
 
 

Styrgruppsmöte Miljö- och byggsamverkan 
Kronoberg-Blekinge 
 

Mötesanteckningar 
Datum för mötet: 10 december 2021 klockan 9.15–11.30. 

Styrgruppsmötet sker digitalt via Teams. 

 

1. Kontroll av ordförande, sekreterare samt justerare. 

Ordförande: Kaisa Sandstedt, Växjö kommun 

Sekreterare: Samordnaren Christoffer Andersson. 

Justerare: Anna E Andersson, Ljungby kommun. 

2. Närvarokontroll av deltagare. 

Deltagare  Kommentar 
Carola Gunnarsson Alvesta kommun  
Sofia Bothorp Franke Karlskrona kommun  
Anna E Andersson Ljungby kommun  
Leila Aalto Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Anders Brännström Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Marie-Louise Svensson Markaryds kommun  
Johanna Randsalu Miljöförbundet Blekinge Väst Kom in kl. 9.20, punkt 4 
Kaisa Sandstedt Växjö kommun  
Christoffer Andersson Samordnare  
   
Ej närvarande   
Annika Sandgren Lessebo kommun  
Jeanette Kullenberg Ljungby kommun  
Hanna Svahnström Ljungby kommun  
Lisa Hansson Länsstyrelsen Blekinge  
Patrik Eriksson Ronneby kommun  
Camilla Norrman Tingsryds kommun  
Karin Holst Uppvidinge kommun  
Magnus Ericsson Växjö kommun  
Ingegerd Andersson Älmhults kommun  
Paul Robertsson Älmhults kommun  

 

3. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

  



 
 

4. Aktiviteter sedan föregående möte. (kampanjer, workshops, presidieträff, konferens, 
MSS-träff) 

a. Handläggarträff 7 oktober. 

Christoffer föredrog om det som förelästes om på handläggarträffen och hur många som deltog. 128 
anmälda och med alla gruppsittningar uppåt 200 deltagande handläggare. Föreläsningar om IAS med 
Länsstyrelserna, Rättshaveristiskt beteende med Jakob Carlander och Medarbetarskap med Anna 
Tufvesson. 

b. Webbinarium Barnmiljöhälsorapporten 2021, 22 oktober. 

Christoffer föredrog om hur presentationen av rapporten hade gått. 90 anmälda, ca 40–70 deltagare per 
temapass (Beteenderelaterade miljöfaktorer, Samhällsplanering och Beteenderelaterade folkhälsofaktorer). 
Efteråt lades video och material upp på webbsidan och under tiden som material låg upp hade vi 64 besök 
varav 31 unika och ett snitt om 100 sekunder/besökare, vilket anses som länge i sammanhanget enligt 
kommunikatören. 35 besökare hade öppnat dokument i samband med detta. Arbetsgruppen som bestod 
av Christoffer, två representanter från vardera Länsstyrelse och en från Arbetsmiljö och Medicin i syd. 

c. Presidieträff, 12 november. 

Christoffer föredrog om träffen där Ronneby var värd med Patrik Eriksson och Hillevi Andersson. 
Ämnen som togs upp var: Ronneby presenterade sina stadsutvecklingsplaner, Miljö- och byggsamverkan 
presenterade VP 2022 och förevisade Samverkanskanal – Teams, diskussionsämne PFAS (dragning av 
Peter Berglin VD Ronneby Miljö och teknik) samt genomgång av byggtaxan från SKR. 

d. Samverkansträff med rättsväsende, 18 november. 

Christoffer föredrog om träffens upplägg, Anders deltog och berättar hur han tyckte utbildningen var. 
Han tyckte att den var ganska bra ändå, åklagaren gjorde ett bra föredrag. Kanske inget nytt, men han 
hade ändrat på retoriken. Ansvarsvinklingen vem som ska göra vad och att man kan göra prov om man 
ändå ska göra detta. Polisens dragning var lite kort och kunde gått in mer på det tekniska. Anders tycker 
det har varit lite hårda ord tidigare mellan oss och åklagare tidigare. 

Miljösamverkan Sydost hade cirka 20 handläggare som deltog och totalt var det 60 stycken anmälda. 

e. Projektledarträff MS Sverige 24–25 november. 

Christoffer föredrog om sitt deltagande i Göteborg. Mycket tid lades om och kring den nationella 
tillsynsstrategin. Det finns fortfarande frågeställningar kring vem som ska ansvara och hur det ska 
finansieras men effektmål och målområden är väldigt bra. Fortsatt diskussion efter dagens möte kring 
detta. Se även punkt 9 c – VP 2023. 

Andra miljösamverkan kommer att ha utbildningar och projekt kring estetisk verksamhet och konstruktiva 
tillsynsbesök, Christoffer håller kontakt för samspel och utbyte.  

5. Uppkomna ärenden sedan föregående möte 

Fanns inga nya ärenden som inkommit. 

6. Uppföljning utbildningar. 
a. Ovårdade tomter, fastigheter och byggnadsverk. 

Christoffer föredrog om kursen. 25 deltagare (maxantal) varav 19 var från vår organisation och 2 från 
Miljöförbundets kommuner. 18 av 25 deltagare hade fyllt i utvärderingen. Kursen och kursledaren hade 
båda fått 3,8 av 5 i utvärderingen. En var missnöjd med kursen och fick kompensation (valfri 1- eller 2-



 
 
dagarskurs) av Studia och en var missnöjd med kursledaren och fick samma kompensation. Av 
utvärdering kunde man tyda att det var för mycket info för at bara ha det en heldag. 

b. Konstruktiva tillsynsbesök. 

Christoffer föredrog om kursen. 17 (av 20 max) deltagare. Utvärderingen gjordes direkt i slutet på kursen 
och det var bra betyg till både kurs och kursledare. Två deltagare var ej med hela tiden och fick därför 
inget diplom av kursledaren. Kursen lämpar sig väl att hållas digitalt, kursledaren föredrar rentav digitalt då 
övningarna tar mindre tid för att leta plats och kursledaren kan lätt gå mellan digitala ”breakout-rooms” 
för att lyssna och ge feedback. 

c. Artskydd 2022. 

Christoffer lyfter att kursen öppen för anmälan. En medlem undrade varför man ska gå den och 
sammanfattas svaret med ”Viktigt att skydda arter”,  ”Lagar från EU som kommer komma”, ”Biologisk 
mångfald som måste bevaras”. 

7. Uppföljning projekt. 
a. Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning 

Karlskrona är klara och planerar ej att genomföra mer inom projektet. Länsstyrelsen Blekinge, Markaryd, 
Växjö och Alvesta har inte hunnit bedriva tillsyn enligt projektplan och önskar mer tid. Styrgruppen 
beslutar om förlängning till sista maj. 

b. Uppdatering av broschyr om Egenkontroll. 

Beslut att låta den publiceras. Meddela styrgrupp och medlemmar när detta görs. 

8. Uppföljning nätverksträffar. 

Christoffer har agerat värd för följande nätverk under hösten; enskilt avlopp, bygg och kommande avfall, 
industri och miljöfarlig verksamhet. Därtill har Växjö haft en hybridträff med Förorenad mark och 
Älmhult har haft en för planhandläggare. Den sistnämnda kunde Christoffer inte deltaga på pga. vab. 

9. Samordnarens punkter. 
a. Signering av protokoll utan postande. 

Christoffer föredrog om tillvägagångssättet. Kontentan från närvarande är att vi behöver skriftligt svar för 
varje kommun att det ska hålla, särskilt när styrgruppsmedlemmar byts ut. Christoffer ser över hur detta 
ska göras. 

b. Möte inför samverkansträff rättsväsende (EMIL-grupp). 

Anders berättar hur han tyckte utbildningen var. Han tyckte att den var ganska bra ändå, åklagaren gjorde 
ett bra föredrag. Kanske inget nytt, men han hade ändrat på retoriken. Ansvarsvinklingen vem som ska 
göra vad och att man kan göra prov om man ändå ska göra detta. Polisens dragning var lite kort och 
kunde gått in mer på det tekniska. Anders tycker det har varit lite hårda ord tidigare mellan oss och 
åklagare tidigare. 

Christoffer berättade att han haft kontakt med Miljösamverkan Sydost och de har intresse av att vara med 
i den framtida samverkansgruppen. Beslut att samverka tillsammans med Kalmar då det ger större kraft 
och dignitet från vår sida. 

  



 
 

c. VP 2023. 

Punkten flyttades till efter mötet och blev en diskussion kring hur Nationella tillsynsstrategin kan 
implementeras i VP framöver. Se separat dokument. 

d. Projektmedlemmar. 

Christoffer lyfte frågan kring projektmedlemmar till nästa års VP. Styrgruppen tar med detta och ser över 
möjligheten att bidra. Helst ska förslag till projektmedlemmar vara gjort innan årets slut. 

10. Aktuell information från länsstyrelsen och kommunerna. 

Leila: Budget på nationell nivå ger stora konsekvenser på vår enhet. Många stöd kommer slopas från 
årsskiftet. Vi vet inte hur hårt detta slår på oss och det kan i sin tur ge mer tillsynsvägledning för Marie 
Ståhle. 

Vi diskuterar med regionen kring hur vi kan samverka. Kulturmiljödagen är en träff som vi kommer göra 
mer tillsammans. 

Planerar att i april. Fyra avdelningar som tillsammans ska ha ett samutvecklingsforum, beredskap, 
klimatanpassning. Färre tillfällen för kvartalssamtal. 

Länsstyrelsen i Jönköping har varit flitigare med träffar kring tillsynsuppdraget. MS har tipsat våra 
kommuner om att vara med på dessa. Kan komma att vara lite sena och spontana inbjudningar men det 
kommer att bli bättre framöver. 

Anders: Har arbete med avloppsreningsverk och en kommande brist på fällningskemikalier. Oklart just nu 
vad vårt uppdrag är men förra veckan fick vi från MSB, Kemi, Livsmedelsverket m.fl. om uppkommande 
brist på sådana kemikalier. Många möten på högre nivå kring just detta. Ingen brist just nu men kan 
komma att bli. Risken är att man inte klarar fosfor-utsläppen. Vi återkommer med info så fort vi vet något 
mer. Kan kopplas till pandemin men finns även andra anledningar. 

11. Övriga frågor kring Miljö- och byggsamverkan. 

Inga frågor. 

12. Nästa möte 

”Bra med fysiskt möte för att binda alla oss nya samman.” ”Vi kan nog redan nu rikta in oss på att nästa 
möte är digitalt med de restriktioner som är nu.” 

Styrgruppens kontenta är att vi vill ha en fysisk träff så snart det är möjligt med pandemin i beaktande. 

 

Mötet avslutades av ordföranden. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ _______________________________________ 
Kaisa Sandstedt Anna E Andersson 

Ordförande Justerare 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________  
Christoffer Andersson  

Sekreterare  
 


