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Verksamhetsplan 2020 

 

Inledning 

Verksamhetsplanen för år 2020 beskriver de aktiviteter som planeras att genomföras i 

miljösamverkan under år 2020. Utifrån behov och förutsättningar kan aktiviteter både tillkomma 

och strykas under årets gång. Aktuella datum och tider finns i evenemangskalendern på miljö- 

och byggsamverkans blogg. Budget 2020 för miljösamverkan redovisas i ett separat dokument. 

Flera aktiviteter är gemensamma för både miljösamverkan och byggsamverkan och redovisas 

därför i båda verksamhetsplanerna. 

Verksamhetsplan 2020 innehåller också underlag till verksamhetsplan 2021. 

Träffar för handläggare och förtroendevalda 

Presidieträffar 

År 2020 anordnas två träffar för presidier i miljö- och byggnämnder eller motsvarande i 

kommuner som är medlemmar i miljö-och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge. 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. 

 

Riktlinjer för presidiekonferenser inom miljö- och byggsamverkan, beskriver arbetssätt samt 

rullande schema över värdskap för presidieträffarna.  

 

Vårens träff blir den 24 april i Markaryd och höstens träff blir den 6 november i Karlskrona. 

 

Årlig handläggarträff 

Den årliga handläggarträffen blir en tvådagarsträff 7-8 oktober 2020 på Ronneby brunn. 

Styrgruppen har beslutat att träffen ska vara gemensam för både miljösamverkan och 

byggsamverkan.  

Samverkansträff för tillsynsmyndigheter, polis och åklagare 

Senhösten 2020 planeras en samverkansträff för tillsynsmyndigheter, polis och åklagare i 

Kronoberg och Blekinge som gäller brott mot miljöbalken. Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i 

Kronobergs län tillsammans med miljösamverkan. Länsstyrelsen ordnar program och innehåll 

samt sköter kontakten med polis och åklagare. Miljösamverkan bidrar med inbjudan, anmälan, 

lokal, fika etc.   

 

Utbildning 

Konstruktiva tillsynsbesök 

Kursen Konstruktiva tillsynsbesök kommer att anordnas vid ett tillfälle våren 2020. Ytterligare ett 

kurstillfälle kan anordnas hösten 2020 om medlemmarna önskar det. Kursen är en del av 

utbildningsföretagets SIPU:s kursutbud. 

 

Sedan år 2016 har miljö- och byggsamverkan anordnat utbildningen Kommunikation och bemötande 

1-2 gånger om året. Då merparten av medarbetarna hos medlemmarna nu har gått denna kurs är 

det därför läge att under år 2020 erbjuda en ny utbildning som möter upp behovet av att 

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


3 
 

utveckla kommunikationen och bidra till goda samtal i samband med tillsyn. Konstruktiva 

tillsynsbesök uppfyller detta. 

 

Strandskydd, grund- och fortsättningskurs 

27-28 april arrangeras en två-dagarsutbildning i strandskydd som riktar sig till handläggare, 

planerare, inspektörer, chefer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet. 

Utbildningen är en del av utbildningsföretaget SIPU:s kursutbud. 

 

Dricksvatten för livsmedelsinspektörer  

Hösten 2020 planeras en utbildning riktad till livsmedelsinspektörer med temat dricksvatten. 

Utbildningen planeras bli en dag. Närmare information om denna utbildning kommer längre 

fram på året. 

 

Ovårdade tomter 

Hösten 2020 planeras en utbildning riktad till byggnadsinspektörer i första hand. Handläggning 

och tillsyn av ovårdade tomter kan dock även vara relevant för miljö- och 

hälsoskyddshandläggare. Om möjligt utformas kursen så att den blir relevant även för miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer. Utbildningen planeras bli en dag. Närmare information om 

utbildningen kommer längre fram på året. 

 

Övriga utbildningar 

Under år 2020 kan det också bli aktuellt med träffar där statliga myndigheter eller andra 

organisationer vill nå ut med information om förändringar i lagstiftning samt vägledning. 

 

Om möjligt och i mån av tid kan även en utbildning om miljöjuridik anordnas under hösten 

2020.  

 

Nätverk 

I miljösamverkan träffas medlemmarna regelbundet inom branschspecifika nätverk, 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 regelbunden kontakt via e-post.  

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. Om någon kommun inte har möjlighet att vara värd för 

ett nätverk, ligger ansvaret på den kommunen att byta värdskapet med annan kommun.  

För samtliga nätverk finns möjlighet att äska medel för utbildningsinsatser, studiebesök eller 

liknande. Nätverken har även en viktig roll i att lyfta vilka utbildningar och tematiska möten som 

behövs och efterfrågas inom byggsamverkan. 

Aktiva nätverk och värdkommuner 2020: 

• Nätverket för små avlopp. Värdkommun 2020 Ljungby. 

• Hälsoskyddsnätverket. Värdkommun 2020 Markaryd. 

• Lantbruksnätverket. Värdkommun 2020 Alvesta.  

• Nätverket för miljöfarligverksamhet. Värdkommun 2020 Karlskrona. 

• Livsmedelsnätverket. Värdkommun 2020 Ronneby.  

• Naturvård och strandskydd (gemensamt med byggsamverkan). Värdkommun 2020 

Ljungby. 

http://blogg.regionkronoberg.se/miljo-bygg/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Riktlinjer-Nätverk.pdf
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• Nätverk för förorenade område. Värdkommun 2020 Uppvidinge. 

• Miljö- och byggchefsnätverket. Samordnas av samordnaren.  

 

Nätverket för miljöfarlig verksamhet omfattar ett brett tillsynsområde och därför finns 

ämnesspecifika e-postlistor inom nätverket för att hjälpa varandra med bedömningar kring 

dagvatten, oljeavskiljare, täkter, vindkraft och värmepumpar mm. Styrgruppen tar 

inriktningsbeslut för projektinsatser inom detta nätverk. 

Projekt ”Incitament för energieffektivisering” 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har åren 2016–2019 drivit ett energiprojekt, som innebär 

kompetensutveckling för länsstyrelsen och kommunerna i Kronobergs och Blekinge län samt ett 

tillsynsprojekt för länsstyrelsernas tillsynsobjekt. Eventuellt förlängs projektet med sex månader 

under 2020.  Målet är att 1 500 små och medelstora företag systematiskt och strukturerat arbetar 

med att minska sin energianvändning. När projektet avslutas införlivas dessa frågor i ordinarie 

verksamhet i nätverket för miljöfarlig verksamhet    

 

Övrigt 

 

Tillsynsprojekt- Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning 

Under 2020 påbörjas planering av ett tillsynsprojekt vars syfte är att arbeta avfallsförebyggande 

genom tillsyn och prövning. Tillsynsbesök av kommuner och länsstyrelser planeras ske under 

2021. 

 

Ny huvudman för miljö- och byggsamverkan 

Miljösamverkan påbörjades 2003 som ett treårigt projekt i Kronobergs län. Efterhand har 

samverkan utökats för att omfatta även Blekinge län och har dessutom övergått i en mer 

varaktig samverkansform. 2013 inrättades även byggsamverkan Kronoberg. 

2018 inleddes ett arbete med att se över samverkansmodellen för 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 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. Nuvarande samordnare avsätter tid under 2020 för att vara behjälplig i denna 

process.   
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Underlag för verksamhetsplan 2021 

Styrgrupp 

År 2021 planeras fyra styrgruppssammanträden för miljö- och byggsamverkan. 

 

Nätverk 

Aktiva nätverk och värdkommuner: 

• Nätverket för små avlopp. Värdkommun 2021 Markaryd. 

• Hälsoskyddsnätverket. Värdkommun 2021 Tingsryd. 

• Lantbruksnätverket. Värdkommun 2021 Lessebo. 

• Nätverket för miljöfarligverksamhet. Värdkommun 2021 Markaryd. 

• Livsmedelsnätverket. Värdkommun 2020 Miljöförbundet Blekinge Väst. 

• Naturvård och strandskydd (gemensamt med Byggsamverkan). Värdkommun 2021 

Karlskrona. 

• Nätverk för förorenade områden. Värdkommun 2021 Växjö. 

• Miljö- och byggchefsnätverket. Samordnas av samordnaren.  

 

 

Projekt 
Under 2021 planeras tillsynsbesök att ske inom projektet Avfallsförebyggande genom tillsyn och 

prövning”. Gäller både kommuner och länsstyrelser. 

 

Träffar för handläggare och politiker 
 

Presidieträffar 

Under 2021 planeras två träffar för miljö- och byggpresidier i Kronobergs och Blekinge län. 

Ljungby kommun är värd för vårens träff och Ronneby kommun är värd för höstens träff.  

Årlig handläggarträff 

År 2021 planeras en gemensam handläggarträff för miljö- och byggsamverkan, träffen blir en 

dag. 

 

Utbildning 

Under 2021 beräknas utrymme finnas för ca två utbildningstillfällen inom miljösamverkan. 

Utbildningsbehovet stäms av med styrgrupp för miljösamverkan under 2020.  

 

Övrigt 

Det ska finnas utrymme för miljösamverkan att anordna ytterligare en eller flera utbildningar 

enligt önskemål som dyker upp efter hand. 

 

Ny huvudman för miljö- och byggsamverkan 

År 2021 kommer en annan organisation att ha samordningsansvaret för miljö- och 

byggsamverkan. Den nya huvudmannen bör avsätta tid och resurser framförallt i början av året 

för att etablera miljö- och byggsamverkan i den egna organisationen. 

 


