Varför
miljösamverkan?

Miljösamverkan Stockholms län, augusti 2022

Samverkan gör
skillnad
Länets kommuner jobbar ständigt med att utveckla
tillsynsmetoder och bedömningsgrunder inom
livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen,
samtidigt som verksamhetsutövarna ska få stöd med att
leva upp till kraven i lagstiftningen.
Denna utmaning är lättare att lösa genom samverkan.
Kommunerna samlar kompetens och resurser för att nå
längre än som enskild kommun. Samverkan gör att vi kan
utnyttja resurserna effektivare och göra likvärdig tolkning
av lagen, vilket ger konkurrensneutralitet.
Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna ger också större
möjligheter att gå på djupet i olika frågor och gemensamt
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom det
kommunala miljöarbetet. Samverkan blir konkret och
operativ genom att ta fram handledningar, genom benchmarking och genom gemensam kompetenshöjning.

Likartad bedömning och konkurrensneutralitet
För både medborgare och företag är det viktigt
att få en likartad bedömning och hantering av sitt
ärende, och att företagen känner igen sig när de
vänder sig till olika kommuner.

Magdalena Bosson
Stadsdirektör Stockholms stad

Genom miljösamverkan kan vi också gemensamt
underlätta för verksamhetsutövare att leva upp
till de krav som miljöbalk och livsmedelslagstiftning ställer.

Samverkan bra plattform för tillsynsvägledning
Miljösamverkan Stockholms län är en viktig
del av länsstyrelsens tillsynsvägledning. Vi
deltar i de olika samverkansprojekten och
bidrar med kunskap i sak och om regelverken.
Genom samverkan får vi även en bra kanal
för dialog mellan de centrala myndigheterna,
länsstyrelsen och kommunerna.
Johanna Lindgren
Miljödirektör Länsstyrelsen
Stockholm

Ett konkret stöd till näringsliv och invånare
Storsthlms uppdrag är att främja samarbetet
mellan länets kommuner genom dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Vi har
som ett av våra fokusområden att stödja kommunernas miljöarbete. En viktig del i detta arbete
är samverkan kring miljöfrågor och där utgör
Miljösamverkan Stockholms län ett konkret stöd
till näringsliv och invånare

Vad gör
miljösamverkan?
Bad utan legionella
För att ta reda på förekomsten av legionella i
bassängbad och ge stöd till verksamhetsutövarna
att förhindra legionellatillväxt i anläggningen
genomförde kommunerna ett gemensamt
tillsynsprojekt under 2020-2021. Legionellabakterier kan bland annat orsaka den allvarliga
lunginflammationen legionärssjuka.

Johan von Sydow
Förbundsdirektör, Storsthlm

Miljösamverkan säkerställer ett gott miljö och hälsoskydd

Per Törnvall
Kommundirektör, Sollentuna
kommun

Miljö- och hälsoskyddstillsyn är en komplex
uppgift som behöver specialistkompetens
inom många områden. Genom att samverka
mellan kommunerna kan vi genomföra vårt
samlade tillsynsuppdrag i länet rättssäkert
och effektivt. Allt för att säkerställa god miljö
och hälsa samt säkra livsmedel för länets
invånare och ge god service till våra
företagare.

Martina Kitti
Projektledare för bassängnätverket och inspektör vid
Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor.

17 kommuner deltog och resultatet visar att
nästan hälften av anläggningarna hade
förekomst av legionella. 3 av 4 verksamhetsutövare kontrollerar vattentemperaturen i
ledningsnätet men ca 40 % saknar skriftligt
egenkontrollprogram för legionella. Med
utgångspunkt i resultatet kan nu länets miljökontor utveckla tillsynen av bassängbaden.

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

Kompetens för säkert dricksvatten

8

EU:s nya dricksvattendirektiv ställer höga krav på
att kommunerna kan kontrollera produktion och
ledningar. För att möta upp till kompetenskraven
och skapa förutsättningar för en likvärdig,
riskbaserad och effektiv kontroll ordnar
Miljösamverkan Stockholms län flera utbildningar.
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Benchmarking och uppföljning

Maria Lindström
Projektledare för nyckeltalssamverkan och miljö- och
hälsoskyddschef i
Österåkers kommun

För att ha underlag till benchmarking och
verksamhetsutveckling har länets miljökontor
sedan 15 år tillbaka ett antal gemensamma
nyckeltal. Främst används de 20 nyckeltalen
för att inom respektive kommun diskutera
och utveckla tillsynsarbetet. Vi har även stor
nytta av nyckeltalen för att inspireras av
varandra och hitta möjligheter till
effektivisering och kvalitetshöjning.

Kristina Engström
Livsmedelsinspektör Järfälla
kommun

Genom våra utbildningar har jag fått djupare
kunskap och bra stöd för att utföra uppdraget
effektivt. Det gör det lättare att kommunicera och
ställa tydliga krav gentemot verksamhetsutövaren.

Detta är miljösamverkan

• 23 miljökontor i 26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm.
• Cirka 600 inspektörer och chefer.
tjugo samverkansprojekt inom livsmedelskontroll, miljöbalk och verksam• Över
hetsutveckling. Samverkansprojekten leds och bemannas av miljökontoren.
Stockholms län bidrar till en utveckling och effektivisering av
• Miljösamverkan
miljökontorens arbete.
de regelbundna miljöchefsträffarna diskuteras och förankras beslut.
• Vid
Dessförinnan har MSL:s styrgrupp berett frågorna.
Stockholms län är en av elva regionala miljösamverkans• Miljösamverkan
organisationer i landet.

Fler exempel på samverkan
utveckling av tillsynsmetodik genom gemensam
kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker
gemensam handledning för bedömning och beslut
genom Bassängnätverkets Checklista för tillsyn av
bassängbad
sprida kunskap genom gemensam information till
båtklubbar om metoder för giftfri båtbotten
stöd för uppföljning och kontroll genom
revisionsutbyte i livsmedelskontrollen
verksamhetsutveckling genom gemensam mall för
en behovsutredning
gemensam upphandling av sanering av objektsburen
smitta

miljosamverkanstockholm.se

