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Verksamhetsplan 2022 

Inledning 
Verksamhetsplanen för år 2022 beskriver de aktiviteter som planeras att genomföras i Byggsamverkan 
under år 2022. Utifrån behov och förutsättningar kan aktiviteter både tillkomma och utgå under årets 
gång. Aktuella datum och tider kommer att förmedlas i sedvanliga kanaler. Byggsamverkans budget för år 
2022 redovisas i ett separat dokument. Flera aktiviteter är gemensamma för både Miljösamverkan och 
Byggsamverkan och redovisas därför i båda verksamhetsplanerna. 

Verksamhetsplan 2021 innehåller också underlag till verksamhetsplan 2022. 

Budget 
Byggsamverkans budget för 2022 framgår av tabellen nedan. En reviderad budget tas på 
styrgruppens första möte 2022 när man vet om föregående år gick med över- eller underskott i 
verksamheten. Nedan räknas budget med ett nollresultat för år 2021. 

Post Budget (tkr) Förklaring 

Intäkter   
Över-/underskott från föregående år 290 Enligt ekonomisk rapport 11 

mars 2022 
Medlemsanslag 391  

Summa intäkter 681  

Lön och ersättning 236 För samordnaren. 
Övriga personalkostnader 6 T.ex. resor, utbildningar och 

samverkansträffar. 
OH-kostnader 31 T.ex. lokalhyror, chef, lokalvård, 

möbler, dator m.m. 
IT, PR och telefoni 10  
Nätverk 20  
Styrgruppsmöten och övriga möten 2  
Handläggarträff 20  
Presidieträffar 13  
Projekt 20 2 projekt á 5 000 kr resp. 10 000 

kr. Invasiva arter 5 000 kronor 
(delas med Miljösamverkan). 

Utbildningar 33 2 kurser á 22 deltagare á 750 kr. 
   

Summa kostnader 391  

Överskott till kommande år 290  

 

Kommentarer till budget 
Lön och ersättning: Avser en heltidstjänst för samordnaren där 60 % av lönekostnaderna täcks av 
medlemsavgifter från Miljösamverkan och 40 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från 
Byggsamverkan. Samordnaren har en heltidstjänst och arbetstiden är 50 % inom Miljösamverkan och 50 
% inom Byggsamverkan. Personal- och lönekostnader fördelas dock 60 % på Miljösamverkan och 40 % 
på Byggsamverkan. 
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Övriga personalkostnader: Uppskattning som utgår från summan som budgeteras tidigare år. 
Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt. 

Styrgruppsmöten och övriga möten: Sammanträden sker företrädesvis i kostnadsfria lokaler. 
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge eller den kommun/länsstyrelse där mötet äger rum (värden) 
bekostar fika. Lunch bekostas av deltagarna själva. 

Nätverk: Nätverken har möjlighet att äska medel från Miljösamverkan för att bekosta föreläsningar, 
studiebesök eller liknande. Medel beviljas förutsatt att följande kriterier är uppfyllda: 

• utbildningsinsatsen bidrar till att uppfylla miljösamverkans och nätverkets syfte och mål, 
• kostnaden ryms inom miljösamverkans beslutade budget och dagsaktuella ekonomi, 
• behovet av utbildningsinsatsen finns främst hos det enskilda nätverket och är inte prioriterat för 

miljösamverkans verksamhet i övrigt. 

Samordnaren gör bedömningen om kriterierna uppfylls och medger sedan äskande upp till beloppet i 
budgeten. 

Handläggarträff: Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av deltagaravgifter som täcker 
in samtliga utgifter i samband med aktiviteten. Hösten 2021 planeras en gemensam handläggarträff på en 
dag för Miljö- och byggsamverkan. 50 000 kr avsätts till att bekosta exempelvis en extern föreläsare. 
Deltagaravgiften reduceras därmed. Finns likvärdiga, kostnadsfria alternativ prioriteras givetvis dessa. 

Presidieträffar: Lokaler, lunch och fika bekostas av Miljö- och byggsamverkan. Utbildningsinsatser 
bekostas av Miljö- och byggsamverkan, men ska i möjligaste mån vara kostnadsfria, t.ex. genom experter 
och goda exempel i den egna organisationen. 

Utbildningar: Byggsamverkan bidrar med 750 kr per deltagare på utbildningar. Den faktiska summan 
beror på deltagarantalet i dessa utbildningar, det budgeterade beloppet grundas på 25 deltagare per kurs.   

Träffar för handläggare, förtroendevalda samt styrgrupp 

Presidieträffar 
År 2022 planeras minst en träff för presidierna i miljö- och byggnämnder som är medlemmar i Miljö- och 
byggsamverkan Kronoberg-Blekinge. Eftersom det är valår brukar tidsplaneringen för en andra träff på 
hösten inte gå ihop med de nya nämnderna. 

Syftet med träffarna är främst att lyfta initiativ och goda exempel inom miljö, hälsa och livsmedel, 
samhällsplanering och byggande, men kan också innebära tillsynsvägledning och aktuell information inom 
nämndernas ansvarsområden samt erfarenhetsutbyte. Dokumentet Riktlinjer för presidiekonferenser inom miljö- 
och byggsamverkan, beskriver arbetssätt samt rullande schema över värdskap för presidieträffarna.  

Vårens presidieträff blir fredagen den 29 april 2022 i Karlskrona. 

Årlig  handläggarträff 
Den årliga handläggarträffen blir en tvådagarsträff den 5–6 oktober 2022. Träffen ska vara gemensam för 
Byggsamverkan och Miljösamverkan.  

Styrgruppsmöten 
Styrgruppsmöten kommer under 2022 att hållas på fredagar: 11 mars, 3 juni, 16 september och 9 
december. 
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Projekt 
Följande projekt ska genomföras under året. 

Vägledning för handläggning av bygglov 
Projektet genomförs ej då inga projektmedlemmar har kunnat ställa upp. 

Förbättrad kommunikation vid remisser och svar 
Projektet genomförs ej då inga projektmedlemmar har kunnat ställa upp. 

Ritningsexempel 
Under våren 2022 har samordnaren haft möte med representanter från Växjö kommun och Länsstyrelsen 
i Kronobergs län. Man tittade då på andra projektförslag och kom fram till att projektet Ritningsexempel 
skulle kunna genomföras under hösten av de närvarande. 

Man vill ge samma information till bygglovsansökare i vårt samverkansområde. En samsyn i frågan 
underlättar handläggning och kommunikation med bygglovsansökare. Målgrupp är i första hand privata 
aktörer som sällan bygger och vars kunskaper är begränsade med mål att få in bygglovsansökningar med 
bättre kvalitet. Budget är främst riktad till inköp av konsulttjänst för ritningar. 

Beräknad tidsåtgång: 2 projektmedlemmar á 15 h. Projektledare 50 h. 

Beräknad budget: 15 000 kr.  

Invasiva arter 
Projektet har inkommit från Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge. 
Projektet syftar till att sprida information om invasiva arter för att kunna kartlägga dessa och slutligen 
utrota och minimera dess skador. Projekt i den här kategorin kan vara tillämpliga för att söka bidrag. 

Projektet kommer att genomföras tillsammans med Miljösamverkan. 

Beräknad tidsåtgång: 5 projektmedlemmar á 40 h. Projektledare 150 h. 

Beräknad budget: 10 000 kr, delas med Miljösamverkan. 

Hastigt uppkomna projekt 
Samordnaren håller sig uppdaterad efter projekt eller insatser som lämpligt bedrivs i Byggsamverkan 
Kronobergs och informerar styrgruppen i förekommande fall. Ingen beräknad tidsåtgång eller budget 
avsätts för detta. 

Utbildning 
Följande utbildningar ska genomföras under året. 

Artskyddsförordningen 
Plannätverket har önskat kursen och den anses både aktuell och akut. Det är en kurs i att implementera 
artskyddet i kommunernas planarbete. Kursen kan vara ett första steg till framtida projekt inom området. 

Kontrollplan enligt PBL 
En kurs i att utföra och följa kontrollplaner har önskats av byggnätverket. Kursen finns tillgänglig via 
minst en kursförmedlare som 1-dagskurs.  
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Konstruktiva tillsynsbesök 
Kursen är en del av utbildningsföretagets SIPU:s kursutbud. Utbildningen kommer genomföras 
tillsammans med Miljösamverkan. 

Under åren 2016–2019 har Miljö- och byggsamverkan anordnat utbildningen kommunikation och bemötande 
1–2 gånger om året. Inför år 2020 valdes en annan utbildning, konstruktiva tillsynsbesök, då merparten av 
medlemmarna hade gått förstnämnda kursen. För att möta upp behovet av att utveckla kommunikationen 
och bidra till goda samtal i samband med tillsyn och ge fler medlemmar möjlighet att ta del av 
utbildningen fortsätter Miljö- och byggsamverkan anordna kursen konstruktiva tillsynsbesök igen. 

Övriga utbildningar 
Samordnaren håller sig uppdaterad inom relevanta utbildningsområden och informerar chefer och 
nätverk som kan aktualiseras för dessa. Någon budget för dessa utbildningar avsätts inte. 

Nätverk 
I Byggsamverkan ges medlemmarna möjlighet till regelbundna träffar inom sina nätverk. Detta för 
möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom sitt tillsynsområde och sin yrkesroll. Nätverken syftar 
till att effektivisera arbetet inom området och stärka tillsynen genom likartad tolkning av lagstiftningen. 
Utöver träffar sker detta även genom kontakt i digitala verktyg.  

I Riktlinjer för nätverk inom Miljö- och byggsamverkan beskrivs arbetssätt för nätverk, värdkommuner 
samt styrgrupp. I en bilaga till riktlinjen finns ett rullande schema över värdskap för Miljö- och 
byggsamverkans nätverk. Inför år 2022 har det rullande schemat uppdaterats då det tidigare, tillsammans 
med Miljösamverkans dito, har inneburit att samma medlem har varit värd för flera nätverks träffar. Om 
någon kommun inte har möjlighet att vara värd för ett nätverk, ligger ansvaret på den kommunen att byta 
värdskapet med annan kommun. För år 2022 kommer samordnaren att fortsätta i behövande fall att 
hjälpa till och stötta för de nätverk som behöver detta. 

För samtliga nätverk finns möjlighet att äska medel för utbildningsinsatser, studiebesök eller liknande. För 
detta har medel avsatts i budgeten. Nätverken har även en viktig roll i att lyfta vilka utbildningar, 
tematiska möten och projekt som behövs och efterfrågas inom Byggsamverkan. 
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Underlag för verksamhetsplan 2023 

Träffar för handläggare, förtroendevalda samt styrgrupp 

Årlig  handläggarträff 
År 2023 planeras en gemensam handläggarträff för Miljö- och byggsamverkan, träffen blir under två 
dagar. 

Presidieträffar 
Under 2023 planeras två träffar för miljö- och byggpresidier i Kronobergs och Blekinge län. En av dessa 
träffar kommer att verka i utbildande syfte då 2022 var ett valår och nämnderna har flertalet nya 
ledamöter och konstellationer, se nedan.  

Utbildning för förtroendevalda 
Varje ny mandatperiod anordnar miljö- och byggsamverkan en utbildning för förtroendevalda i samarbete 
med länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Syftet är att erbjuda en utbildning för politiker kring de 
grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och myndighetsutövning enligt miljöbalken 
och plan- och bygglagen. 

Styrgrupp 
År 2023 planeras fyra styrgruppssammanträden för Miljö- och byggsamverkan. 

Nätverk 
Nätverken förutsätts fortsätta träffas enligt riktlinjer och rullande schema. 

Projekt 
Hösten 2021 förutsätts nätverk, kommuner och handläggare att inkomma med projektförslag som 
bearbetas och prioriteras enligt rutin till verksamhetsåret 2023. 

Utbildning 
Under 2023 beräknas utrymme finnas för ca två utbildningstillfällen inom Byggsamverkan. 
Utbildningsbehovet stäms av med styrgrupp för Byggsamverkan under 2022. 

Övrigt 
Det ska finnas utrymme för Byggsamverkan att anordna ytterligare en eller flera utbildningar och projekt 
enligt önskemål som dyker upp efter hand. Samordnaren håller sig uppdaterad inom relevanta 
utbildningsområden och projekt och informerar chefer och nätverk som kan aktualiseras för dessa. 
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