Information till dig som börjat arbeta med miljö-, hälso- eller livsmedelsfrågor på en miljöförvaltning/enhet inom Kalmar eller Gotlands län!
Välkommen till Miljösamverkan Sydost!
Syftet med detta blad är att ge dig en kort information om hur Miljösamverkan Sydost arbetar!
Information om aktuella projekt och temadagar finns på Miljösamverkan Sydost hemsida
www.miljosamverkansydost.se
Miljösamverkan Sydost är en verksamhet för samverkan mellan tillsynsmyndigheterna i Kalmar län
och Gotlands län inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena.
Verksamheten har pågått sedan 2003 och stöds ekonomiskt av samtliga kommuner i båda länen, Länsstyrelsen i Gotlands och Kalmar län samt Kommunförbundet Kalmar län.
Ett huvudargument för att Miljösamverkan Sydost bildades var ett politiskt önskemål om en likvärdigare handläggning av våra ärenden inom länen. Våra arbetsområden växer och blir mera komplexa
medan resurserna i bästa fall förblir desamma.
Miljöbalkens syfte är att tillförsäkra alla invånare och kommande generationer en hälsosam och god
miljö. Livsmedelslagen syfte är att konsumenten får säkra livsmedel och inte blir lurad.
För att uppfylla lagstiftningens mål krävs att tillsynsmyndigheterna samverkar.
Att samverka på regional nivå ger många vinster i form av ökad kunskap, utbyte av erfarenheter samt
en effektivare och enhetligare handläggning av ärenden. Tillsammans testar och utvecklar vi nya
tillsynsmetoder för att effektivisera och förbättra tillsynsarbetet.
Miljösamverkan Sydost genomför årligen tre till fyra projekt och ett antal temadagar där företag och
andra förvaltningar ofta bjuds in.

Vi arbetar med att


Ta fram informationsmaterial- och
under lagsmaterial i aktuella frågor



Anordna gemensamma informations- och
tillsynskampanjer



Utarbeta handledningar för tillsyn



Anordna kurser och seminarier



Fånga upp och lyfta fram olika initiativ
som tas runt om i länet, på miljökontor,
hos länsstyrelsen, regionförbund och
andra aktörer

Årsmötet och styrgruppen
Årsmötet är verksamhetens högst beslutande
organ och består av länens alla miljöchefer. På
årsmötet redovisas verksamheten och budgeten.
Årsmötet beslutar om de miljökvalitetsmål som ska
vara styranade för två av miljöprojekten.
På årsmötet utses även styrgruppen som består av
fyra kommunala miljöchefer, två miljöchefer från
Länsstyrelserna, en representant från Kommunförbundet och Miljösamverkan Sydosts två projektledare. Styrgruppen antar verksamhetsplanen och
ansvarar för verksamhetens ekonomi. De tar även
fram förslag till de miljökvalitetsmål som ska vara
styrande för två av miljöprojekten. Gruppen träffas
tre till fyra gånger årligen.
Minnesanteckningar från mötena finns på
hemsidan.

TVL/Referensgruppen - miljö

Kontaktpersonsgrupp livsmedel

TVL/Referensgruppen arbetar fram förslag till
verksamhetsplanen utifrån styrgruppens antagna miljökvalitetsmål. De tar även upp aktuella frågor kring
verksamheten. I gruppen finns en representant från
varje kommun/länsstyrelse, även kallad kontaktperson. Referensgruppen anordnar sina möten tillsammans med Länsstyrelsernas tillsynvägledning.
Gruppen träffas tre till fyra gånger årligen.

Kontaktpersonsgruppen arbetar fram förslag till
verksamhetsplanen utifrån styrgruppens antagna
inriktning. De tar även upp aktuella frågor kring
verksamheten. I gruppen finns en representant från
varje kommun/länsstyrelse från livsmedelssidan.
Alla livsmedelsinspektörer samlas på länsmöte två
gånger per år i länsstyrelsens regi. Därutöver anordnas en kontaktpersonsträff per år.

Val av projekt
Projekten och temadagarna väljs på våren, enligt styrgruppens riktlinjer, året innan projekten genomförs.
Valen sker inom refererens– och kontaktpersonsgrupperna där varje representant har en röst. De projekt och
temadagar som får flest röster genomförs. Referensgruppens medlemmar ansvarar för att förmedla information till och från den egna förvaltningen.
Varje vår kan du lämna projekt-, temadagsförslag till din förvaltnings kontaktperson. Du hittar din kontaktperson på hemsidan under ”kontakt”. Minnesanteckningarna från våra möten finns på hemsidan under ”Om
Miljösamverkan Sydost”.

Projektarbetsgrupper
När projekten valts är det dags att välja handläggare till projektarbetsgrupperna. En förfrågan om vem som
vill delta i arbetsgrupperna görs i november/december till alla förvaltningar/enheter genom kontaktpersonerna. 4-5 handläggare brukar delta i arbetsgrupperna. Arbetet i projektarbetsgruppen kan vara olika långt
beroende på syftet med projektet och hur mycket tid handläggarna kan lägga på projektet. Om du vill vara
med i en arbetsgrupp informera din kontaktperson! Vi läggar stor vikt på att arbetsgruppernas deltagare har
olika erfarenhet, ålder och kön. För att säkra en bra tillsynsvägledning har länsstyrelsernas handläggare
alltid en plats i miljöarbetsgrupperna.

Miljösamverkan i Sverige
Miljösamverkan Sydost är med i Sveriges nätverk för miljösamverkansprojekt. Information om dessa projekt finns på hemsidan under
”länkar”. Alla Sveriges miljösamverkans projekt finns sammanställda i ett rapportbibliotek på Miljösamverkan Sveriges hemsida.

Har du idéer, synpunkter eller frågor hör gärna av dig! Vi kan alltid bli bättre!
Karen Jensen
projektledare för Miljösamverkan Sydost
0480-45 67 07
karen.jensen@kfkl.se

Anna Johansson
projektledare för Miljösamverkan Sydost livsmedel
0490-25 48 07

