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Miljö- och Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge 
Verksamhetsberättelsen ger en kort och överskådlig beskrivning av de aktiviteter och innehåll inom Miljö- 
och Byggsamverkan Kronoberg år 2021.  

I texten som följer markeras aktiviteter som berört Miljösamverkan (M) och aktiviteter som berört 
Byggsamverkan med ett (B). 

Medlemmar 
Miljösamverkan, 13 medlemmar (M) 

Kommunerna i: Alvesta, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Miljöförbundet Blekinge Väst 
(Karlshamn, Olofström och Sölvesborg), Ronneby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen Blekinge. 

Byggsamverkan, 10 medlemmar (B) 

Kommunerna i: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och 
Älmhult. 

Länsstyrelsen i Kronoberg. 

Samordnare (M) (B) 
Sedan årsskiftet 2020/2021 har Växjö kommun tagit över huvudmannaskapet för samordnaren. Inför 
detta har en ny samordnare rekryterats, Christoffer Andersson, han påbörjade sin anställning den 4 januari 
2021. Samordnaren har under året jobbat deltid 50 % under januari–mars och därefter 75 % året ut. För 
att stärka upp tjänsten har man tagit in Jenny Fogel på deltid 50 % under tiden januari–september.  

Samordnartjänsten är en heltidstjänst och arbetstiden fördelas 50 % i Miljösamverkan och 50 % i 
Byggsamverkan.  

Styrgrupp (M) (B) 
Styrgruppen för Miljö- och Byggsamverkan består av förvaltningschefer för miljö- och byggkontor eller 
motsvarande samt chefer inom miljöskydd och samhällsbyggnad på länsstyrelserna. Under 2021 
genomfördes fyra styrgruppsmöten; 12 mars, 21 maj, 17 september och 10 december. Ordförandeskapet 
för mötena roterar mellan styrgruppsmedlemmarna. På grund av pandemisituationen genomfördes 
styrgruppsmötena digitalt. 

Förtroendevalda (M) (B) 
Vårens presidieträff genomfördes digitalt den 16 april med Ljungby kommun som värd. Presidieträffens 
programpunkter var: ’aktuellt från Länsstyrelsen’ som informerade om strandskyddsutredningen, vindkraft 
och kommunalt veto och samordnad kommunal tillsyn; digitalisering samhällsbyggnadsprocessen och en 
dragning av SKR om miljötaxan. 

Höstens presidieträff genomfördes även den digitalt, den 12 november med Ronneby kommun som värd. 
Programpunkterna var: Information om Miljö- och Byggsamverkan inkl. förevisning av samarbetsyta 
(Teams); information om PFAS och ärendet i Kallinge och information om den nya byggtaxan från SKR. 



 
 

Aktiviteter 

Handläggarträff (M) (B) 
Den årliga handläggarträffen blev en digital endagshändelse den 7 oktober. Till träffen hade 128 
anmälningar kommit in, varav 13 var gruppanmälningar, därmed var uppåt 200 deltagare med under 
dagen. 

Träffen erbjöd föreläsningar om: Invasiva främmande arter av länsstyrelserna, rättshaveristiskt beteende 
med Jacob Carlander och medarbetarskap med Anna Tufvesson. Därtill informerade samordnaren om 
vad som är på gång i Miljö- och Byggsamverkan. 

Utbildningar (M) (B) 
Under året har vi genomfört flera kurser: en om strandskydd, en om ovårdade tomter, fastigheter och 
byggnader och en om konstruktiva tillsynsbesök. Kursen i dricksvatten för livsmedelsinspektörer av 
Svenskt vatten har däremot inte kunnat genomföras av kursförmedlaren under pandemin och skjuts fram 
till nästa verksamhetsår. Tillsammans med polis och åklagare genomfördes under en halvdag ’Miljötillsyn – 
brott mot MB’ som utbildning. Dessutom har vi haft deltagande hos andra Miljösamverkans utbildningar 
inom ’dricksvatten mål 2’ och oljeavskiljare.  

Strandskydd (M) (B) 

Den 21–22 april genomfördes den här kursen digitalt. Målgruppen för kursen var miljö- och 
bygglovshandläggare, planerare, inspektörer, chefer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och 
miljöområdet. Totalt var 35 deltagare med på kursen varav 26 var medlemmar och 9 var från andra 
kommuner. Kursen upplevdes som för bred för att passa alla närvarande och samtidigt tung med mycket 
information att ta in under två dagar framför skärmen. Föreläsare var Diana Zetterberg Rogers som 
förmedlades via SIPU. 

Ovårdade tomter, fastighet och byggnader (M) (B) 

Den 9 november genomfördes den här kursen digitalt. Målgruppen för kursen var främst 
byggnadsinspektörer, chefer och förtroendevalda inom plan- och bygg. Totalt var 25 deltagare med på 
kursen varav 20 var medlemmar och 5 var från andra kommuner. Kursen fick kritik för att vara endast en 
dag och man hade velat ha minst en dag till. Föreläsare var Christian Arnbom som förmedlades via Studia. 

Konstruktiva tillsynsbesök (M) (B)  

Den 1–2 december genomfördes den här kursen digitalt. 17 personer deltog, samtliga var medlemmar. 
Två deltagare var inte med under hela kursen och fick därmed inte heller diplom på att ha genomfört den. 
Kursen syftar till att ge deltagarna metoder för att förbättra samtalsklimatet i samband med tillsyn och 
därmed göra tillsynen effektivare. Kursen var mycket uppskattad av de som gick den. Kursen leddes av 
Linda Ljunggren, utbildad KBT-terapeut, från utbildningsföretaget SIPU. 

Miljötillsyn – brott mot MB (M) 

Den 18 november genomfördes en digital samverkansträff där representanter från polis och åklagare 
presenterade sin verksamhet och föreläste om hur man utreder brott mot MB. Föreläsare var Lars 
Magnusson från Åklagarmyndigheten och Frida Malmberg från Polismyndigheten. 

Som avslutning på träffen föredrog Helena Olofsson, Miljöchef på Gällivare kommun ett långvarigt 
ärende om en ovårdad tomt mitt i blickfånget på E45. 



 
 
Barnhälsomiljörapporten 2021 (M) (B) 
Den 22 oktober genomfördes ett webbinarium kring Barnhälsomiljörapporten 2021 tillsammans med 
Arbetsmiljö och medicin i Syd (AMM Syd), Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen i Blekinge 
samt Region Blekinge. Webbinariet var uppdelat på tre olika temapass med inriktningarna 
’Beteenderelaterade miljöfaktorer’, ’Samhällsplanering’ och ’Beteenderelaterade folkhälsofaktorer’. Under 
presentationerna var det mellan 40 och 70 närvarande på de olika passen och ca 90 unika deltagare under 
dagen. Deltagarna var från både Kronobergs och Blekinge län, de var tjänstemän från kommun, 
Länsstyrelse och region. Man arbetade med plan, miljö, hälsa, folkhälsa och verksamhetsutövning (bad, 
skola etc.). 

Projektledarträffar med Miljösamverkan Sverige (M) 
Samordnaren har deltagit på två projektledarträffar tillsammans med Miljösamverkan Sverige. Träffarnas 
syfte är att förbättra samverkan över gränserna, lyfta goda exempel och ta del av varandras arbete. Den 
första träffen, på våren, var digital med rådande pandemirestriktioner. På hösten blev det en fysisk träff i 
Göteborg. 

Nätverk (M) (B) 
Inom Miljö- och Byggsamverkan finns sammanlagt 12 branschspecifika nätverk, se nedan. Värdskapet för 
nätverken roterar mellan medlemmarna. Under 2021 tillkom ett nytt nätverk för dricksvatten. 

Miljösamverkan 

• Avfall 
• Avlopp  
• Dricksvatten 
• Förorenade områden 
• Hälsoskydd 
• Industri och annan miljöfarlig 

verksamhet 
• Lantbruk 
• Livsmedel 

Byggsamverkan 

• Bygg 
• Plan 

Båda samverkan 

• Chefer 
• Naturvård och strandskydd 

 

 

Trots den pågående pandemi har nätverken träffats, dock i digital form. De flesta nätverk har genomfört 
två träffar under året. Under nätverksträffarna har handläggare kunnat diskutera olika frågeställningar, tagit 
del av varandras arbete och lyssnat på utomstående föredragare. De har även tagit fram projekt- och 
utbildningsförslag till verksamhetsplanerna för 2022. 

Avslutande ord 
Miljö- och Byggsamverkan har fått en nystart och samordnaren har kommit igång med alla uppgifter som 
dennes tjänst omfattas av. Förhoppningen är att medlemmarnas intresse för att vara med och påverka 
fortsätter och kommer gå över i en fas där mycket rullar på av sig självt. 
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