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Protokoll
Styrgruppens möte den 14 juni 2018
Skype kl. 11.00-12.00
Beslutande
Lars Uhlin, Länsstyrelsen Västra Götalands landsbygdsavdelning
Maria Bylund, Sotenäs, Munkedal och Lysekil/Fyrbodals kommunalförbund
Christina Marmolin, Skara/Skaraborgs kommunalförbund
Per Kaarle, Mölndals Stad/ Göteborgsregionens kommunalförbund
Agneta Sander, Borås Stad/Sjuhärads kommunalförbund
Monique Wannding, Länsstyrelsen Västra Götalands miljöskyddsavdelning

Övriga deltagande
Anna Malmros, projektledare

1. Fastställande av dagordning och utseende av justeringsman
Med kallelsen utsänd dagordning fastställs. Maria Bylund utses att jämte ordföranden
justera protokollet.

2. Verksamhetsplanen 2019-2020
Anna berättar kort om de senaste stegen i processen. På uppdrag av den gemensamma
styrgruppen har projektledarna tillsammans med beredningsgruppen tagit fram förslag
till verksamhetsplan (VP) 2019-2020. Förslaget är utarbetat efter vad som bestämdes på
det gemensamma styrgruppsmötet den 2 maj. Nytt för i år är att Miljösamverkan
Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har en helt gemensam VP.
Diskussion
Styrgruppen diskuterar förslaget och anser att VP:n som helhet är bra. Texten är kortfattat
och lätt att ta till sig. Följande medskick och kompletteringsbehov framkom:
Gällande projektet Tillsyn på mindre lantbruk berättar Per att det kan vara svårt att
kommunicera att miljöförvaltningen tar ut avgift för besöken på tex små hästgårdar, när
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inte Länsstyrelsen tar betalt för alla sina tillsynsbesök. Där kan det behövas stöttning
med kommunikationen. Anna tar med detta till Teres som håller i projektet Tillsyn på
mindre lantbruk och som ska arbeta särskilt med kommunikation och bemötande.
I projektet Granskning av detaljplaner för bostäder görs ett mindre tillägg i texten om
medverkan i tidiga skeden, då det kan effektivisera och underlätta granskningen.
Styrgruppen anser att innehållet i texten är bra men att rubriken avgränsar projektet
onödigt mycket. Styrgruppen vill ändra rubriken till Projekt detaljplaner för bostäder,
då det öppnar upp för möjligheten att även beröra medverkan i tidiga skeden.
Beslut
Styrgruppen beslutar att verksamhetsplanen kan fastställas enligt beredningsgruppens
förslag, men med ovan nämnda ändringar, samt under förutsättning att Miljösamverkan
Hallands styrgrupp godtar ändringarna.
Verksamhetsplanen blir fastställd efter avstämning med Miljösamverkan Hallands
styrgrupp och när detta protokoll justeras.

3. Ekonomiavstämning 2018
Monique redovisar ekonomin i Miljösamverkan 2018 på en övergripande nivå.
Prognosen visar att vi håller oss inom ramen för budgeten. Vi har dessutom kvar ett
överskott från 2017 som både kommer från posten Övrigt och Projektledarresurser.
Monique föreslår att medlen kan användas för projektledarresurser alternativt till att
dela på den utgift som metodutvecklingen i projektet Tillsyn på mindre lantbruk kräver.
I dagsläget kommer Miljösamverkan Halland täcka den kostnaden då projektet drivs av
dem.
Samtliga tycker att det är en god idé att lägga delar av överskott på projektledarresurser.
Styrgruppen diskuterar alternativ för hur vi ska fördela kostnader mellan
Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Frågan om
fördelningsprinciper tas upp på ett gemensamt möte i höst. I väntan på det avvaktas
beslut om huruvida vi ska dela på kostanden i projektet Tillsyn på mindre lantbruk.
Beslut
Styrgruppen beslutar att överskott från 2017 kan läggas på projektledarresurser.
Frågan om fördelningsprinciper tas upp på ett gemensamt möte i höst.

4. Ny verksamhetsperiod 2021-2024
Inför nästa verksamhetsperiod ska Miljösamverkan Västra Götaland göra en
utvärdering. Projektledarna har fått återkoppling från chefer och handläggare att det var
brister i delaktigheten vid senaste utvärderingen 2016 då endast styrgrupperna
utvärderade arbetet. Anna visar en övergripande tidplan för processen.
Diskussion
Vi funderar på hur en utvärdering skulle kunna gå till. Alla är överens om att det är
viktigt med delaktighet i processen och att en kunnig person bör genomföra
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utvärderingen. Flera är positiva till en extern konsult men arbetet skulle även kunna
genomföras av en kompetent person inom våra organisationer.
Tidsplanens delar ser bra ut men det finns en farhåga att tiden är för kort för att
förslaget ska hinna processas av kommunalförbund och kommuner. Processen kan
troligen skilja sig åt i olika delar av länet.
Vi kommer ta upp frågan igen i höst. Tills dess tittar alla på hur processen ser ut i den
egna delregionen samt om tiden maj till oktober 2020 är tillräcklig för att hinna
processa ett förslag om ny verksamhetsperiod.
Beslut
Alla tittar på hur ett förslag om ny verksamhetsperiod skulle processas av
kommunalförbund och kommuner i den egna delregionen. Dessutom undersöks om det
är tillräckligt med tid att processa förslaget mellan maj och oktober 2020.

5. Övrigt
-

-

Projektet buller och dagvatten behöver förstärkas med projektdeltagare.
Fortsättningsutbildningen i kommunikation och bemötande var svår att fylla.
Utvärderingen visade på höga betyg, så vi hoppas den är lättare att fylla till nästa
omgång som är 2 oktober.
Projektledarna ser till att Per får kallelse till kommande möten.

6. Mötet avslutas
Styrgruppens ordförande avslutar mötet.

Monique Wannding
Ordförande

Maria Bylund
Justerande

Anna Malmros
Sekreterare
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