Verksamhetsberättelse
Miljösamverkan Sydost 2020

MILJÖSAMVERKAN SYDOST samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedel-,
miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna.

GENOMFÖRDA PROJEKT OCH TEMADAGAR UNDER 2020
Året 2020 började som vanligt med att projektarbetsgrupperna
arbetade fram sina projektplaner. I mars slog pandemin till och
det medförde att alla projekt styrdes om till digital form. Sen
dess har de flesta möten varit digitala och samtliga utbildningar
genomförts digitalt. Under året har alla lärt sig mycket om nya
digitala arbetssätt och utan tvekan tar vi med oss många av de nya
arbetsmetoderna till kommande år.

ÅRETS LIVSMEDELSPROJEKT
TILLSYNSPROJEKT MED FOKUS
PÅ EHEC OCH CAMPYLOBACTER

RESULTAT
» En plansch och en lättläst broschyr med information om EHEC
och Campylobacter togs fram.
» 37 inspektioner och endast en provtagning utfördes.
» Antalet inspektioner och provtagningar påverkades negativt av
pandemin. Kommunernas livsmedelsinspektörer har fått arbeta med
kontroll av trängsel under året vilket gett mindre tid till att engagera
sig i projektet.
» Samtliga restauranger bedöms ha bra rutiner för hantering av rå
kyckling och handhygien.
» Det var väldigt få av de kontrollerade restaurangerna som serverade
råbiff eller rosa burgare – men de som gjorde det skötte sig bra.
PROJEKTGRUPP
Mia Blomberg, Emmaboda kommun
Sara Pettersson, Hultsfred/Vimmerby kommuner
Sofie Sandelius, Oskarshamns kommun
10 tillsynsmyndigheter deltog i projektet

Fastighetsägare måste regelbundet planera och kontrollera sin
verksamhet för att motverka olägenhet. Detta sker genom att ta fram
rutiner för att förebygga tillväxt av legionellabakterier i fastighetens
vattensystem.
MÅL
» Minska och förebygga antalet legionellafall i bostäder
» Öka kunskapen om legionella hos handläggare och alla som äger
bostäder
RESULTAT
Följande material togs fram inom projektet:
» Broschyr om legionella till fastighetsägare
» Mall för information om legionella till hyresgäster
» Inspektionsunderlag med fokus på legionella i bostäder
» Checklista om legionella i bostäder till handläggare
Materialet presenterades för kommunernas handläggare på ett
digitalt möte. Monica Magnusson från Falkenbergs kommun
deltog under dagen och redovisade hur de arbetar med legionella.
Den planerade legionellaövningen och utbildningen kommer
att genomföras när pandemin är över och en representant från
smittskyddsenheten åter kan delta i arbetsgruppen.

ÅRETS MILJÖPROJEKT
LEGIONELLA I BOSTÄDER
Bakterierna EHEC och campylobacter orsakar varje år mängder med
matförgiftningar i Sverige. Det är grundläggande att restaurangernas
personal är medvetna om riskerna och hanterar maten på ett bra sätt.
Campylobacter finns främst i kyckling och smittar då kycklingen
inte tillagats tillräckligt eller om köttsaft från rå kyckling av misstag
hamnar i exempelvis en sallad.
EHEC förknippas främst med nötkött och kan finnas i nötfärs.
Det är därför viktigt att det finns särskilda rutiner för hantering av
finfördelat nötkött som ska serveras ogenomstekt – exempelvis råbiff
eller rosa burgare.
För att se att rutinerna fungerar som de ska kan man analysera köttet.
MÅL
» Färre konsumenter insjuknar på grund av matförgiftningar
» Verksamhetsutövare blir mer måna om sina verksamheter och om
sina kunder

PROJEKTGRUPP
Maria Eidrup, Kalmar kommun
Tina Danielsson, Smittskyddet, Region Kalmar län
Malin Lindström, Mönsterås kommun
Kristin Pettersson och Mikael Jönsson, Emmaboda kommun
Handläggare från alla 13 kommuner informerades
om materialet
MILJÖKVALITETSMÅL

Legionella är bakterier som förekommer naturligt i mark och
vatten. Det är genom dricksvattnet bakterierna kommer in i våra
vattensystem och under vissa förutsättningar kan de börja växa till i
ledningar och vattenberedare och bli en hälsorisk.

God bebyggd miljö

ÅRETS LIVSMEDELSPROJEKT
ANVÄNDNING AV AVFALLSMASSOR
I ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL
Det är bra att kunna återanvända jordmassor så mycket det går, även
om massorna klassas som avfall. Ibland kan det dock bli problem
om massorna är förorenade och riskerar att sprida föroreningar till
omgivningen.
Det nuvarande regelverket om massor är inte helt lätt att överskåda
och under projekttiden togs ett nytt lagförslag fram. Detta medförde
att projektplanen fick ändras.
MÅL
» Förenkla, effektivisera och tydliggöra handläggningen kring
hantering av massor för inspektörer och entreprenörer
» Visa exempel på bra samsyn om massor mellan berörda
kommunala förvaltningar
RESULTAT
» Ett digitalt utbildningspaket om det nya lagförslaget genomfördes
under året. Tre digitala filmer kunde ses inom en begränsad period
varefter ett digitalt möte genomfördes för att kunna ställa frågor till
föreläsaren och representant från Naturvårdsverket.
» Antal filmvisningar under 2020:
Del 1: 140 visningar, Del 2: 102 visningar, Del 3: 89 visningar
Det exakta antalet deltagare kan inte anges eftersom flera kunde delta
via de 18 länkar som skickades till förvaltningarna/enheterna.
» Arbetsgruppen arbetade också fram ett förslag till vägledning om
masshantering som kan användas när och om den nya lagen antas.
ARBETSGRUPP
Lotta Lindeborg, Mörbylånga kommun
Martin Sundén, Hultsfred/Vimmerby kommuner
Karin Bernefalk, Nybro kommun
Lotta Rundberg, Länsstyrelsen i Kalmar län
8 tillsynsmyndigheter från våra län deltog i utbildningen
om det nya regelverket.

SPARA VATTEN

NEDLAGDA KOMMUNALA DEPONIER

Kalmar och Gotlands län tillhör idag de delar av landet som får minst
nederbörd. I takt med klimatförändringarna är vi därmed särskilt
utsatta för torka, vattenbrist och mindre flöden i vattendragen, något
som blev tydligt i södra
under 2016 - 2018.
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Många kommuner har börjat arbetet med att undersöka de farligaste
deponierna för att kunna avgöra om de behöver åtgärdas eller inte.
Detta projekt påbörjades 2010 och fortsätter även in i 2021. Under
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En ny upphandling genomfördes.

om varan, detta gäller inte minst för allergiker.
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MÅL
» Smart och effektiv vattenanvändning vid verksamheter
» Kontrollera märkning och innehållsförteckningar av förpackade
» Öka kunskapen om vattenanvändningen hos företag och
och oförpackade varor.
tillsynsmyndigheter
» Ta fram ett tydligt och lättläst informationsmaterial till verksamhetsutövare.
»RESULTAT
Öka kompetensen inom området för länens livsmedelsinspektörer.
» Tre digitala filmer om vatteneffektivitet som riktas till företagare
» Genom samsyn främja likvärdig bedömning vid kontroll av livstogs fram. Filmerna kan med fördel visas för verksamhetsutövare i
medelsinformation.

samband med inspektioner.

RESULTAT
» Antal filmvisningar under 2020:
»Del
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3: 17 visningar
underlag, varav 13 på mindre fristående butiker med huvud» Ett digitalt inspektionsunderlag om vatteneffektivitet vid industrier
sakligen importerade livsmedel (importbutiker), fem på gårdsfinns nu på vår hemsida och kan även användas vid digitala tillsyn.
butiker och en övrig verksamhet.
» Samtliga 13 importbutiker hade brister i märkningen. Sex saluförARBETSGRUPP
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Thérese Lindquist, Mörbylånga kommun
» En broschyr med information om märkning togs fram.
» Broschyren har blivit väl mottagen och används nu i hela Kalmar
8 tillsynsmyndigheter i våra län har varit med i finansieringen
och Gotlands län samt i cirka 30 andra kommuner i Sverige.

av framtagna filmer.

Tillsynsmyndigheterna från alla kommuner deltog i projektet.

MILJÖKVALITETSMÅL

MILJÖKVALITETSMÅL

God bebyggd miljö

LÖPANDE PROJEKT SEDAN 2010

PROJEKTARBETSGRUPP
Ida Pettersson, MSO
Ingeborg Nikkanen, Kalmar
Eric Forsberg,Grundvatten
Kalmar
av god kvalitet

» De farligaste deponierna i länet har undersökts och åtgärdats.
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MIFO
2 Syftet med mötet var att utbyta
erfarenheter av pågående undersökningar och stötta varandra
i det fortsatta arbetet med att åtgärda de nedlagda deponierna.
ARBETSGRUPP
»Karin
Länsstyrelsen
Kalmarkommun
har 2019 ansökt om nya medel hos Natur
Bernefalk,i Nybro
vårdsverket
för kostnadsfria
utbildningar
Susanne
Martinsson,
Västerviks
kommun inom området under 2020.

Lill Thunberg, Länsstyrelsen
i Kalmar län
PROJEKTANKNUTEN
TEMADAG
Sara
Florén,
Länsstyrelsen
i
Gotlands
län
”Åtgärder på nedlagda deponier” genomfördes
under 2019.
Både deponiansvariga och miljöhandläggare deltog.

Tillsynsmyndigheter från 9 kommuner samt båda länsstyrelser

deltog i arbetsmötet.från 12 kommuner samt Länsstyrelsen
Tillsynsmyndigheter
Kalmar län deltog i arbetsmötet.
MILJÖKVALITETSMÅL

PROJEKTARBETSGRUPP
Karin Bernefalk, Nybro kommun
Susanne Martinsson, Västerviks kommun
Lill Ljunggren,
Länsstyrelsen
Kalmar län
God
bebyggd miljö

MILJÖKVALITETSMÅL:
GIFTFRI
MILJÖ

TEMADAGAR
Förutom temadagarna angivna under projekten har följande tre
temadagar genomförts digitalt under året.
Observera att det exakta antalet deltagare inte kan anges eftersom
utbildningarna visats via en länk som möjliggör för flera att delta i
utbildningarna.
Nya cisternföreskrifter – Genomfördes digitalt via Teams.
SAMVERKANSPARTER OCH FINANSIERING
Fördelade antal Ilänkar:
23
Miljösamverkan
Sydost ingår 16 parter. Dessa är Region
Gotland och följande kommuner: Västervik, Oskarshamn,

Släckning och utsläpp
– Denna
utbildning
Vimmerby,
Hultsfred,
Högsby,genomfördes
Mönsterås, Emmaboda,
tillsammans med
Räddningstjänsten
Oskarshamn
Nybro,
Kalmar, Torsås,i Mörbylånga
ochmed
Borgholm samt
Länsstyrelserna
i Gotlands och Kalmar
län som
och Kommunräddningstjänstens
och miljöförvaltningarnas
personal
förbundet Kalmar län. Samtliga parter finansierar verkmålgrupp.
samheten
en årligför
avgift.
Utbildningen kan
ses somgenom
en uppstart
nästa års projekt om
PFAS i brandskum.
Utbildningen visades digitalt via teams men spelades också för
att kunna ses i efterhand.
Antal fördelade länkar: 29
Antal filmvisningar: 33 (medelvärde av 6 delar)

Handläggning av tillsynsärenden enligt miljöbalken, med
fokus på förvaltningslagen – Genomfördes digitalt via teams.
Antal fördelade länkar 61.
Den planerade temadagen om resursbehovsutredning flyttas
fram till 2021.

FINANSIERING OCH NY SAMVERKANSPART
I Miljösamverkan Sydost ingår 16 parter. Dessa är Region Gotland
och följande kommuner: Västervik, Oskarshamn, Vimmerby,
Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Emmaboda, Nybro, Kalmar, Torsås,
Mörbylånga och Borgholm samt Länsstyrelserna i Gotlands och
Kalmar län samt Kommunförbundet Kalmar län. Samtliga parter
finansierar verksamheten genom en årlig avgift.

JÄMSTÄLLDHETSSTATISTIK 2020
Kvinnor
Miljönämnderna/
motsvarande, ordinarie
Miljöchefer kommuner

30% (36 st)
25% (3 st)

Män

70% (84 st)
75% (9 st)

56% (79 st)
44% (61 st)
67% (4 st)
Styrgruppen
PRESIDIEOCH MILJÖCHEFSMÖTE
MILJÖCHEFSMÖTE
PROJEKT 2020
33% (2 st)
PRESIDIE- OCH
Ett möte genomfördes i februari med länens presidier och
i TVL/
70% (11 st)
» Tillsynsprojekt Kontaktpersoner
med fokus på Campylobacter
och kanske
Aktuellt från Miljösamverkan Sydost verksamhet presenterades
på ett
referensgruppen
30% (4 st)
miljöchefer med Kommunförbundet Kalmar län som värd.
EHEC – livsmedelsprojekt.
digitalt möte den 6 oktober 2020 för länets presidier och miljöchefer.
89% (11 st)
Kontaktpersoner
Temat var Östersjön.
» Legionella i bostäder
– tillsynsprojekt.
livsmedel
11% (5 st)
» Spara vatten.
90% (8 st)
ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE
miljö
» Användning avProjektarbetsgrupper
avfall i anläggningsändamål.
10% (1 st)
Våren2019
2020genomfördes
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Våren
årsmötet
medmed
Länsstyrelsen
Kal100% (8 st)
Projektarbetsgrupper livs
mar
som
Nio av Miljösamverkan
Sydost
parter
som län
värd.
14värd.
av Miljösamverkan
Sydost 16
parter
informerades
om
0% (0 st)
TEMADAGAR
2020
informerades
verksamheten,
antogverksamhetsberättelsen
budgeten samt
verksamheten,omantog
budgeten samt
2019. för inspektörer.
46% (6 st)
Föredragshållare
»för
Miljörätt
verksamhetsberättelsen för 2018.
temadagar
54% (7 st)
» Nya cisternföreskrifter.
VALDA PROJEKT OCH TEMADAGAR 2021
100% (3 st)
» Resursbehovsbedömning.
Projektledare MSO
JÄMSTÄLLDHETSSTATISTIK
0% (0 st)
Projekt
» Samt tre temadagar knutna till årets projekt.
Avdelning
Kvinnor Män
Riktlinjer för oljeavskiljare
Miljönämnderna/motsvarande
39
82
Klimatanpassning i tillsynen
Miljöchefer kommuner
10
3
Uppföljning av tillsynsprojektet ”PFAS hos räddningstjänsten”
KONTAKTUPPGIFTER MSO
Handläggare kommuner
74
60
Samsyn
inom
kontrollområdet
spårbarhet
(livsmedelsprojekt)
Adress
Styrgruppen
4
2
KONTAKTUPPGIFTER
MSOSydost,
Miljösamverkan
Kontaktpersoner
10
5
Temadagar i TVL/referensgruppen
Adress
Kontaktpersoner
livsmedel
11
4
Kommunförbundet
i Kalmar län,
Effektiv bostadstillsyn med ventilation
MiljösamverkanBox
Sydost
Projektarbetsgrupper miljö
9
3
762
(Nygatan
34),
Kommunal samsyn kring prövning av avloppsanläggningar
Projektarbetsgrupper livsmedel
1
1
Kommunförbundet
Kalmar
län
39127
Kalmar
Kvalitetssäkra förelägganden
Deltagare temadagar miljö
77
58
Box 762 (Nygatan 34)
Resursbehovsutredning
Föredragshållare
temadagar(kvarstår från 2020)
4
3
391 27 Kalmar PROJEKTLEDARE
Samt 3 temadagar
Projektledare
MSO knutna till årets projekt2
Handläggare kommuner

Ida Pettersson, Livsmedel
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PROJEKTLEDARE
Vikare för Anna Johansson under 2020.
Ida Pettersson, livsmedel
ida.pettersson@hultsfred.se | tfn 0495 - 241403
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