Varför Miljösamverkan?

Mer information

”Jag har gått med vinst i varje projekt

Helene Nybom, miljöingenjör, Huddinge kommun

”Omvärlden ställer allt högre krav...
...på att vår tillsyn ska vara specialiserad, vilket kan vara svårt
för kommunerna att upprätthålla. För att öka kompetensen i
specifika områden kan vi genom Miljösamverkan dra nytta av
varandras kompetens. Jag tror att vi har anledning att samverka
ännu mer framöver.”
Michael Öhlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Sigtuna kommun

”Ur kundperspektivet är det viktigt...
...att få en likartad bedömning och hantering av ärenden, att
företagen känner igen sig när de vänder sig till olika kommuner.
Inom Miljösamverkan arbetar vi med nyckeltal som gör att vi
kan lära oss av varandras styrkor och veta vad som händer i
andra kommuner.
Sara Helmersson, miljöchef, Norrtälje kommun, ordförande i MSL:s styrgrupp

Organisation
Kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms
län (miljöskyddsenheten) och Kommunförbundet Stockholms
län (KSL) driver gemensamt Miljösamverkan Stockholms Län
(MSL). Vid de regelbundna regionala miljöchefsträffarna diskuteras och förankras beslut. MSL:s styrgrupp bereder frågorna. De olika samverkansprojekten bemannas av representanter
från kommunerna med stöd av MSL:s samordnare.

Informationsresurser
På www.miljosamverkanstockholm.se hittar du rapporter,
handledningar, metodbeskrivningar samt dokumentation från
seminarier och inbjudningar, det vill säga resultaten av vår
samverkan. Materialet är grupperat i följande områden:
• Avfall
• Avlopp, vatten och mark
• Energi			
• Hälsoskydd			
• Kemikalier och olyckor

• Kretslopp och resurshushållning
• Livsmedel
• Metodik, juridik och planering
• Miljöfarlig verksamhet
• Nationella rapportbiblioteket

Samverkan för att utveckla tillsynsfrågor sker landet runt
genom elva samverkansorganisationer. Hämta inspiration och
kunskap i det gemensamma rapportbiblioteket:
www.miljosamverkansverige.se/rapportbibliotek

”Det är kul och engagerande
Påverkansmöjligheten är en stor fördel. Miljösamverkan ger
möjlighet till fördjupning i arbetsgrupper där vi har ett projektinriktat arbetssätt. Vi skapar en kunskapsbank inom Miljösamverkan som är till nytta – det är lätt att gå in och titta på dokumentationen. Miljösamverkan är en möjlighet att ta tillvara för
kommunerna.”
Magnus Lindqvist, miljöutredare, Stockholms stad

Webblänk:
www.miljosamverkanstockholm.se
miljosamverkan@stockholm.se
Telefon: 08-508 28 929
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Det har gett mig mycket mer än den arbetsinsats jag satsat. Ofta
arbetar man ensamt i kommunerna. Det är värdefullt att diskutera med inspektörer från andra kommuner och det är roligt att
arbeta i projektform och fördjupa kunskaperna på ett sätt som
man annars inte får möjlighet till.”

” Vi inom kommunerna behöver
inte uppfinna hjulet själva varje
dag. Den största nyttan med
Miljösamverkan är samordningsvinsterna som uppstår när vi skapar gemensamma nyttigheter.”

Detta är
Miljösamverkan

Detta gör
Miljösamverkan

Miljösamverkan utgår från våra
utmaningar som inspektörer
Inom tillsynen ställs vi ständigt inför nya
utmaningar att utveckla tillsynsmetoder och
bedömningsgrunder. Lyckligtvis är vi sällan
ensamma om dessa utmaningar. Grunden
för Miljösamverkan är idéer som vinner på
samordning. Genom att sammanföra våra
kommuners kompetens och resurser kan vi nå
längre än som enskilda kommuner.

Miljösamverkan samlar kunskap
för att utveckla tillsynen
Arbetet syftar till att förbättra och effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskydd samt
livsmedel i länet. Samordningen gör att vi
kan utnyttja resurserna effektivare och tolka
lagen likvärdigt. Erfarenhetsutbytet ger större
möjligheter att gå på djupet i olika frågor och
åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling
av det kommunala miljöarbetet i Stockholms
län.

Miljösamverkan är konkret
och operativt
Vårt arbete inom Miljösamverkan är avgränsat och operativt inriktat. Det innefattar
konkreta verktyg, handledningar, erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad, information
och policyfrågor.
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Område

Utvecklar
tillsynsmetodik

Handledning för
bedömning och beslut

Sammanställer och
sprider kunskap

Utbyter
erfarenheter

Verksamhetsutveckling

Samverkansprojekt

Tvättning och
blästring av plåttak

Tillsyn av täkter

Utbildning i nya PBL

Saltvatteninträngning
i brunnar

Begränsning av trafikbuller
– seminarium

Inventering enligt
MIFO-metodiken

Verksamhetsutveckling
med webbenkät

Nationella
rapportbiblioteket

Vanliga frågor för
MoH-kontor och växel

Tillsyn av lantbruk

Minireningsverk
– handläggningsrutiner

Kommunikation och
bemötande i tillsynen

Branschriktlinjer för små
och medelstora företag

Värmepumpar
– handläggningsrutiner

Var tar elavfallet vägen?

Nyckeltal och
handläggningstider

Utvärdering av tillsynskampanj för piercing och
tatuering

Tillsyn av båtbottentvättning

Vedeldningsklagomål
– handläggningsrutiner

Energi i tillsynen
– handledning

Kosmetiska produkter
för barn

Piercing och tatuering
– tillsyn

Trafikbullerdomar
– sammanställning

Luftvärmepumpar, utbildning av installatörer

Farligt avfall
– småföretagare

Gemensam plats för
mallar och checklistor

Trafikbullerärende
— handläggningsrutiner

Kompetensutveckling inom
livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll
och riskklassificering

Mer information: www.miljosamverkanstockholm.se

