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Verksamhetsplan för Miljösamverkan Sydost 2022
Livsmedelsprojekt
Animaliska biprodukter (ABP)
Mål
Att livsmedelsföretag uppfyller ABP-lagstiftningen
Öka kunskapen hos företagarna om kravet på hantering av ABP
Förbättra inspektörernas kunskap om ABP-lagstiftningen
Beskrivning
Ta fram ett material som förtydligar vad vi inom livsmedelstillsyn ansvarar för gällande tillsyn
av ABP. Vad räknas som ABP? Vad ska vi inom livsmedel kontrollera?
Förslag till projektet är att vi gör en checklista för kontroll av ABP. I projektet kan även
kontroll av verksamheter ingå, förslagsvis butiker. En workshop kan ingå för att förbättra
inspektörernas kunskap innan kontrollerna genomförs. Även informationsmaterial riktat mot
VU kan ingå i projektet.
Tillägg: Kan med fördel samordnas med miljösidan. Förslag inom området finns med i deras
röstningsomgång också.

Miljöprojekt & temadagar
Tillsynsprojekt, fritt val
Tillsyn vid byggande och rivning
Tillsyn vid byggande och rivning kan ske genom särskilda tillsynskampanjer eller genomföras
i projektform. Det finns flera fördelar med detta. Bland annat kan kampanjen/projektet
planeras i detalj, genomföras under en avgränsad tidsperiod och sedan samlat följas upp och
utvärderas. Resultatet kan sammanställas och presenteras både internt och för
verksamhetsutövare och branschorganisationer. En annan fördel med att arbeta i projekteller kampanjform är att det brukar medföra en avsevärd kompetenshöjning inom det valda
tillsynsområdet.
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Informations/handledningsprojekt, miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”
Luftkvalitet vid skolor och förskolor
En nyligen publicerad studie visar på att luftkvalitén vid många förskolor är sämre än vad
som anges som etappmål i miljömålet ”Frisk luft”. Barn och ungdomar är i regel är känsligare
för luftföroreningar jämfört med vuxna. Det är därför extra viktigt att det finns en god
luftkvalitet där barn och unga vistas varaktigt. Skolor och förskolor är exempel på sådana
miljöer. Projektet bör ge svar på vilka faktorer som är viktigt att tänka på i samband med
lokalisering av nya skolor/förskolor samt vad som kan göras vid befintliga verksamheter för
att förbättra luftkvaliteten. Vilket underlag behövs för att försäkra sig om att det är en god
luftkvalitet vid verksamheterna?
Handledningsprojekt, Södra Östersjöns åtgärdsprogram
Påverkan på enskilda dricksvattentäkter och enskilda avlopp
Informationsprojekt om hur enskilda dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp påverkas av
klimatförändringarna. Beroende på hur klimatförändringarna slår kommer det att medföra
effekter på de enskilda dricksvattenbrunnarna och enskilda avlopp. I projektet skulle man
kunna sammanställa information om hur man ska ta hand om sin brunn på rätt sätt och hur
man ska tänka för att säkra upp den mot exempelvis skyfall eller saltintrång.
Pågående samordning av projekt
Nedlagda kommunala deponier
Samordning av arbetet att kartlägga, undersöka och åtgärda länens nedlagda kommunala
deponier pågår sedan 2010. Under året kommer minst ett möte med länens
kontaktpersoner att anordnas.

Temadagar
Buller
Bassängbad
Folkhälsomyndigheten har 2021 uppdaterat sitt vägledningsmaterial mm kring bassängbad. Temadag
kring tillsyn av bassängbad, reningstekniker, provtagning, egenkontroll och förvaring av kemikalier
mm. Nyheter på området och trender.
Konkurser
Juridiken kring konkurser kopplat till miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, förorenade områden).
Hur hanterar vi dessa ärenden på ett bra sätt? Vilka krav kan vi ställa och till vilken part? Kan vi ställa
nya krav under konkursen och i sådana fall riktat mot vem? Belysa problematiken när det inte finns
pengar kvar i konkursen att omhänderta farligt avfall och kemikalier. Vad händer med en fastighet
om ingen köper den ur konkursboet (abandonera)? Kan en tillsynsmyndighet kräva ett bolag i
konkurs? Prioriteringsordning för fordringar.

Samt tre temadagar knutna till valda projekt.
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Övriga aktiviteter
MSO kommer att fortsätta delta i det nationella miljösamverkansnätverket under året.
Presidie- och miljöchefsmötet kommer att genomföras den 5 maj 2022 med Emmaboda
kommun som värd. Miljösamverkan Sydost bidrar med administrativt stöd.

Organisation
Miljösamverkan Sydost bedrivs i samarbete mellan kommunerna i Kalmar län, Region
Gotlands, Länsstyrelserna i Kalmar och på Gotland samt Kommunförbundet Kalmar län.
Verksamheten bedrivs enligt avtalet med samtliga parter för perioden 2020-2022.

Årsmöte
Årsmötet är Miljösamverkan Sydosts högsta beslutande organ. Varje deltagande part äger en
röst. Vid årsmötet ska verksamhetsberättelse och budget för föregående år redovisas.
Årsmötet beslutar om vilka miljökvalitetsmål som ska styra två av miljöprojekten för
kommande år.
På mötet väljs två av de fyra kommunala representanterna till styrgruppen för en tid av två
år. Årsmötet genomförs den 24 - 25 mars 2022 i Borgholm.

Styrgruppen
Ansvarar för övergripande beslut som verksamhetsplan och budget samt för återkoppling till
respektive huvudman. Inför årsmötet sammanställer styrgruppen förslag till vilka
miljökvalitetsmål som ska vara styrande för två av miljöprojekten.
Beslut i principiellt viktiga frågor tas också i styrgruppen. I styrgruppen finns representanter
för projektets huvudmän.

Referensgrupperna, miljö och livsmedel
Agerar ”bollplank” för projektet/projektledaren och har ansvar för framtagande av förslag till
verksamhetsplan samt förankring av verksamheten i den egna organisationen.
I referensgrupperna finns representanter för samtliga kommuners miljö- och
livsmedelsförvaltningar, Länsstyrelserna samt projektledaren. Referensgruppen miljö deltar
även i Länsstyrelsens grupp för tillsynsvägledning.

Arbetsgrupper
En arbetsgrupp bildas för varje projekt som Miljösamverkan Sydost ska arbeta med.
Projektledaren är adjungerad till varje arbetsgrupp. För varje projektområde utformas en
projektplan med syfte och tidplan för olika aktiviteter.
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Tidplan VP 2022 (Reservation för tidsändringar under kolumnen möten!)
Tid
Januari
Februari
Mars
April
Maj

Möten

Årsmöte 24 - 25
mars, Borgholm
TVL
Styrgrupp
Presidie- och
miljöchefsmöte
5 maj

Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

TVL
Styrgrupp

TVL
Styrgrupp

Projekt

Temadagar
Miljö:
Livsmedels-projekt: Buller
Animaliska
biprodukter
Bassängbad
Miljöprojekt:
Tillsyn vid
byggande och
rivning
Luftkvalitet vid
skolor och
förskolor
Påverkan på
enskilda
dricksvattentäkter
och enskilda
avlopp
Nedlagda
kommunala
deponier
Ev. arbete med
färdigställande av
Legionella
projektets övning

Övrigt
Löpande arbete
med hemsidan och
miljösamverkans
nätverket.

Konkurser

Samt minst tre
temadagar knutna
till miljöprojekten

Verksamhetsplanering 2023 klar

Verksamhetsberättelse för 2022
påbörjas

