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Miljösamverkan Stockholms Län, förlängd samverkans
överenskommelse 2019-2022 

Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade vid sammanträdet den 13 juni 2018 att rekommendera 
kommunerna i länet att förlänga samverkansöverenskommelsen avseende 
Miljösamverkan Stoekholms Län. 

Ärendebeskrivning 
Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan inom 
miljöområdet mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Storsthlm. MSL är också ett s.k. expertnätverk inom Storsthlm. Nuvarande 
samverkansöverenskommelse upphör den 31 december 2018 och föreslås förlängas 
ytterligare fyra år. 

Syftet med samverkan är att effektivisera länets livsmedelskontroll och tillsyn inom 
miljö- och hälsoskydd. MSL:s samverkansprojekt gör det möjligt att samutnyttja 
kompetens och resurser för att säkra en likvärdig bedömningsgrund och underlätta för 
företag och andra verksamhetsutövare att följa riktlinjer i gällande lagstiftning. MSL är 
en av tio miljösamverkansorganisationer i landet. 

Samverkan ska även bidra till ett ökat resursutnyttjande, ökat utbyte av erfarenheter 
och större möjligheter att gå på djupet i olika tillsynsfrågor och skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Stockholms län. Miljösamverkans 
insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. 

Genom samverkan får miljökontoren samsyn i miljötillsynen och livsmedelskontrollen, 
samtidigt får företagen stöd i att följa lagstiftningen. Samverkan ska även leda till att 
handläggningstider kan kortas och att medborgare kan ges snabbare besked i 
ärendeproeessen. 

MSL driver varje år närmare 30-talet projekt för en bättre miljö och säkrare hantering 
av livsmedel. Se bilaga: Beskrivning av Miljösamverkan Stockholms Län. 

Exempel på projekt inom MSL: 

o Avfallshantering i affärer och på restauranger 
• God hygien i länets bassängbad 
o Inomhusldimat 
o Gemensam livsmedelsprovtagning 
o Miljökontorens digitala tjänster 
o Minskat läckage av miljögifter från fritidsbåtar 
o Nyckeltal för verksamhetsutveclding 
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Med anledning av att nuvarande överenskommelse upphör att gälla den sista december 
2018 föreslås att denna med några mindre justeringar i avtalstexten förlängs att gälla 
ytterligare en fyraårsperiod. 

Samverkansöverenskommelsen reglerar: 

• Parternas ansvar 
• Organisations och styrning 
• Personella resurser och administration 
• Avgifterför patterna 
• Avvikelser mot budget 
• Under- resp överskott i budget 
• Fakturering 
• Samverkansperiod, uppsägning och förlängning 

MSL förslås som tidigare finansieras av en fast- respektive rörlig årsavgift. Den rörliga 
delen förslås till 63 öre per invånare och en fast årsavgift för Storsthlm och läns
styrelsen på 171 tkrvardera. Ett avgiftstak för kommunerna är satt till171 tkr per 
kommun. Den praktiska administrationen av MSL:s operativa arbete utförs av 
Stockholms stad och regleras i ett särskilt avtal mellan storsthlm och Stockholms stads 
miljöförvaltning. 

storsthlm ska enligt den nu föreslagna samverkansöverenskommelsen ha möjlighet att 
använda MSL som expettnätverk i samband med remissförfaranden, utredningar och 
andra inom storsthlm beslutade uppdrag. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. storsthlm överlåter till kommunen att fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning. 

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm. 

Beslut om antagande av överenskommelsen är att likställa med undetteclmande. 
Överenslmmmelsen börjar gälla den l januari 2019. 

Svarsperiod 
storsthlm önskar få kommunernas ställningstagande senast den 31 oktober 2018 med 
e-post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Thomas Fredriksson, 
thomas.fredriksson@storsthlm.se 
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