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Miljösamverkan Jönköpings län 

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan alla kommuner i Jönköpings län, 

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Samarbetet syftar till att samordna och 

effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet och ge stöd till miljöbalkstillsynen i länet. 

Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från medverkande parter. 

 

Organisation och arbetssätt 

Miljösamverkan ingår i Kommunal utveckling som leds av det politiska organet 

Primärkommunalt samverkansorgan, PKS. PKS ska på kommunernas uppdrag leda och 

driva strategiska långsiktiga primärkommunala frågor som kommunerna prioriterat att 

samverka kring. PKS har uppdraget att utifrån beslutade budgetmedel ansvara för att 

verksamheten bedrivs inom givna ramar och att följa upp verksamheten utifrån fastställda 

mål.  

För styrning av Miljösamverkan på tjänstemannanivå finns en styrgrupp. Från 2018 består 

styrgruppen av alla länets miljöchefer, chefen för Miljöskyddsavdelningen på länsstyrelsen 

och chefen för Kommunal utveckling. Till styrgruppen finns en beredningsgrupp bestående 

av tre miljöchefer; en från respektive Jönköping, Höglandet (inklusive Habo och Mullsjö) 

och GGVV samt chefen för Miljöskyddsavdelningen på länsstyrelsen och chefen för 

Kommunal utveckling. Beredningsgruppen förbereder ärendena till styrgruppen och fattar 

beslut i vissa, delegerade frågor. Länssamordnaren för Miljösamverkan ingår som 

sekreterare och föredragande i styrgruppen och i beredningsgruppen.  

Styrgruppens uppdrag är att fånga kommunerna och Länsstyrelsens behov och utifrån dem 

göra prioriteringar för konkreta och långsiktiga satsningar. Beslut i principiellt viktiga 

frågor, som exempelvis verksamhetsplan och budget tas av styrgruppen.  

Utöver styrgruppen utser varje kommun en kontaktperson som är en länk mellan 

kommunen och Miljösamverkan. Kontaktpersonerna har i uppdrag att föra fram behov och 

önskemål till Miljösamverkan och även förankra Miljösamverkans arbete i kommunen. 

 

Verksamhetsplan  

Aktiviteter som ska genomföras inom Miljösamverkan fastställs i en verksamhetsplan för 

året. Aktiviteterna är uppdelade i tillsynsprojekt, handläggarstöd, utbildningar och 

handläggarträffar och tas fram utifrån inskickade förslag från kommunerna och från 

Länsstyrelsen. Verksamhetsplanen är treårig. Planen för det första året fastställs, medan det 

andra och tredje året är mer preliminära för att kunna anpassas till behoven i kommunerna 

och vad som händer i omvärlden. Verksamhetsplanen i sin helhet fastställs av styrgruppen i 

juni året innan den ska börja gälla. På så sätt kan planen inarbetas i kommunernas egna 

tillsynsplaner. Länsstyrelsen deltar i vissa av aktiviteterna som en del i sin egen tillsyn 

och/eller som tillsynsvägledning mot kommunerna.  
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Verksamhet 2018 

Under året genomfördes samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen och alla aktiviteter följde 

sin respektive tidsplaner. Två tillsynsprojekt har genomförts, tre nya handläggarstöd har 

tagits fram och två handläggarstöd har reviderats. Därutöver har ett flertal utbildningar, 

handläggarträffar, styrgrupps- och presidieträffar anordnats. 

 

Bokslut 

I tabellen nedan redovisas budget och bokslut för 2018 och reviderad budget för 2019. 

Miljösamverkans budget för 2018 ha innehållits och ett överskott på 52 tkr har överförts 

till 2019. Utbildningarna inom Miljösamverkan genererade ett överskott på 22 tkr. 

 
Budget 
2018 (tkr) 

Bokslut 
2018 (tkr) 

Rev. 
Budget  
2019 (tkr) 

Intäkter       

Överskott från föregående år 190 190 52 

Summa inbetalningar från kommuner, 
Länsstyrelsen och Regionen 

800 800 1 035 

Utbildningar inom Miljösamverkan 0 212 0 

SUMMA INTÄKTER 990 1 202 1 087 

Kostnader      

Lön och ersättningar för Länssamordnare 825  829 840 

OH-kostnader för ledning, administrativt 
stöd, lokaler, IT inom Kommunal utveckling 
(Regionen) 

100 100 100 

Administrativt stöd till lön, telefon 0 6 6 

Utbildningar inom Miljösamverkan inklusive 
arvoden och resor för föreläsare 

0  190 0  

Kostnader för Länssamordnarens resor, 
konferenser, utbildningar, personalaktiviteter 

0 10 20 

Övriga kostnader: Konsulter, trycksaker m.m. 65 15 121 

 
SUMMA KOSTNADER 
 

990 1 150 1 087 

ÖVERSKOTT TILL KOMMANDE ÅR 
 

0 
 

52 
 

0 
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Tillsynsprojekt och handläggarstöd 

Under året slutfördes de tillsynsprojekt och handläggarstöd som beslutats i 

verksamhetsplanen. En del ytterligare aktiviteter tillkom under året, bl.a. revidering av två 

handläggarstöd och några utbildningar. 27 miljöinspektörer och chefer från länets 

kommuner deltog i en eller fler projektgrupper under året. 

 

Tillsyn av verkstadsindustri med eller utan ytbehandling 

9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län genomförde under året tillsyn på 74 

verkstadsindustrier med eller utan ytbehandling. Kommunerna som deltog i 

tillsynskampanjen var; Eksjö, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, 

Vetlanda och Värnamo. Syftet med projektet var att se till att miljölagstiftningen följs, att 

verksamheterna är rätt klassade enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och att 

skapa samsyn vid tillsynen i länet.  

Resultat: 

- Var femte verksamhet behöver utredas gällande rätt klassificering enligt 

miljöprövningsförordningen. 

- Bäst skötte sig verksamheterna vad gäller utsläpp till luft och vatten. Här uppfyllde 96 

respektive 84 % kraven som finns. 

- Flest brister fanns gällande egenkontrollen. Här bedömdes nästan hälften, 47 % kunna 

förbättra sig. Även kring förvaring, invallning och brunnar kan 41% förbättra sig. 

- 21 verksamheter bedömdes vara utan anmärkning. Vid 53 verksamheter gjordes 

överenskommelser om åtgärder. Inga beslut om miljösanktionsavgifter eller 

åtalsanmälningar har gjordes till följd av inspektionerna. 

Genom en bättre och framför allt skriftlig egenkontroll, med tydlig ansvarsfördelning, 

genomförda riskbedömningar och ständiga uppföljningar kan verksamheternas miljöarbete 

avsevärt förbättras. På så vis minskar riskerna för utsläpp i miljön och verksamheterna kan 

bidra till att uppfylla lagstiftningens syfte och gällande miljökvalitetsmål. Uppföljande 

tillsyn är viktigt för att tillse att de identifierade bristerna åtgärdas. 

 

Tillsyn av solarier 

9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län genomförde under året tillsyn på 21 

solarieverksamheter. Kommunerna som deltog var; Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, 

Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Värnamo. Syftet var att kontrollera hygien, 

strålmiljö och den nya lagstiftningen om åldersgräns samt att skapa samsyn vid tillsynen. 

Resultat: 

- Av de 21 besökta solarierna var de flesta, 17 stycken obemannade. 

- På alla solarier utom ett bedömdes lokalerna vara rena. 

- På 81% av solarierna utfördes någon form av ålderskontroll men i många fall bedömdes 

kontrollen som bristfällig. 

- Bara 28 % uppfyller kraven på egenkontroll, där bristen oftast består i att den inte är 

skriftlig. 

- Exponeringsschema fanns bara hos drygt hälften av solarierna, 55%. 

- Bara en solarieverksamhet var utan anmärkning. Åtgärder krävdes därför från 
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tillsynsmyndigheten i form av återbesök och överenskommelser om åtgärder. 

 

Ålderskontrollen behöver förbättras och säkras upp på flertalet av solarierna för att hindra 

att ungdomar under 18 år solar. I dagsläget verkar detta svårt vid obemannade solarier. En 

bättre egenkontroll skulle förbättra kontrollen av ålder och även övriga anmärkningar 

gällande strålmiljö och desinfektion. 

 

Handläggarstöd – Förorenade och icke förorenade massor 

Inom projektet togs ett gemensamt handläggarstöd fram för utbildning av 

verksamhetsutövare i masshantering. Stödet består av ett antal power points och två 

broschyrer. Tanken är att man med hjälp av materialet ska kunna ordna utbildningar i sin 

egen kommun eller ihop med grannkommunen. Projektgruppen ordnade även en 

uppskattad utbildningsdag om masshantering där 48 miljöinspektörer deltog. 

 

Handläggarstöd – Dagvattenhantering 

Det visade sig redan finnas många bra handläggarstöd framtagna inom området dagvatten. 

Därför valde projektgruppen att göra en sammanställning av de stöd som tagits fram av 

övriga miljösamverkansorganisationer och centrala myndigheter. Projektgruppen ordnade 

även en utbildning där kommunernas miljö-, bygg-, plan, exploatering- och tekniska 

förvaltningar bjöds in för att lära mer om hur man kan samverka internt kring 

dagvattenfrågor. 73 personer från länet deltog i utbildningen. 

 

Handläggarstöd – Omvärldsanalys vid framtagande av tillsynsplan 

Handläggarstödet som togs fram är en checklista på vilka måldokument m.fl. behöver 

beakta när kommunen gör sin tillsynsplan utifrån den gemensamma 

behovsutredningsmallen. Stödet togs fram av beredningsgruppen inom Miljösamverkan. 

 

Handläggarstöd – Värmepumpar (revidering) 

Handläggarstödet om värmepumpar från 2011 behövde revideras, vilket gjordes av en 

projektgrupp. Stödet innehåller information om handläggning av berg-, ytjord- och 

sjövärme med tillhörande blanketter, checklistor och broschyrer.  

 

Handläggarstöd – Egenkontroll för verksamhetsutövare (revidering) 
Broschyren som är en information till verksamhetsutövare om kraven på egenkontroll var i 

behov av översyn, vilket gjordes av länssamordnaren. 

Handläggarstöd – Behovsutredning (forts.) 

Projektet som pågått sedan 2014 har resulterat i en länsgemensam mall för framtagande av 

de behovsutredningar som måste finnas hos tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. Mallen 

har tagits fram med hjälp av en konsult ihop med en projektgrupp. Syftet är att kunna 

jämföra befintliga personalresurser och behov, inte bara inom kommunen utan även mellan 

kommunerna. Behovsutredningarna i länet sammanställdes första gången hösten 2017 och 

en ny sammanställning görs i början av 2019. Konsulten fick under året ytterligare uppdrag 

att göra vissa förbättringar i behovsutredningsmallen.  
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Utbildningar 
 

Inomhusluft och ventilation 

Utbildningen genomfördes för både miljöinspektörer och bygglovhandläggare och 

ordnades ihop med Länsstyrelsen. Temat var inomhusluft, ventilation och vikten av bra 

inomhusluft och innehöll föreläsningar, workshops och ett studiebesök. 64 personer deltog. 

Förorenade och icke förorenade massor 

Utbildningen togs fram inom projektet med att ta fram ett handläggarstöd kring 

masshantering. Utbildningsdagen hölls i Jönköping och 48 miljöinspektörer deltog. 

Förbränningsanläggningar 

I samverkan med Miljösamverkan Sydost ordnades en utbildningsdag om små och 

medelstora förbränningsanläggningar (anläggningar som understiger 50 MW).  

13 handläggare från Jönköpings län deltog. 

Dagvattenhantering 

Utbildningen ordnades inom projektet med att ta fram ett handläggarstöd om dagvatten. 

Kommunernas miljö-, plan-, bygg- och tekniska förvaltningar bjöds in för att lära mer om 

hur man kan samverka i kommunerna kring dagvattenfrågor. 73 personer från länet deltog i 

utbildningen. 

Tillsyn av bygg- och rivningsavfall 

Denna utbildning ordnades i samverkan med Naturvårdsverket och Boverket som en 

webbutbildning för inspektörer i hela landet. Miljöinspektörer, bygglovshandläggare och 

byggnadsinspektörer i länet bjöds in till utbildningen, som även gick att se i efterhand. 

Övriga utbildningar 

Utöver utbildningarna som ordnats i Miljösamverkan regi har ett flertal utbildningar 

kopplade till området ordnats inom Regionens ”Kurs och konferens”. Länssamordnare har 

bevakat dessa för miljöförvaltningarna i Miljösamverkans nyhetsbrev. 

 

Nätverksträffar och möten 

Förutom att delta i projekt och utbildningar träffas miljöinspektörerna, miljöcheferna och 

presidierna i länet. Träffarna ordnas ofta ihop med Länsstyrelsen som en del i deras 

tillsynsvägledning mot kommunerna. Inom Miljösamverkan finns även en gemensam 

digital plattform, Ping Pong där frågor kan ställas och diskussioner föras inom olika 

ämnesområden. 

Träffar och möten inom Miljösamverkan 

• Styrgruppsmöten: 3 möten under året; i Jönköping, Gnosjö och Tranås. Mötet i Tranås 

hölls i anslutning till presidieträffen. 

• Beredningsgruppsmöten: 4 möten, 3 st inför styrgruppsmötena, samtliga i Jönköping.  

• Presidieträff: Två träffar, Jönköping i mars och i Tranås i september. På träffarna deltog 

22 respektive 26 politiker och miljöchefer. 
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• Lantbrukshandläggarträff: I oktober i Jönköping. På träffen deltog 14 miljöinspektörer 

från 7 kommuner och 3 handläggare från Länsstyrelsen. 

• Avloppshandläggarträff: I maj i Jönköping. 16 miljöinspektörer från Länsstyrelsen och 

från länets kommuner. 

• Miljö- och hälsoskyddshandläggarträff: I Mullsjö i april och i samarbete med Habo-

Mullsjö kommuner och Länsstyrelsen. På träffen deltog 80 miljöhandläggare från alla 

länets kommuner och från Länsstyrelsen. 

• Träff för nya miljöinspektörer: Ordnades i augusti av länssamordnaren för att 

informera nya inspektörer i länet om arbetet inom Miljösamverkan. 12 inspektörer deltog. 

 

Övriga träffar i länet och nationellt 

Miljösamverkan, via länssamordnaren har deltagit i följande nätverk under året.  

• Miljöbrottssamverkan i länet (Länsstyrelsen ansvarig)  

• Miljömålssamordnarträffar i länet (Länsstyrelsen ansvarig)  

• Samordningsgrupp för Miljö och hälsa inom Jönköpings län (Länsstyrelsen ansvarig) 

• Projektledarträffar för alla miljösamverkansorganisationerna i Sverige. En träff i 

Vickleby i maj och en träff i  Jönköping i november. Den senare anordnades av 

Miljösamverkan Jönköpings län. Värdskapet alternerar mellan de olika 

samverkansorganisationerna. 

 

Övrigt arbete 

Styrgruppen har från 2018 utökas till att innefatta alla länets miljöchefer. Inför detta 

reviderades ett flertal stadgar och rutiner för styrgruppen.  

Ett nyhetsbrev från Miljösamverkan skickas ut till kommunerna, till Länsstyrelsen och 

andra intresserade. Nyhetsbrevet innehåller information om vad som är på gång, aktuella 

utbildningar och nya publikationer. 4 nyhetsbrev skickades ut under 2018. 

Ping Pong (intranätet) har fortsatt användas flitigt för erfarenhetsutbyte.  

 

Miljösamverkan i landet 
 

Många av Sveriges kommuner deltar i någon av de 10 miljösamverkansorganisationer som 

finns regionalt i landet dag. Projektledarna har ett nätverk som träffas två gånger per år. 

Projektledarna har även ett eget webbaserat diskussionsforum. Alla publikationer som 

tagits fram finns samlade under den gemensamma webbsidan: www.miljosamverkan.se 

 

 

http://www.miljosamverkan.se/
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Om Miljösamverkan Jönköpings län 
 

Styrgrupp 2018 

I styrgruppen för Miljösamverkan Jönköpings län ingår samtliga miljöchefer på 

miljöförvaltningarna i kommunerna, miljöchefen för Miljöskyddsavdelningen på 

Länsstyrelsen och chefen för Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län. 

 

Administrativt ansvar: 

Region Jönköpings län 

Kommunal utveckling/Miljösamverkan Jönköpings län 

Box 1024, 551 11 Jönköping 

Besöksadress: Västra Storgatan 18 A, Jönköping 

Webbsida: rjl.se/miljosamverkan 

Länssamordnare 

Annica Malmer 

 

Miljösamverkan Jönköpings läns huvudmän: 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Region Jönköpings län  

Aneby kommun  

Eksjö kommun 

Gislaved kommun 

Gnosjö kommun 

Habo och Mullsjö kommuner 

Jönköpings kommun 

Nässjö kommun 

Sävsjö kommun 

Tranås kommun 

Vaggeryds kommun 

Vetlanda kommun 

Värnamokommun 


