Väst efter projektet ger möjlighet till delning av material,  

information och diskussion. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: De som utför besiktningar. Huvudman för 

avloppsreningsverk.  

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och 

informationsutbyte mellan kommuner, kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den 

enskilde inspektören. 

Projektets mål 
Projektets mål är att ta fram en utbildning som uppfyller projektets syfte. Det ska vara en 

utbildningsdag i Göteborg som kan erbjudas vid två tillfällen. Utbildningen kan eventuellt 

omfatta en praktisk del för visning av till exempel hur provtagning och skötsel av oljeavskiljare 

går till.  

Miljömål 
Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. 

Miljökontorens insats 

Medverka i projektgrupp. Delta i utbildning.  

Länsstyrelsernas insats 
Eventuell medverka i projektgrupp. Delta i utbildning. 

Tidplan 
Projektet startar våren 2020 och pågår till och med våren 2021.  

Ansvarig miljösamverkan 

Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland. 

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/miljofarlig-verksamhet/Pages/handlaggarstod-fordonstvatt-uppdatering.aspx
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/miljofarlig-verksamhet/Pages/handlaggarstod-fordonstvatt-uppdatering.aspx
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Resursbehov och kostnader 
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information och annat. Beroende på projektets omfattning kan utbildning medföra en kostnad 

såsom lokal, föreläsare med mera. Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter. 

 

Släckvatten 

Bakgrund och omfattning 
Frågan om släckvattenhantering har blivit allt mer aktuell, framför allt vid nyetablering av nya 

industrier, men är fortfarande relativt ny och det finns inte så mycket handläggarstöd och 

erfarenheter från detta arbete. Det är otydligt kring vad som gäller för släckvatten, både i 

prövning och i tillsyn.  

- Vilken lagstiftning och vilket lagstöd gäller? Vilka krav kan vi ställa? 

- Önskvärt med tillsynsvägledning från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. 

- Vilka lösningar finns i befintliga industriområden?  

- Vilka lösningar kan bli aktuella i nya industriområden? 

- Var är utredning kring släckvatten extra viktigt? Till exempel inom vattenskyddsområden. 

Släckvatten kan förorena omgivningen om det inte finns planer för hur det ska omhändertas. 

Dessutom borde man i samma projekt även koppla till utsläppsförebyggande åtgärder eftersom de 

ofta går att samordna. Viktigt att även ta fram stöd för när släckvattenhanteringen bör lyftas i 

tillsynen på befintliga verksamheter. Det är viktigt att industrier har en beredskap och arbetar 

förebyggande för att kunna förhindra att det sker och hantera om det uppstår haverier och 

läckage. 

 

Jönköping har en nyligen framtagen handledning om olyckor, men inte särskilt om släckvatten. 

Det finns information om släckvatten i Miljösamverkan Västra Götalands vägledning Bränder vid 

industrier och utsläppsberedskap från 2012. Lämpligt att projektgruppen samråder med 

räddningstjänsten samt huvudman för dag- och dricksvatten. 

Syfte 
Projektet syftar till att ge stöd för handläggarna vid remisshantering, tillsyn och handläggning av 

släckvatten i anmälningspliktig verksamhet.    

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget: 
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Myndigheten ställer rimliga krav och tillsynen blir likvärdig 

mellan kommunerna.  

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att bidra till minskade 

utsläpp av föroreningar i samband med släckning av bränder.  

Vi skapar gemensam praxis: Projektet syftar till att uppnå samsyn och därmed gemensam praxis. 

Vi delar med oss till varandra: I projektet utbyter vi erfarenheter och goda exempel och presenterar 

ett förslag som kan användas av flera. Fortsatt samarbete på Tillsynsportalen ger möjlighet till utbyte. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Lämpligt att projektgruppen samråder med 

räddningstjänsten samt kommunen i egenskap av huvudman för dagvattennät och råvattenintag.  

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/riskhantering/Pages/brander-vid-industrier-och-utslappsberedskap.aspx
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/riskhantering/Pages/brander-vid-industrier-och-utslappsberedskap.aspx
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Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Positivt med arbetsplatser där man deltar i och skapar samsyn 

inom området. Aktivt bidrag i projekt visar på engagemang och vilja att utvecklas. Tryggare 

arbetsplatser. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Höjer inspektörens kompetens inom tillsyn och 

prövning.  

Projektets mål 
Ett handläggarstöd med vägledning över när släckvattenutredningar är rimliga, vad som bör ingå, 

hur man ska tolka utredningar samt skäliga krav att ställa på olika verksamheter. 

Miljömål 

Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. 

Miljökontorens insats 
Medverka i projektgrupp. Använda handledningen. 

Länsstyrelsernas insats 
Medverka i projektgrupp. 

Tidplan 

Projektet startar våren 2020 och pågår till och med våren 2021.  

Ansvarig miljösamverkan 
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland. 

Resursbehov och kostnader 
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information och annat. Beroende på projektets omfattning kan utbildning medföra en kostnad 

såsom lokal, föreläsare med mera. Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter. Det är 

önskvärt att få stöd av jurist för att utreda lagstöd samt referensperson från enheten för 

tillståndsprövning på Länsstyrelsen för diskutera formulering av förelägganden i beslut. Det är 

också lämpligt att projektgruppen samråder med räddningstjänsten samt huvudman för dag- och 

dricksvatten. 

 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet 

Bakgrund och omfattning 
På senare år har det kommit många nya slags behandlingar inom yrkesmässig hygienisk 

behandling. Många av dessa innebär risk för blodsmitta och ställer höga krav på hygien. Eftersom 

det hela tiden kommer nya metoder för skönhetsbehandling så är det svårt som tillsynsmyndighet 

att veta hur tillsynen bäst ska bedrivas. Det finns därför ett stort behov av vägledning och 

samordning av tillsynen. 

 

Socialstyrelsen anordnade under 2017 workshops runt om i landet för att inhämta information om 

vad inspektörer anser att de bör fokusera sin vägledning på. Socialstyrelsen arbetar därefter med 

att skriva om Allmänna Råd och Handbok. 
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Syfte 
Tillsynsprojektet ska bidra till att höja och vidmakthålla kompetens och kvalitetsnivå inom tillsyn 

av verksamheter inom yrkesmässig hygienisk behandling. Tillsynsbesöken ska hjälpa till att få en 

uppfattning om vilka olika typer av behandlingar som erbjuds och utförs samt se vilka risker som 

kan förekomma. Projektet ska tydliggöra vilka krav som kan ställas utformning av lokaler för 

respektive behandling samt vilka kunskapskrav som kan ställas på verksamhetsutövaren, det vill 

säga legitimering/certifiering och så vidare. Ett syfte är även att tydliggöra vilka estetiska 

behandlingar eller ingrepp som faller in under miljöbalkens regler om yrkesmässig hygienisk 

verksamhet respektive hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 

 

Avstämning vid projektet start måste göras med Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsens nya 

vägledning kommit ut när projektet startar ska tillsyn genomföras med stöd av denna vägledning. 

Vid behov får ytterligare stöd för tillsynen tas fram.  

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget: 

Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheter skapar vi 

möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande. 

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att ställa rätt krav på 

verksamhetsutövarna bidrar vi till en hållbar utveckling kopplad till folkhälsan. 

Vi skapar gemensam praxis: Gemensam tillsynskampanj skapar samsyn. 

Vi delar med oss till varandra: Genom projektgruppens arbete och erfarenheter från 

tillsynskampanjen delar vi med oss till varandra. Tillsynsportalen Väst används som plattform för 

erfarenhetsutbyte. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Vid tillsynsbesöken förs dialoger med 

verksamhetsutövarna så att verksamheterna förbättras. 

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Kunskap skapar trygghet i det dagliga arbetet. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och 

informationsutbyte mellan kommuner, kan vi skapa trygghet och ökad kompetens för den 

enskilde inspektören. 

Projektets mål 

Alternativ a) Genomföra en tillsynskampanj vid verksamheter inom yrkesmässig hygienisk 

behandling med stöd av ny vägledning från Socialstyrelsen.  

Alternativ b) Ta fram handläggarstöd för tillsynen om inte Socialstyrelsen har tagit fram ny 

vägledning när projektet startar. 

 

Projektgruppen får ta ställning till vilken inriktning projektet ska ha i samband med att projektet 

startar. 

Miljömål 
Ej aktuellt. 

Målområden för folkhälsa 
Boende och närmiljö. 

Miljökontorens insats 

Medverka i projektgrupp och tillsynskampanj.  
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Länsstyrelsernas insats 
Eventuell medverka i projektgrupp. 

Tidplan 

Projektet startar hösten 2020 och pågår till och med våren 2022.  

Ansvarig miljösamverkan 
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland. 

Resursbehov och kostnader 
En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information och annat. Beroende på projektets omfattning kan utbildning medföra en kostnad. 

Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter. 

 

Redlighet fisk på restaurang 

Bakgrund och omfattning 
Fisk är ett livsmedel som EU konstaterat att det förekommer fusk med. Korrekt märkning är 

viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att 

konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Det är livsmedelsföretagarens 

ansvar att ge korrekt information för de livsmedel de tillhandahåller. Detta omfattar t ex 

presentation av livsmedel på menyer. I projektet ska vi granska att konsumenterna får den fiskart 

som de förväntar sig.  

Syfte 

Syftet med projektet är att uppmärksamma eventuella felaktigheter gällande fiskarter som lämnas 

till konsumenterna via menyer samt att få en bild av hur det ser ut i våra län. Detta görs genom att 

vi tar fram gemensamma arbetsmetoder och samverkar med varandra i kontrollarbetet.  

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget: 
Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom samverkan mellan myndigheterna skapar vi 

möjligheter till lika bedömning som är grunden för ett gott förtroende och bra bemötande.  

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom att vi tar fram och tränar på 

kontrollmetoder som gör att vi hittat fusk minskar vi risken för att kunderna blir lurade. Detta 

ökar möjligheten för inköpare och konsumenterna att välja ett hållbart alternativ.  

Vi skapar gemensam praxis: Genom ökad kunskap gemensam arbetsmetod möjliggör vi ett 

utökat samarbete över geografiska gränser vilket leder till att gemensamma praxis kommer att 

uppnås på sikt. Det kommer även leda till lika konkurrensförhållanden på marknaden. 

Vi delar med oss till varandra: Genom att driva ett projekt kommer detta att bidra till att vi delar 

med oss av kunskap och vi kommer att nå framgång att hitta livsmedelsfusket. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: För att höja vår kompetens krävs att vi har en god 

dialog med experter på området såsom livsmedelsverket och branschorganisationer. 

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Genom samverkan med andra kommuner och att det utarbetas 

handläggarstöd inom projektet bidrar till att skapa attraktiva arbetsplatser. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Genom gemensamma arbetsmetoder och 

informationsutbyte mellan kommuner, andra myndigheter och branschorganisationer kan skapa 

trygghet och ökad kompetens för den enskilde inspektören. 
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Projektets mål 
- Uppmärksamma eventuella felaktigheter i den information som lämnas till konsumenterna 

via menyer gällande fiskart. 

- Underlätta samverkan mellan tillsynsmyndigheterna genom framtagande av gemensamt 

metodstöd. 

- Uppmärksamma om billigare fiskarter säljs som dyrare, som snedvrider 

konkurrensförhållanden på marknaden. 

Mål i den nationella kontrollplanen 
Ingen ska bli sjuk eller lurad, konsumenterna har en god grund för val av produkt och har 

förtroende för myndigheternas verksamhet (Övergripande mål för livsmedelskedjan: Önskad 

effekt).  

 

Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa 

information i livsmedelskedjan). 

Miljökontorens insats 
Medverka i projektgrupp och tillsynskampanj. 

Länsstyrelsernas insats 

Medverka i projektgrupp. 

Tidplan 
Projektet startar oktober – november 2020 och pågår till och med våren 2022.  

Ansvarig miljösamverkan 
Miljösamverkan Västra Götaland. 

Resursbehov och kostnader 

En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för till exempel 

information och annat. Beroende på projektets omfattning kan utbildning medföra en kostnad. 

Utbildningen finansieras genom deltagaravgifter. 

 

Behovsutredningar 

Bakgrund och omfattning 

SKL publicerade 2018 en ny modell för behovsutredning samt underlag för beräkning av taxa 

utifrån tillsynsbehovet. Modellen för behovsutredning är övergripande och kan behöva 

kompletteras med en användbar mall eller liknande. En del kommuner har börjat tillämpa SKL:s 

modell och deras erfarenheter kan vara värt att sprida till fler kommuner. Det finns önskemål att 

tillsammans komma fram till faktorer som årsarbetstid, vilka poster ska tas med i utredningen, 

vad ingår i tillsyn etc. Miljösamverkan Jönköping har tagit fram en gemensam modell/mall för 

behovsutredning som används i Jönköpings län. Behovsutredningar har även tidigare varit ett 

projekt i miljösamverkan (2004).  

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/metodik,-juridik-och-planering/Pages/behovsutredningar-och-tillsynsplaner.aspx
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/metodik,-juridik-och-planering/Pages/behovsutredningar-och-tillsynsplaner.aspx
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Syfte 
Syftet är att genomföra ett serviceprojekt som ska utgöra ett stöd för kommunerna i deras arbete 

med att ta fram utredningar kring resursbehovet för tillsyn och kontroll samt ge möjlighet att 

utbyta erfarenheter. Projektet bör öka möjligheterna att få en likartad utformning av 

kommunernas behovsutredningar och lättare kunna jämföra resursbehoven. 

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget: 

Vi är den myndighet vi själva vill möta: Genom att ta fram en bra behovsutredning kan 

myndigheten svara upp mot behoven som finns av tillsyn och kontroll.  

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Genom en väl underbyggd 

behovsutredning ökar förutsättningarna för att resurser för tillsynen används där de gör bäst nytta 

utifrån bland annat miljömålen. 

Vi skapar gemensam praxis: Projektet kan öka möjligheten att till mer likartade bedömningar av 

tillsynsbehovet. 

Vi delar med oss till varandra: Projektet syftar till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring 

behovsutredningar. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället:  Ev. dialog med SKL samt eventuellt även 

koppling till Länsstyrelsernas modell. Även ta del av Jönköpings läns modell för behovsutredning 

(framtagen av Nils-Gunnar Sahlman).  

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: En bättre underbyggd behovsutredning kan förhoppningsvis 

leda till att tillräckliga resurser kan avsättas för tillsynsarbetet. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Projektet bör inspirera till att chefer och 

medarbetare samarbetar kring att ta en väl underbyggd behovsutredning. 

Projektets mål 

Projektets mål är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte kring behovsutredningar. Forumet ska 

utgå från  SKL:s modell för behovsutredningar och diskutera hur kommunerna kan anpassa den 

efter sina egna behov. 

Miljömål och folkhälsomål 
Genom en väl underbyggd behovsutredning ökar förutsättningarna för att resurser för tillsynen 

används där de gör bäst nytta utifrån bland annat miljömålen och målområden för folkhälsa. 

Miljökontorens insats 
Medverka i projektgrupp. Delta i utbildning/samsynsträffar. Projektgrupp och utbildningar/träffar 

bör vara öppna för både chefer och medarbetare som har ett större ansvar i arbetet med att ta fram 

behovsutredningar. 

Länsstyrelsernas insats 
Eventuellt medverka i projektgrupp. Delta i utbildning/samsynsträffar.  

Tidplan 

Projektet startar februari – mars 2020 och pågår till och med februari – mars 2021.  

Ansvarig miljösamverkan 
Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland. 
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Resursbehov och kostnader 
En projektgrupp behöver bildas där både chefer och medarbetare bör ingå. Arbetet kan medföra 

mindre kostnader för till exempel information och träffar. Det är bra att stämma av med SKL 

under arbetets gång.  

Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Kommunikations- och bemötandeutbildning (K&B dag 1-3) 
Denna uppgift är ett gemensamt åtagande för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan 

Västra Götaland efter TUV.  Här är beskrivningen från Avsiktsförklaring för samarbetet mellan 

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV: 

”Alla som börjar på våra arbetsplatser i länen ska ges möjlighet att gå en grundutbildning i 

kommunikation & bemötande. Denna bör i allt väsentligt bygga på den utbildning som vi 

genomförde i TUV-projektet.”   

 

Utbildningen är även öppen för personal som inte är nyanställd, men som inte fått tillfälle att gå 

motsvarande utbildning tidigare. 

Tidplan 

En fortlöpande uppgift som inleddes 2014. Utbildningarna erbjuds 2-4 gånger per år beroende på 

vilket behov det finns.  

Resursbehov och kostnader  

Innehållet i utbildningen har arbetats fram av miljösamverkans projektledare i samverkan med 

GR samt med stöd av en referensgrupp. Arbetet fortsätter med utveckling av utbildningen. 

Planering och administration medför att projektledarna i de båda miljösamverkan måste avsätta 

tid för detta. Utbildningen ska finansieras genom deltagaravgifter och förutom 

projektledarresurserna medför inte uppgiften några kostnader för Miljösamverkan Västra 

Götaland eller Miljösamverkan Halland.  

 

Fortsättningsutbildning kommunikation och bemötande (K&B dag 4) 
Från och med 2018 erbjuder miljösamverkan en fortsättningsutbildning på grundutbildningen i 

kommunikation och bemötande. Utbildningen syftar till att ge fördjupade och nya kunskaper och 

färdigheter för att effektivt kunna bemöta människor och hantera olika situationer i sitt arbete. 

Fokus ska ligga på praktisk tillämpning av relevanta verktyg och teorier. Utbildningen kommer 

att vara en dag och hållas i Göteborg med omnejd. 

Tidplan  

Utbildningen upphandlades under 2018. Utbildningen erbjuds 2-4 gånger per år beroende på 

vilket behov som finns. 

Resursbehov och kostnader 

Utbildningen ska finansieras genom deltagaravgifter och förutom projektledarresurserna medför 

inte uppgiften några kostnader för miljösamverkan.  

 

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
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Mötesplats goda exempel 
Mötesplats goda exempel är en fysisk mötesplats för miljömyndigheterna i Västra Götaland och 

Halland för att sprida goda exempel. Även externa medverkande kan engageras. Inspiration till 

seminariet kom från TUV, då det första Goda exempel seminariet arrangerades. Hösten 2015 

hölls det första Mötesplats Goda exempel helt i miljösamverkans regi. Målsättningen är att 

återkomma med Mötesplats goda exempel vartannat år, så 2021 ska miljösamverkan återigen 

arrangera Mötesplats Goda exempel. Här är beskrivningen om Mötesplats goda exempel i sin 

helhet, Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och 

Miljösamverkan Halland efter TUV. 

Tidplan 

Planeringen för nästa Mötesplats goda exempel påbörjas hösten 2020 och fortsätter 2021. 

Mötesplats goda exempel arrangeras någon gång under hösten 2021.  

Resursbehov och kostnader 

En projektgrupp behöver bildas för arbetet. Förutom att projektgruppen leds av miljösamverkans 

projektledare, ingår även projektledare i projektgruppen då arbetet är särskilt omfattande. 

Insatserna ska inte medföra kostnader för miljösamverkan, men kan innebära extra kostnader för 

till exempel kommunikatör. Arrangemanget finansieras genom deltagaravgifter. 

 

Chefssamverkan 
Denna uppgift är ett gemensamt åtagande av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan 

Västra Götaland efter TUV. Här är beskrivningen från Avsiktsförklaring för samarbetet mellan 

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV: 

”Från och med 2014 ordnas varje år gemensamma chefsmöten mellan våra län, ett på 

våren och ett på hösten. Dessa samarrangeras genom miljösamverkan med ett ansvarigt 

län/del av län som värd.   

Efter TUV har en projektgrupp bildats för gemensam utveckling kring ledarfrågorna. 

Denna grupp bör vara inspirationskälla och aktiva i valet av frågor att ta upp på 

chefsmötena. I fokus står ledarrollen och frågor kopplade till rollen och uppdraget som 

man kan behöva utveckla och driva gemensamt, i vår region samt när det behövs med och 

gentemot andra. Som exempel kan det handla om miljöchefens roll i den kommunala 

organisationen. 

MÅL: Vi arrangerar varje år två gemensamma chefsmöten för alla chefer inom miljö, 

livsmedel och djurskydd på kommuner och länsstyrelser i Västra Götaland och Halland. Vi 

skapar också erfarenhetsutbyte chefer emellan.” 

 

Erfarenhetsutbyte är en viktig del på chefsträffarna, men kan även ske genom att det organiseras 

mentorskap för nya chefer, och så kallad skuggning där chefer följer varandras arbete.  

Tidplan  

En fortlöpande uppgift som inleddes 2014 och fortlöper. 

Resursbehov och kostnader 

Insatserna ska inte medföra kostnader för Miljösamverkan Västra Götaland eller Miljösamverkan 

Halland. Chefsmötena finansieras genom deltagaravgifter. Mentorskap, skuggning och eventuella 

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/om-miljosamverkan-vastra-gotaland/Documents/Avsiktsförklaring%20MVG-MS%20Halland%20sep18.pdf
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andra motsvarande insatser innebär inte heller kostnader för miljösamverkan utan deltagande 

chefer bjuder helt enkelt på sin arbetstid för detta. 

Planering och administration av chefsmötena ansvarar miljöcheferna i ett län eller länsdel för, i 

turordning som överenskoms efter hand. För arbetet med att främja och organisera 

erfarenhetsutbyte mellan chefer och driva frågor kring ledarskap har en arbetsgrupp med några 

miljöchefer bildats. Arbetsgruppen kan även ge förslag på vad chefsmötena kan ta upp. 

Sammankallande i arbetsgruppen är någon av cheferna i gruppen. Projektledarna förbereder och 

planerar möten tillsammans med sammankallande i arbetsgruppen. 

Miljösamverkans projektledare medverkar på chefsmötena och kan delta i det förberedande 

arbetet.  Huvudansvaret för planering och administration ligger på miljöchefer i det län/länsdel 

som är värd för mötet. I det förberedande arbetet ska en representant (en chef) för 

Chefssamverkan delta.  

 

Återkommande projekt 

Verksamhetsplan för 2021 
Det är viktigt att förbereda miljösamverkan 2021 tidigt. Processen för att ta fram 

verksamhetsplanen sker gemensamt för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan 

Halland.  

Miljökontorens och Länsstyrelsernas insats 

Lämna projektförslag samt besvara enkäter. 

Tidplan 

Efter en inventeringsfas året innan då projektförslag samlas in tas i början av året en enkät med 

möjliga projekt fram. Enkäten skickas sedan till miljökontoren och länsstyrelserna och resultaten 

sammanställs under våren. Därefter ska beredningsgruppen lägga fram förslag till 

verksamhetsplan som styrgrupperna kan besluta om i juni.  

Resursbehov och kostnader 

Sköts inom ordinarie berednings- och styrgrupper och medför inga ytterligare kostnader. 

 

Verksamhetsberättelse för föregående år 
Verksamhetsberättelsen beskriver kortfattat miljösamverkans verksamhet av föregående år och 

sammanställs i en presentation som läggs på vår webbplats. I verksamhetsberättelsen ska 

redovisas hur miljösamverkans mål uppfyllts och ges uppgifter om deltagande, insatser i de olika 

projekten och ekonomi med mera. 

Tidplan 

Verksamhetsberättelsen för 2019 redovisas och publiceras senast i mars-april 2020.  

Resursbehov och kostnader 

Verksamhetsberättelsen tas fram av projektledarna och fastställs av respektive styrgrupp.  
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Andra uppgifter  

Kontaktpersonsträff 
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har gemensam 

kontaktpersonsträff sedan 2015. Senaste träffen var 2019. Kontaktpersonerna har en nyckelroll i 

kommunikationen mellan projektledning och alla medarbetare ute på förvaltningarna. 

Tidplan 

Planeringen påbörjas hösten 2020 och fortsätter 2021. Kontaktpersonsträffen hålls under våren 

2021.  

Resursbehov och kostnader 

Projektledarna och beredningsgruppen planerar och ordnar kontaktpersonsträffen. Träffen medför 

kostnader för miljösamverkan för bland annat lokaler, måltider och eventuella externa 

medverkande eftersom träffen bör ordnas utan deltagaravgifter. 

 

Tillsynsportalen Väst 
På Tillsynsportalen Väst finns miljösamverkans samarbetsytor för projekten. Portalen ägs av 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men samordnas med Länsstyrelsen i Hallands län. 

 

Miljösamverkan i landet  
En samverkan sker med övriga landets miljösamverkansorganisationer 

samt att projektledarna deltar i projektledarträffar. Rapporter från 

tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan 

Västra Götaland ska sättas upp på den gemensamma hemsidan för alla 

Miljösamverkan i Sverige www.miljosamverkan.se.  

 

Kommunikation 
I respektive Kommunikationsplan (Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra 

Götaland) anges mål och ges vägledning för kommunikationen internt och externt. Stöd finns 

också i en lathund för kommunikationsfrågor i varje enskilt projekt. Kommunikationsplanerna 

reviderades oktober 2017 och innehållet är detsamma.  

Webbplatser 

Miljösamverkan Västra Götalands webbplats www.miljosamverkanvg.se och Miljösamverkan 

Hallands webbplats, www.regionhalland.se/miljosamverkan är de viktigaste kanalerna för 

kommunikation. Projektledarna ansvarar för att relevant information läggs upp på webbplatserna. 

 

Omvärldsbevakning 
Fokus på Miljösamverkan Västra Götalands och Miljösamverkan Hallands omvärldsbevakning 

ligger på Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, 

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

Tillsyns- och föreskriftsrådet samt Miljösamverkan Sverige.  

http://www.miljosamverkan.se/
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Om%20miljösamverkan%20Västra%20Götaland/Verksamhet/Material/Kommunikationsplan%20upp%202018.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Om%20miljösamverkan%20Västra%20Götaland/Verksamhet/Material/Kommunikationsplan%20upp%202018.pdf
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Specifikt för Miljösamverkan Halland 

Handläggarträffar/länsmöten  

Handläggarträffar sker inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Länsstyrelsen Halland 

anordnar länsmöten med tillsynsvägledning för livsmedel (2 ggr/år) och handläggarträffar med 

tillsynsvägledning för hälsoskydd (1 gång/år) och miljöskydd (inom olika ämnesområden). 

Kommunerna anordnar själva handläggarträffar inom hälsoskydd (1 gång/år), enskilda avlopp (2 

ggr/år) samt lantbrukstillsyn (2 ggr/år). Länsstyrelsen Halland deltar vid handläggarträffarna 

inom enskilda avlopp och livsmedelstillsyn.  

Stöd till nätverk  

Utvecklaren ska i den omfattning som är möjlig ge stöd till nätverk för olika sakområden som 

inspektörer/handläggare på miljökontoren i Halland (och ibland även med deltagare från 

länsstyrelsen) bildar. För närvarande finns nätverket Dricksvatten. 

Utbildning 

Miljösamverkan Halland sätter samman utbildningar. Detta görs i mån av tid och efter önskemål 

från kommunerna.  

Miljöpresidier 

Miljösamverkan Halland kommunicerar med miljöpresidierna i länets kommuner genom 

regelbundna möten minst två gånger per år. På mötena redovisas vad som gjorts inom 

Miljösamverkan Halland. 

Budget 

Länets kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland finansierar Miljösamverkan Halland. 

Kostnadsramen för Miljösamverkan Halland är 789 kkr./år i 2019 års penningvärde. Projekten 

som drivs inom Miljösamverkan Halland finansieras inom ramen för Miljösamverkan Hallands 

budget. Region Halland samordnar och fungerar som arbetsgivare för en utvecklare för 

Miljösamverkan Halland.  
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Specifikt för Miljösamverkan Västra Götaland  

Budget  

I denna verksamhetsplan redovisas enbart budget för 2020. I enlighet med styrdokumentet 2017-

2020 är kostnadsramen för Miljösamverkan 1896 kkr/år i 2016 års penningvärde (januari). 

Siffrorna nedan kan vid rekvirering räknas om med hjälp av Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV)2. 
 

Budget 2020 
 

kkr   

a De fyra kommunförbunden tillsammans 1264   

b Länsstyrelsen 632   

Summa a+b 1896   

     

                                                 
2 PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för 

löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV används av Sveriges Kommuner och 

Landsting och de rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att 

åstadkomma bättre exakthet. 

 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
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Bilaga 1 Projekten fördelade över 2020  
Rött är tillsynskampanj (TK), gult annat arbete i projekt. Streckad färg markerar osäker tidplan. X markerar ungefär när viss aktivitet genomförs.  
  Proj. 

ledning 
från 

2019 
2020    2021   

Projekt/uppgifter   jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-jun jul-dec Anm. 

Tillsyn av dagvattenanläggningar Miljö MVG/MH                      

Planerad strandskyddstillsyn Miljö MVG/MH                      

Granskning av detaljplaner för bostäder Miljö Hälso MVG/MH                   

Dricksvatten Livsm MVG                   

Mötesplats goda exempel  MVG/MH                          X   

Utvärdering miljösamverkan   MVG/MH                   

Samverkan kring förorenade områden Miljö MVG/MH                    

Oljeavskiljare tillsyn och bedömning Miljö MVG/MH                    

Behovsutredningar  MVG/MH                    

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Hälso MVG/MH                    Slut våren 2022. TK beror på inriktning.  

Släckvatten Miljö MVG/MH                    

Redlighet fisk på restaurang Livsm MVG                   

                   

Kommunikation- & bemötandeutbildning  MVG    X   X   X   X    

Fortsättningsutbildning K&B  MVG   X          X         

Chefssamverkan                   

Övriga aktiviteter enligt aktivitetsplan                   

Kontaktpersonsträff  MVG/MH                         

                   

VP 2021 resp. 2022                   

Verksamhetsberättelse föregående år                   

Nationella projekt 

Växtskyddsmedel inom jordbruk  SJV         

Kontroll av butiker med gränshandel kött  SLV         

Kontroll av spårbarhet kött  SLV         
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Bilaga 2. Samverkansplan  
Målgrupp Aktiviteter Tid Ansvar 

Chefer 1. Informera om och leda sina arbetsplatser 

mot Det önskade läget.  

 

Löpande. Avstämning vid ett 

miljöchefsmöte varje år. 

Samtliga chefer. 

Chefssamverkan är ansvarig för 

avstämningen.  

 2. Förankra kommunikationsstrategin på 

regionala miljöchefsträffar och 

motsvarande inom länsstyrelsen. 

Löpande. Avstämning vid ett 

miljöchefsmöte varje år. 

Samtliga chefer. 

Chefssamverkan är ansvarig för 

avstämningen. 
 

3. Planera för medverkan inom 

miljösamverkans aktiviteter. 

Löpande. Avstämning vid ett 

miljöchefsmöte varje år. 

Samtliga chefer. 

 4. Bilda en chefsgrupp för att arbeta med 

behovsutredningen. Gruppen kan  

- ta fram en mall som gäller för alla.  

- utreda vilka siffror ska vi använda oss av 

och vilka standardtexter kan vi alltid ha 

med (med vissa justeringar).  

 

Förslag 1: Vi trycker på SKL att ta fram 

mallen. 

Förslag 2: SKL vill inte/kan inte, då tar vi 

fram mallen. 

Gruppen bildades på 

chefsmötet den 18-19 

oktober 2018.  

Löpande information 

presenteras på chefsmöten. 

Behovsutredningsgruppen:  

Emma Hansson, Trollhättan  

Linda Ternström, Bollebygd 

Christina Marmolin, Skara  

Agneta Sander, Borås 

Thomas Hammarlund, Härryda   

Fredrik Berlin, Mölndal 

Kristian Nordström, Lilla Edet 

Marianne Löfgren, Kungsbacka  

Chefer och 

medarbetare 

5. Arbetar smart och effektivt genom 

tydligare projektmål samt 

projektbeskrivningar och projektplaner 

som konkret strävar mot Det önskade 

läget. 

 

Löpande. Miljösamverkans projektledare och 

faddrar. 
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Målgrupp Aktiviteter Tid Ansvar 

Studenter och 

potentiella 

medarbetare, 

beslutsfattare 

på universitet 

och 

högskolor 

6. Kompetensförsörjningsgruppen kommer 

att arbeta med följande:   

 

- Fortsätta dialogen med de aktörer som 

förser oss med kompetens för att påverka 

utbildningens innehåll för att motsvara 

efterfrågad kompetens.  

 

- Marknadsföra våra yrken gentemot 

potentiella medarbetare.  

 

- Se hur vi kan underlätta för att ta emot 

praktikanter och examensarbetare. 

 

Löpande information 

presenteras på chefsmöten. 

Kompetensförsörjningsgruppen:  

Maria Bylund, Fyrbodal 

Mirjam Keskifrantti, Borås 

Patrik Eriksson, Laholm 

Per Ola Svensson, Falkenberg 

Thomas Hammarlund, Härryda 

Pia Gustafsson, Göteborg 

 

Beslutsfattare 

i centrala 

verk 

7. Bibehålla det konstruktiva samarbetet 

med centrala verk genom: 

a) Miljönätverket (länsstyrelsernas 

miljöchefer) 

b) SKL:s chefsnätverk 

c) Nätverket alla miljösamverkan 

 

Arbeta löpande med  

denna fråga.  

Rapportering sker efter 

behov på chefsträffar. 

a) Avdelningschef miljöskydds-

avdelningen Lst VG och  

Miljövårdsdirektör Lst Halland. 

b) De chefer som är med i SKL:s 

chefsnätverk. 

c) Miljösamverkans projektledare. 

  

Beslutsfattare 

i centrala 

verk 

8. Bilda en chefsgrupp som kan påverka 

och hjälpa Naturvårdsverket med styrning 

och tillsynsvägledning av kommunen. 

Gruppen bildades på 

chefsmötet den 18-19 

oktober 2018.  

Löpande information 

presenteras på chefsmöten. 

Myndighetsdialoggruppen 

(arbetsnamn):  

Gunnar Edlund, Göteborg 

Anders Ramberg, Falkenberg  

Pier Andersson, Svenljunga 

Per Kaarle, Mölndal 

Maria Jacobsson, Alingsås 

Per Lagerstedt, Halmstad 



 

 
 
 
 

 
 

Huvudmän 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden och kommunerna i länet  
 
Adress 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, 403 40 Göteborg. Tel 010-224 40 00 
 
Webbplats 
www.miljosamverkanvg.se 
 
Projektledare 
Maria Andersson 010-224 43 33 maria.o.andersson@lansstyrelsen.se 
Emma Andersson 010-224 56 89 emma.k.andersson@lansstyrelsen.se 
Malin Karlsson 010-224 44 81 malin.k.karlsson@lansstyrelsen.se 
Hillevi Upmanis 010-224 53 28 hillevi.upmanis@lansstyrelsen.se  
Jorge Penas 010-224 53 70 jorge.pena@lansstyrelsen.se 
 

 
 

 

 
Huvudmän 
Kommunerna i länet och Länsstyrelsen i Halland 
 
Adress 
Region Halland, Avd. för regional samverkan, Box 517, 301 80 Halmstad  
 
Webbplats 
www.regionhalland.se/miljosamverkan 
 
Utvecklare 
Malin Andersson 035-17 98 39  

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv

