
 
 
 
 

    
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge 

Verksamhetsberättelsen ger en kort och överskådlig beskrivning av aktiviteter och innehåll inom 

miljö- och byggsamverkan Kronoberg år 2019. Mer information aktiviteter finns på miljö- och 

byggsamverkans blogg. Det går också bra att kontakta samordnaren. 

I texten som följer markeras aktiviteter som berört miljösamverkan (M) och aktiviteter som 

berört byggsamverkan med ett (B). 

Medlemmar år 2019 

Miljösamverkan, 19 medlemmar (M) 

Kommuner- Alvesta, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Miljöförbundet Blekinge Väst, 

Ronneby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen i Blekinge län. 

Region Blekinge är medlem år 2019 men har sagt upp medlemskapet från och med 31 december 

2019. 

Byggsamverkan, 10 medlemmar (B) 

Kommuner- Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, 

Älmhult. 

Länsstyrelsen i Kronoberg. 

Samordnare miljö- och byggsamverkan (M) (B) 

Region Kronoberg är huvudman för miljö- och byggsamverkan och har haft 

samordningsansvaret under året. Samordnaren har Region Kronoberg som arbetsgivare och är 

placerad på Regional utveckling, Hållbar tillväxt. Samordnartjänsten är en heltidstjänst och 

arbetstiden fördelas 50% i miljösamverkan och 50% i byggsamverkan.  

http://blogg.regionkronoberg.se/miljo-bygg/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/Riktlinjer-presidieträffar_ändring_sep_2019.pdf
http://blogg.regionkronoberg.se/miljo-bygg/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/Riktlinjer-presidieträffar_ändring_sep_2019.pdf


 
 
 
 

 

Styrgrupp (M) (B) 

Styrgruppen för miljö- och byggsamverkan består av förvaltningschefer för miljö- och 

byggkontor eller liknande samt chefer inom miljöskydd och samhällsbyggnad på länsstyrelserna. 

Under 2019 genomfördes fyra styrgruppsmöten på Regionhuset i Växjö- 15 mars, 17 maj, 13 

september samt 6 december. Ordförandeskapet för mötena roterar mellan 

styrgruppsmedlemmarna. 

 

Förtroendevalda (M) (B) 

Den 22 mars ordnade miljö- och byggsamverkan en utbildningsdag i miljöbalken samt plan- och 

bygglagen för förtroendevalda i miljö- och byggnämnder. 116 förtroendevalda samt 

förvaltningschefer från medlemskommunerna deltog i utbildningsdagen. Utbildningsdagen hölls 

på Växjö konserthus. Dagen leddes av en jurist med lång och bred erfarenhet av miljöbalken och 

PBL. 

Älmhults kommun var värd för höstens presidieträff som ägde rum den 1 november på Ikea Hotell. 

Vid presidieträffen deltog 31 förtroendevalda och chefer från medlemskommunerna. Programmet 

innehöll föreläsning av SKR om kommunal samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

dragning av analytiker från Region Kronoberg om den ekonomiska geografin i Kronbergs och 

Blekinge län samt ett avslutande gruppsamtal. 

 

 

Mycket bra
13 personer

Ganska bra
7 personer

Mindre bra 
2 personer

Deltagarnas upplevelse av utbildningsdagen, 
22 svar 

Mycket bra Ganska bra Mindre bra



 
 
 
 

 

Handläggarträff (M) (B) 

Årets handläggarträff med miljö- och byggsamverkan ägde rum den 8 oktober på Alvesta 

konferenscenter. Cirka 120 personer från kommuner och länsstyrelser deltog i handläggarträffen. 

Programpunkterna var seminariet ”Miljöbalken och PBL- hållbara målkonflikter”, information 

om det regionala projektet Hållbar mobilitet samt inspirationsföreläsningen ”Bra är det nya bäst- 

verklig motivation och arbetslust” med Olof Röhlander.  

 

 

 

Samverkansträff miljötillsynsmyndigheter, polis och åklagare (M) 

Den 14 december arrangerade Länsstyrelsen Kronoberg och miljösamverkan gemensamt en träff 

med syfte att främja samverkan mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare vid misstanke om 

brott mot miljöbalken. Träffen hölls på polishuset i Växjö och 30 personer från kommuner och 

länsstyrelser deltog. Vid träffen medverkade representanter från polisen samt åklagaren vid 

riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Malmö. 

 

Utbildningar 

Kommunikation och bemötande (M) (B) 

Utbildningen ”Kommunikation och bemötande” genomfördes vid två tillfällen under året. 

Vårens kursomgång genomfördes 13-14 mars och 10 april och hade 8 deltagare. Höstens 

kursdatum var 18-19 september och 16 oktober med 16 deltagare. Syftet med kursen är att 

Mycket bra
19 personer

Ganska bra
31 personer

Mindre bra
5 personer

Deltagarnas upplevelse av 
handläggarträffen, 55 svar

Mycket bra Ganska bra Mindre bra



 
 
 
 

utveckla deltagarnas kommunikation och främja goda samtal vid tillsyn och myndighetsutövning. 

Kursen leddes av en psykolog och beteendevetare. 

Tillsyn inom miljöbalkens område (M) 

Den 21-22 mars anordnades i Karlskrona utbildningen ”Tillsyn inom miljöbalkens 

verksamhetsområde” riktad till kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt handläggare 

på länsstyrelsen. Deltagarantalet var 25 personer. Kursen leddes av en jurist med expertkunskap 

inom miljöbalken och förvaltningsrätt. Kursledaren förmedlades via utbildningsföretaget SIPU.  

Utbildning för byggnadsinspektörer (B) 

Den 8 november genomfördes en utbildning för byggnadsinspektörer i Alvesta. Kursen 

genomfördes i samarbete med utbildningsföretaget Byggutbildarna. Ämnen som berördes var 

inspektörens roll och uppgifter, tekniska egenskapskrav och tekniskt samråd. 29 personer deltog i 

utbildningen. Nätverket för byggnadsinspektörer äskade medel från byggsamverkan till denna 

utbildning och deltagaravgiften kunde därför reduceras. 

Seminarium om radon i bostäder och allmänna lokaler (M) 

Under våren genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten en riksomfattande turné med syftet att 

sprida kunskap om ny lagstiftning, strålskyddslagen och strålskyddsförordningen. Ett av tillfällena 

var den 21 maj i Alvesta. Vid denna träff deltog 33 personer från kommuner i Kronobergs, 

Blekinge, Jönköping och Kalmar län. Träffen var ett samarbete mellan miljösamverkan 

Kronoberg-Blekinge, Sydost och Jönköping. 

Seminarium och utbildningsdag om buller (M) 
I samarbete med Miljösamverkan Skåne genomfördes under våren två aktiviteter om buller och 

hur bullerstörningar kan begränsas i samhället. Den 7 maj genomfördes ett seminarium i 

Hässleholm och den 23 maj arrangerades en fördjupad utbildningsdag. Folkhälsomyndigheten 

och Naturvårdsverket medverkade och gav tillsynsvägledning inom respektive område. Även 

kommuner bidrog med att berätta om hur de arbetar för att förebygga buller. 

 

Nätverk (M) (B) 

Inom miljö- och byggsamverkan finns sammanlagt 11 branschspecifika nätverk, se nedan. 

Värdskapet för nätverken roterar årligen mellan medlemmarna. 

• Avfall  

• Små avlopp 

• Förorenade områden 

• Hälsoskydd 

• Lantbruk  

• Industri och annan 

miljöfarlig verksamhet 

• Naturvård och 

strandskydd 

• Byggnätverket  

• Planhandläggare 

• Administratörer 

• Livsmedel. 



 
 
 
 

Samtliga nätverk har genomfört träffar eller andra aktiviteter under året förutom nätverken för 

administratörer samt naturvård och strandskydd. Nätverket för planhandläggare är sedan tidigare 

vilande.  

Blogg (M) (B) 
För kommunikation använder miljö- och byggsamverkan en blogg. Samordnaren förvaltar 

bloggen och samlar här aktuell och relevant information om verksamheten. Exempelvis finns 

kontaktuppgifter till medlemmar och en evenemangskalender för kommande aktiviteter. 

Nationella projektledarträffar (M) 

Samordnaren deltog i de två årliga träffarna för projektledare i miljösamverkan runt om i landet. 

Årets träffar ägde rum i Lund den 16-17 maj och i Norrköping den 14-15 november. Syftet med 

projektledarträffarna är att utbyta erfarenheter och även främja samarbete mellan miljösamverkan 

i landet. Träffarna är mycket uppskattade och givande. Ett exempel på samarbete under året är en 

gemensam film om vad miljösamverkan innebär och nyttan med det.  

 
Utredning och översyn av organisation, styrning och ledning för miljö- och 
byggsamverkan Kronoberg-Blekinge (M) (B) 
 
2018 inleddes ett arbete med att se över samverkansmodellen för miljö- och byggsamverkan i 

syfte att fånga upp styrkor och svagheter för en långsiktigt hållbar samverkan. Detta arbete har 

fortskridit under 2019. Regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg tog i juni 2019 ett 

inriktningsbeslut att samordningsansvaret för miljö- och byggsamverkan ska övergå till en annan 

huvudman. Från och med 2021-01-01 kommer samordningsansvaret att övergå till en ny 

huvudman. 

Länsstyrelsen Kronoberg och Växjö kommun är de huvudmän som har anmält intresse för att ta 

över samordningsansvaret. I början av 2020 genomförs en omröstning bland medlemmarna för 

att utse en vilken av dessa som ska bli den nya huvudmannen för miljö- och byggsamverkan. När 

omröstningen är klar påbörjas processen med att flytta samordningsansvaret till den nya 

huvudmannen.  

 
 

 

 

http://blogg.regionkronoberg.se/miljo-bygg/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/Riktlinjer-presidieträffar_ändring_sep_2019.pdf

