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Protokoll
Styrgruppens möte den 14 december 2017
Tid och plats: Den 14 december 2017, klockan 14.00- 16.00. Länsstyrelsen Västra
Götaland, Göteborg, Södra Hamngatan 3, lokal Taube.
Syfte med mötet är i huvudsak att följa upp ekonomi och resurser i
Miljösamverkan Västra Götaland.
Beslutande
Monique Wannding, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning, enheten miljö- och
klimatsamverkan
Karin Lundborg, Länsstyrelsens Veterinär- och djurskyddsenhet
Lars Uhlin, Länsstyrelsen funktionen för förprövning och veterinära frågor
Christina Marmolin, Skara/Skaraborgs kommunalförbund
Agneta Sander, Borås Stad/Sjuhärads kommunalförbund

Ej närvarande
Malin Årebäck, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning, enheten för miljötillsyn
Maria Bylund, Sotenäs, Munkedal och Lysekil/Fyrbodals kommunalförbund
Daniel Eek, Göteborg/Göteborgsregionens kommunalförbund
Övriga
Anna Malmros, projektledare
Maria Andersson, projektledare

1. Välkomna
Lars Uhlin ersätter Karin Lundborg som representant för Länsstyrelsens veterinäroch djurskyddsenhet i styrgruppen. Mötet börjar därför med en kort
presentationsrunda. Vi passade även på att tacka Karin för sitt engagemang och
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arbete i styrgruppen med en bok. Styrgruppen tackade även Daniel Eek som har
avgått från styrgruppen för gott arbete och bok som kommer på posten. GR
kommer att utse en ny styrgruppsrepresentant.

2. Fastställande av dagordning och utseende av justeringsman
Utsänd dagordning fastställs efter tillägg med punkterna Faddrar till projekt 2018
(beslutspunkt) och en informationspunkt från Boråsregionen under Övrigt. Lars
Uhlin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Ekonomiavstämning 2017
Redovisning av utfall och prognos för 2017. Utfallet för 2017 inklusive prognos för
december visar att vi håller oss inom budgetramen med god marginal. Exakt utfall
kommer skickas ut via e-post i januari till styrgruppen.
Agneta lyfte frågan om vi kan behålla pengar inom Miljösamverkan under åren för
pågående verksamhetsperiod istället för att justera efter varje år. Övriga tyckte att
det var en bra ide. Projektledarna undersöker om det fungerar för Länsstyrelsen.
Styrgruppen hade inget att invända mot redovisningen.
4. Budget och resurser 2018
Redovisning av förslag till budget och projektledarresurser 2018. Den största
budgetposten är projektledarresurser. Den andra budgetposten omfattar övriga
kostnader såsom informationsstöd, controller, konsult för verksamhetsutveckling
och omkostnader för projektledare.
Det sker viss ändring av vilka som arbetar 2018. Anna går ner i tid till 40% och
ersätts för den delen av Malin Karlsson på Länsstyrelsen. Maria Andersson
fortsätter på 100%. Från landsbygdsavdelningen kommer Emma Andersson att
arbeta.
Styrgruppen hade inget att invända mot budgetförslaget.
5. Styrgruppsmöten 2018
Maria presenterade kort organisationen i Miljösamverkan och hur vi samverkar
med Miljösamverkan Halland. Vi gick igenom förslag på mötestider för enskilda
och gemensamma styrgruppen i Miljösamverkan 2018. Eftersom fler och fler frågor
tas upp i den gemensamma styrgruppen föreslås att endast ha två möten med
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Miljösamverkans Västra Götalands styrgrupp (juni och nov/dec) och istället fyra
(februari, maj, sept, nov/dec) i den gemensamma styrgruppen.
Tidigare möte i februari kan strykas pga. att verksamhetsberättelsen genomförs
tillsammans med Miljösamverkan Halland och därmed behandlas i den
gemensamma styrgruppen.
Tidigare möte i september kan strykas genom att avstämning av ekonomi flyttas till
junimötet.
Med färre möten hoppas vi att alla har möjlighet att prioritera de möten vi beslutar
om.
Vi bokar följande möten för Miljösamverkans Västra Götalands styrgrupp:
14 juni kl.11.00 – 12.00 via Skype
27 nov kl. 11.00-12.00 på Länsstyrelsen i Göteborg
Dessa möten och övriga gemensamma projektgruppsmötet bjuder projektledarna in
till.
6. Verksamhetsberättelse för 2017
Miljösamverkan Halland och Västra Götaland har redan en identisk
verksamhetsberättelse sedan 2016. Dock är det två separata presentationer.
Projektledarna föreslår att vi gör en gemensam presentation för miljösamverkans
arbete med en enda presentation som endast skiljer dem åt gällande informationen
om ekonomi.
Beslut
Styrgruppen beslutar att ge projektledaren i uppdrag att ta fram en gemensam
verksamhetsberättelse för 2017 tillsammans med Miljösamverkan Halland.
7. Faddrar till projekt 2018
Styrgruppen beslutar följande faddrar till projekten 2018:
Spårbarhet - Lars
Utbildning om bassängbad - Maria
Miljötillsyn vid lantbruk - Christina
Buller och ljudnivåmätningar - Monique
Effektiv bostadstillsyn - Agneta
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Tillsyns av dagvattenanläggningar - Agneta
Planerad strandskyddstillsyn – GR i första hand, Christina i andra

8. Övrigt
- Information från Boråsregionen (Sjuhärads kommunförbund): Boråsregionen går
ut med en annons för en projektledare till arbete med miljöstrategisk samverkan i
Boråsregionen.
- 15 december 2017 är sista dag för att lämna projektförslag till Miljösamverkans
verksamhetsplaneringsprocess 2019-2020. Hittills har det kommit in 28 förslag.
- Julbrev i form av en powerpointpresentation skickas ut i december
- Kort reflektion kring MGE (Mötesplats Goda exempel):
Bra:
Energifyllt, mycket givande, bra förankrat med den allmänna passen. Många på
chefsträffen, men hade varit bra med mer tid.
Mindre bra:
De parallella passen behöver spegla livsmedelsområdet bättre nästa gång. Maten
dag 2 var väldigt lik maten dag 1 och flera var missnöjda med detta.

Monique Wannding
ordförande
Lars Uhlin
justerande
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Anna Malmros
sekreterare

