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Verksamhetsplan för Miljösamverkan Jönköpings 
län 2019-2021 

Miljösamverkan Jönköpings län  

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

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Verksamheten startade 2005. Samarbetet syftar till 

att samordna och effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och att ge stöd till 

myndighetsutövning (tillsyn) och till informativa och förebyggande insatser i kommunerna.  

 
Styrning 

Miljösamverkan leds av det politiska organet PKS. PKS ska på kommunernas uppdrag leda 

och driva strategiska, långsiktiga primärkommunala frågor som kommunerna prioriterat att 

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

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

mål.  

 

För styrning av verksamheten på tjänstemannanivå finns en styrgrupp. I styrgruppen ingår 

representanter för samverkansorganets parter. Kommunerna representeras från 2018 av 

samtliga miljöchefer i länet. PKS representeras av utvecklingschefen och Länsstyrelsen utser 

sin ledamot i styrgruppen. Länssamordnaren för Miljösamverkan ingår i styrgruppen som 

sekreterare. Styrgruppen har ansvar för att fånga kommunernas och Länsstyrelsens behov och 

utifrån dem göra prioriteringar för mer konkreta aktiviteter och långsiktiga satsningar. Beslut i 

principiellt viktiga frågor, som budgetmedel och prioritering av uppdrag tas i styrgruppen. 

Styrgruppen träffas 4 gånger om året.  

 

Förutom styrgruppen utser varje kommun en kontaktperson. Kontaktpersonen har mandat och 

uppdrag att föra fram behov och önskemål från kommunen till Miljösamverkan och förankra 

Miljösamverkans arbete i kommunen. 

 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen för Miljösamverkan Jönköpings län är treårig. För framtagande av 

verksamhetsplanen finns en rutin med ett ”årshjul”. Det första året i planen fastställs medan 

det andra året är något mer preliminärt, beroende på att behoven kan komma att ändras inom 

länets kommuner. Det tredje året är en förslagsbank med de aktivitetsförslag från 

kommunerna som inte kommit med de första två åren. 

 

Aktiviteter i planen bestäms utifrån inskickade förslag och önskemål från kommunerna. 

Styrgruppen stämmer av förslagen mot uppställda kriterier, sammanställer dem och låter 

sedan kommunerna tycka till om dem. Verksamhetsplanen fastställs av styrgruppen i juni 

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

tillsynsplaner. Länsstyrelsen deltar i många av aktiviteterna som en del i sin 

tillsynsvägledning eller i sin egen tillsyn, där det är möjligt.  
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Budget  

Miljösamverkan Jönköpings läns budget för 2019 framgår av tabellen nedan. Budget för 2019 

fastställdes av styrgruppen i januari 2018.                                                 

 

Budget År  2019 (tkr) 

Intäkter    

Avgifter från kommunerna 835 

Avgifter från Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län 

200 

SUMMA BUDGETERADE INTÄKTER 1 035  

Kostnader   

Projektledare  - 840 

Administrativt stöd, lokalhyra, IT-stöd, 
webbsida, intranät m.m. till Region 
Jönköpings län  

       -100  

Utbildningar, konferenser, nätverksträffar, 
föreläsare, resor och trycksaker 

- 95  

 
SUMMA BUDGETERADE KOSTNADER 
 

 - 1 035  

 

 
0  
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Verksamhetsplan för Miljösamverkan Jönköpings län 2019-2021 

Aktiviteter 2019 
 
AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål)  

Tillsynsprojekt 

Idrottsanläggningar  Skapa en god hygien 

på länets 

idrottsanläggningar. 

Skapa samsyn i tillsynen 

i länet. 

Alla kommuner deltar i 

tillsynskampanjen och 

besöker minst 10 

verksamheter var. Minst 

5 inspektörer deltar 

aktivt i projektgruppen. 

 

Ta fram en detaljerad 

projektplan och sedan 

ett handläggarstöd 

med checklistor. 

Genomföra en 

tillsynskampanj och 

skriva en 

projektrapport.  

2019 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

 God bebyggd miljö 
 

Medelstora 

förbränningsanlägg-

ningar (1-50 MW) 

Minska utsläppen till luft 

från länets medelstora 

förbränningsanläggning

ar. Skapa samsyn i 

tillsynen i länet. 

Alla kommuner och ev. 

Länsstyrelsen deltar i 

tillsynskampanjen och 

besöker minst  

5 verksamheter var. 

Minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en detaljerad 

projektplan och sedan 

ett handläggarstöd 

med checklistor utifrån 

det nya EU-direktivet 

(2015/2193). 

Genomföra en 

tillsynskampanj och 

skriva en 

projektrapport.  

2019 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länsstyrelsen Frisk luft 

Begränsad 

klimatpåverkan 

God bebyggd miljö 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål)  

Handläggarstöd 

ABP (animaliska 

biprodukter) 

Undvika att smitta sprids 

och att djur och 

människor därigenom 

kan komma till skada. 

Uppfylla de krav som 

ställs på kommunen 

som kontrollmyndighet. 

Säkra att kommunerna 

arbetar likriktat med 

frågan.  

Minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

 

Ta fram en detaljerad 

projektplan och sedan 

ett handläggarstöd 

utifrån Lag (2006:805) 

om foder och 

animaliska 

biprodukter. Stödet 

kan innehålla en 

riskanalys och en 

checklista med 

kontrollpunkter. 

Samarbete kan ske 

med 

livsmedelshandläggar

na. 

 

 

2019 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

 God bebyggd miljö 

Ett rikt växt och djurliv 

Grundvatten av god 

kvalité 

Levande sjöar och 

vattendragvattendrag 

Nedskräpning Klargöra 

ansvarsfördelningen 

inom kommunen för 

olika typer av 

nedskräpningsärenden. 

Skapa möjligheter till en 

likvärdig hantering av 

ärendena i 

kommunerna.  
Minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

 

 

 

 

 

Ta fram en detaljerad 

projektplan. Gå 

igenom relevant 

lagstiftning och utifrån 

denna ta fram ett 

handläggarstöd. 

Klargöra 

ansvarsfördelningen 

inom kommunens 

olika förvaltningar.  

 

2019 

 

Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

 God bebyggd miljö 

Giftfri miljö 

Ett rikt växt och djurliv 

Grundvatten av god 

kvalité 

Levande sjöar och 

vattendrag 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål)  

Utbildning/workshops 

Motiverande samtal Ge inspektörerna 

kunskap och verktyg att 

använda i 

kommunikationen med 

verksamhetsutövarna, 

med syfte att kunna 

motivera och skapa 

beteendeförändringar. 

Fortsätta den 

utbildningsinsats kring 

motiverande samtal 

som påbörjats med 

energiincitamentsproj

ektet. Anordna en 

utbildningsdag för de 

som inte tidigare gått 

utbildningen. 

2019 

 

Länssamordnaren    

Dagvattenhantering i 

detaljplaner och vid 

tillsyn 

Ge inspektörerna bättre 

kunskap om 

dagvattenjuridik. Kunna 

tillämpa  

miljökvalitetsnormerna i 

tillsyn och i samband 

med granskning av 

detaljplaner. Skapa 

samsyn i länet. 

En utbildning om 

dagvattentillsyn som 

uppfyller syftet tas 

fram. 

 

Våren 2019 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen 

dagvattenhantering 

från 2018. 

 Giftfri miljö 

Levande sjöar och 

vattendrag  

Grundvatten av god 

kvalitet 

Hav i balans samt 

Myllrande våtmarker 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt och djurliv 

MKN för vatten  

Miljöbalken för 

miljönämndspolitiker 

Öka kunskapen i 

miljölagstiftning för 

miljönämndspolitiker. 

Mål att samtliga 

miljönämndspresidier  

deltar. 

Ordna en utbildning i 

form av föreläsning 

med diskussion. Bjuda 

in samtliga 

miljönämndspolitiker i 

länet.  

Våren 2019 

 

Länssamordnaren 

ihop med 

beredningsgruppen. 

 Flertalet 

Livsmedelslagstiftnin

g för politiker 

Öka kunskapen i 

livsmedelslagstiftning för 

miljönämndspolitiker. 

Mål att samtliga 

miljönämndspresidier  

deltar. 

Ordna en utbildning i 

form av föreläsning 

med diskussion. Bjuda 

in samtliga 

miljönämndspolitiker i 

länet.  

Våren 2019 

 

Länssamordnaren 

ihop med 

beredningsgruppen. 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål)  

Handläggarträffar 

Miljöskydds- och 

hälsoskyddsinspektör

er  

Höja kompetensen hos 

inspektörerna. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en 

tvådagarsträff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in miljöinspektörer och 

miljöchefer i länet.  

Våren 2019 Länssamordnaren 

står för 

samordningen. 

Länsstyrelsen för 

innehåll och 

kommunen för 

boendet. 

Länsstyrelsen, 

Vaggeryds 

kommun 

Flertalet 

Miljöskyddsinspektör

er med ansvar för 

enskilda avlopp 

Skapa enhetliga 

bedömningar i länet av 

frågor som rör enskilda 

avlopps miljöpåverkan. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en träff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in miljöinspektörer som 

arbetar med enskilda 

avlopp.  

Våren 2019 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen för 

delar av innehållet. 

Länsstyrelsen Åtgärd nr 6 i avsnittet 

”Ingen övergödning” i 

åtgärdsprogrammet 

”Vattnets miljömål 2017-

2021” 

Miljöskyddsinspektör

er med ansvar för 

lantbrukstillsyn 

Enhetlig bedömning i 

länet i frågor som rör 

lantbrukens 

miljöpåverkan. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en träff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in miljöinspektörer som 

arbetar med 

lantbrukstillsyn.  

Hösten 2019 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen för 

delar av innehållet. 

Länsstyrelsen Åtgärd nr 5 i avsnittet 

”Ingen övergödning” i 

åtgärdsprogrammet 

”Vattnets miljömål 2017-

2021” 

Styrning av Miljösamverkan 

Styrgruppsmöten  En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

Miljösamverkan. 

Styrgruppen beslutar 

om Miljösamverkans 

arbete, inriktning och 

uppföljning. 

Kalla till 

styrgruppsmöten, 

skriva protokoll och 

delge alla parter 

protokollet. 

4 gånger per år Länssamordnaren   
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål)  

Beredningsgruppsmö

ten 

En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

Miljösamverkan. 

Gruppen bereder 

ärenden till styrgruppen. 

 

Kalla till 

beredningsgruppsmöt

en, skriva protokoll 

och delge alla parter 

protokollet. 

4 gånger per år Länssamordnaren   

Kontaktpersonsträff Ge information om vad 

som händer inom 

Miljösamverkan, 

diskutera aktiviteter och 

önskemål i kommande 

verksamhetsplan. 

Erfarenhetsutbyte. 

Kalla 

kontaktpersonerna till 

en träff innan 

kommande 

verksamhetsplan 

antas. Skriva 

anteckningar rån 

mötet. 

 

Våren 2019 Länssamordnaren   

Verksamhetsplan 

och budget  

God framförhållning 

vad gäller aktiviteter 

och budget tör 

parterna som ingår i 

samverkan. Planen görs 

för tre år framåt. Budget 

tas fram för 

nästkommande år. 

Beslutas av styrgruppen 

senast i juni. 

 

Ett förslag till 

verksamhetsplan med 

budget tas fram under 

våren, efter att 

kommunerna lämnat 

sina önskemål.  

Juni  2019 Länssamordnaren  Flertalet 

Verksamhetsberättel

se med bokslut 

Beskriva aktiviteterna 

som genomförts inom 

Miljösamverkan och 

följa upp ekonomin.  

Ta fram en kortfattad 

skrift om vad som 

gjorts och följa upp 

ekonomin. Sprida 

informationen till 

ingående parter. 

Februari 2019 Länssamordnaren  Flertalet 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål)  

Övriga träffar 

Presidieträff Informera om vad som 

är på gång inom 

miljötillsynen och inom 

Miljösamverkan. Öka 

kunskapen och utbyta 

erfarenheter bland 

politikerna. 

Kalla presidierna till en 

träff i anslutning till 

styrgruppsmötet på 

hösten. 

Hösten 2019 Länssamordnaren 

står för samordning, 

Länsstyrelsen och 

Miljösamverkan för 

innehållet. 

Länsstyrelsen Flertalet 

Informationsträff för 

nya miljöinspektörer 

och miljöchefer i 

länet 

Alla som jobbar med 

miljöbalkstillsyn i länet 

ska känna till 

Miljösamverkan. 

Informera om 

Miljösamverkans syfte 

och hur arbetet sker 

inom samverkan. 

Kalla nya inspektörer 

och chefer till ett 

möte där arbetet 

inom Miljösamverkan 

gås igenom. 

Hösten 2019 Länssamordnaren   

Miljöbrottsamverkan 

(Träffar mellan polis, 

åklagare, Länsstyrelsen 

Miljösamverkan och 

Jönköpings kommun) 

Samverka, utbyta 

erfarenheter och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

Länsstyrelsen kallar till 

mötena. Vem som 

skriver anteckningar 

roterar. 

2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Åklagare, polis 

Miljösamverkan 

och Jönköpings 

kommun 

 Flertalet 

Samordningsgrupp 

Miljö och hälsa (Träffar 

mellan Länsstyrelsen, 

Regionens Folkhälsa, 

Trafikverket och 

Miljösamverkan) 

Utbyta erfarenheter 

inom hälsoskyddet. 

Samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

Länsstyrelsen kallar till 

träffarna. Vem som 

skriver anteckningar 

roterar. 

2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Miljösamverkan, 

Regionens 

Folkhälsa, 

Miljömedicin 

och Trafikverket 

Flertalet 

Projektledarträffar 

med alla 

Miljösamverkan i 

landet 

Utbyta erfarenheter, 

samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång.  

 

Träffar för att uppfylla 

syftet. 

2 gånger per år Olika Miljösamverkan 

värd för mötena och 

då samtidigt 

sammankallande.  

Övriga 

regionala 

Miljösamverkan 

i landet och 

Miljösamverkan 

Sverige 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål)  

Miljömålssamordnart

räffar 

Utbyta erfarenheter, 

samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

Träffar för att uppfylla 

syftet. 

2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Kommunerna i 

länet, 

Miljösamverkan 

Flertalet 

Kommunikation 

Nyhetsbrev 

Miljösamverkan 

 

Hålla berörda 

handläggare och 

chefer informerade av 

vad som händer inom 

miljösamverkan. 

Ta fram ett nyhetsbrev 

som uppfyller syftet 

och skicka ut till 

berörda. Lägga ut det 

på Ping Pong. 

4 gånger per år Länssamordnaren     

Uppdatera 

telefonboken  

Enkelt kunna kontakta 

handläggare på 

miljömyndigheterna i 

Jönköpings län. 

Ajourhålla 

telefonboken årligen 

genom utskick till 

berörda. 

Hösten 2019. Ny 

telefonbok från 

årsskiftet. 

Länssamordnaren   

Ajourhålla den 

externa webbplatsen 

och Ping Pong 

Sprida information om 

Miljösamverkan och 

underlätta för 

handläggarna att hitta 

framtaget material. 

Skapa bra 

diskussionsforum. 

Beskriva projekten som 

görs på webbsidan. 

Allt övrigt material och 

diskussionsforumen 

finns i Ping Pong. 

Ajourhålla dessa 

löpande. 

Löpande Länssamordnaren     
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Aktiviteter 2020 
 
AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN  

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål) 

Tillsynsprojekt 

Flerbostadshus Höja standarden på 

boenden som inte lever 

upp till miljöbalkens 

krav. Skapa bra 

boendeförhållanden för 

hyresgästerna. Bidra till 

samsyn i tillsynen i länet. 

Alla kommuner deltar i 

tillsynskampanjen och 

besöker minst 10 

bostäder var. Minst 5 

inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

 

Ta fram en detaljerad 

projektplan och 

därefter ett 

handläggarstöd med 

checklistor, 

genomföra en 

tillsynskampanj och 

skriva en 

projektrapport.  

2020 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

 God bebyggd miljö 

Egenkontroll på 

verksamheter som 

påverkar 

vattenförekomster  

Bidra till att 

miljökvalitetsnormerna 

för vatten uppnås i 

länets vattendrag. 

Ställa krav på brister 

som upptäcks. 

Alla kommuner deltar i 

tillsynskampanjen och 

minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en detaljerad 

projektplan och sedan 

ett stöd för att 

kontrollera 

egenkontrollen på 

miljöfarliga 

verksamheter som har 

en påverkan på 

vattenförekomster, 

där 

miljökvalitetsnormerna 

inte uppnås eller 

riskerar att inte 

uppnås.  

2020 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länsstyrelsen Åtgärd nr 6 i avsnittet 

”Levande sjöar och 

vattendrag” i 

åtgärdsprogrammet 

”Vattnets miljömål 2017-

2021” 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN  

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål) 

Handläggarstöd 

Avloppsreningsverk 

200-2 000 pe. 

Skapa samsyn genom 

strategier och metoder 

för att räkna ut eller 

anpassa gränsvärden 

för avloppsreningsverk 

200 - 2000 pe.  

Minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en detaljerad 

projektplan och 

därefter underlag för 

gränsvärden. Gå 

igenom lagstiftning för 

att ta fram metoder 

för hur man kan 

bedöma gränsvärden 

med hänsyn till 

recipienten eller ta 

fram generella 

gränsvärden.  

2020 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länsstyrelsen Ingen övergödning 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Hav i balans  

Levande kust och 

skärgård 

MKN för vatten 

 

 

Flerbostadshus (ingår 

i tillsynsprojektet) 

Höja standarden på 

boenden som inte lever 

upp till miljöbalkens 

krav. Skapa bra 

boendeförhållanden för 

hyresgästerna. Bidra till 

samsyn i tillsynen i länet. 

Minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram ett 

handläggarstöd 

kopplat till 

tillsynsprojektet som 

görs.  

 

2020 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

 God bebyggd miljö 

Utbildning/workshops 

Juridik Öka kunskapen bland 

inspektörerna i att fatta 

rättssäkra beslut med 

rätt lagstöd. Skapa 

samsyn i tillsynen i länet. 

 

Anlita juristerna på 

exempelvis 

Länsstyrelsen för att 

utbilda och dela med 

sig av sin kunskap. 

2020 Länssamordnaren Länsstyrelsen Flertalet 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN  

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål) 

Bullerberäkningar för 

industrier 

Förhindra bullerproblem 

i omgivningen. Utbilda 

inspektörerna i de 

metodstöd som finns för 

bullerberäkning. Kunna 

bedöma om det är 

motiverat att kräva en 

bullerberäkning och 

sedan bedöma denna.  

Anlita någon kunnig 

på området för att 

utbilda inspektörerna i 

metodstöden som 

finns.  

2020 Länssamordnaren  God bebyggd miljö 

Handläggarträffar 

Miljöskydds- och 

hälsoskyddsinspektör

er  

Höja kompetensen hos 

inspektörerna. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en 

tvådagarsträff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in miljöinspektörer och 

miljöchefer i länet.  

Våren 2020 Länssamordnaren 

står för 

samordningen. 

Länsstyrelsen för 

innehåll och 

kommunen för 

boendet. 

Länsstyrelsen, 

Gnosjö kommun 

Flertalet 

Miljöskyddsinspektör

er med ansvar för 

enskilda avlopp 

Skapa enhetliga 

bedömningar i länet av 

frågor som rör enskilda 

avlopps miljöpåverkan. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en träff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in miljöinspektörer som 

arbetar med enskilda 

avlopp.  

Våren 2020 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen för 

delar av innehållet. 

Länsstyrelsen Åtgärd nr 6 i avsnittet 

”Ingen övergödning” i 

åtgärdsprogrammet 

”Vattnets miljömål 2017-

2021” 

Miljöskyddsinspektör

er med ansvar för 

lantbrukstillsyn 

Enhetlig bedömning i 

länet i frågor som rör 

lantbrukens 

miljöpåverkan. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en träff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in miljöinspektörer som 

arbetar med 

lantbrukstillsyn.  

Hösten 2020 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen för 

delar av innehållet. 

Länsstyrelsen Åtgärd nr 5 i avsnittet 

”Ingen övergödning” i 

åtgärdsprogrammet 

”Vattnets miljömål 2017-

2021” 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN  

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål) 

Styrning av Miljösamverkan 

Styrgruppsmöten  En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

Miljösamverkan. 

Styrgruppen beslutar 

om Miljösamverkans 

arbete, inriktning och 

uppföljning. 

Kalla till 

styrgruppsmöten, 

skriva protokoll och 

delge alla parter 

protokollet. 

4 gånger per år Länssamordnaren   

Beredningsgruppsmö

ten 

En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

Miljösamverkan. 

Gruppen bereder 

ärenden till styrgruppen. 

Kalla till 

beredningsgruppsmöt

en, skriva protokoll 

och delge alla parter 

protokollet. 

4 gånger per år Länssamordnaren   

Kontaktpersonsträff Ge information om vad 

som händer inom 

Miljösamverkan, 

diskutera aktiviteter och 

önskemål i kommande 

verksamhetsplan. 

Erfarenhetsutbyte. 

Kalla 

kontaktpersonerna till 

en träff innan 

kommande 

verksamhetsplan 

antas. Skriva 

anteckningar rån 

mötet. 

Våren 2020 Länssamordnaren   

Verksamhetsplan 

och budget  

God framförhållning 

vad gäller aktiviteter 

och budget tör 

parterna som ingår i 

samverkan. Planen görs 

för tre år framåt. Budget 

tas fram för 

nästkommande år. 

Beslutas av styrgruppen 

senast i juni. 

Ett förslag till 

verksamhetsplan med 

budget tas fram under 

våren, efter att 

kommunerna lämnat 

sina önskemål.  

Juni  2020 Länssamordnaren  Flertalet 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN  

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål) 

Verksamhetsberättel

se med bokslut 

Beskriva aktiviteterna 

som genomförts inom 

Miljösamverkan och 

följa upp ekonomin.  

Ta fram en kortfattad 

skrift om vad som 

gjorts och följa upp 

ekonomin. Sprida 

informationen till 

ingående parter. 

Februari 2020 Länssamordnaren  Flertalet 

Övriga träffar 

Presidieträff Informera om vad som 

är på gång inom 

miljötillsynen och inom 

Miljösamverkan. Öka 

kunskapen och utbyta 

erfarenheter bland 

politikerna. 

Kalla presidierna till en 

träff i anslutning till 

styrgruppsmötet på 

hösten. 

Hösten 2020 Länssamordnaren 

står för samordning, 

Länsstyrelsen och 

Miljösamverkan för 

innehållet. 

Länsstyrelsen Flertalet 

Informationsträff för 

nya miljöinspektörer 

och miljöchefer i 

länet 

Alla som jobbar med 

miljöbalkstillsyn i länet 

ska känna till 

Miljösamverkan. 

Informera om 

Miljösamverkans syfte 

och hur arbetet sker 

inom samverkan. 

Kalla nya inspektörer 

och chefer till ett 

möte där arbetet 

inom Miljösamverkan 

gås igenom. 

Hösten 2020 Länssamordnaren   

Miljöbrottsamverkan 

(Träffar mellan polis, 

åklagare, Länsstyrelsen 

och kommunerna 

representerade av 

Miljösamverkan och 

Jönköpings kommun) 

Samverka, utbyta 

erfarenheter och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

Länsstyrelsen kallar till 

mötena. Vem som 

skriver anteckningar 

roterar. 

2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Åklagare, polis 

Miljösamverkan 

och Jönköpings 

kommun 

 Flertalet 

Samordningsgrupp 

Miljö och hälsa (Träffar 

mellan Länsstyrelsen, 

Utbyta erfarenheter 

inom hälsoskyddet. 

Samverka och delge 

varandra vad som är 

Länsstyrelsen kallar till 

träffarna. Vem som 

skriver anteckningar 

roterar. 

2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Miljösamverkan, 

Regionens 

Folkhälsa, 

Miljömedicin 

Flertalet 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN  

MED 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

(miljökvalitetsmål) 

Regionens Folkhälsa, 

Trafikverket och 

Miljösamverkan) 

på gång. och Trafikverket 

Projektledarträffar 

med alla 

Miljösamverkan i 

landet 

Utbyta erfarenheter, 

samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång.  

 

Träffar för att uppfylla 

syftet. 

2 gånger per år Olika Miljösamverkan 

värd för mötena och 

då samtidigt 

sammankallande.  

Övriga 

regionala 

Miljösamverkan 

i landet och 

Miljösamverkan 

Sverige 

 

Miljömålssamordnart

räffar 

Utbyta erfarenheter, 

samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

 

Träffar för att uppfylla 

syftet. 

2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Kommunerna i 

länet, 

Miljösamverkan 

Flertalet 

Kommunikation 

Nyhetsbrev 

Miljösamverkan 

 

Hålla berörda 

handläggare och 

chefer informerade av 

vad som händer inom 

miljösamverkan. 

Ta fram ett nyhetsbrev 

som uppfyller syftet 

och skicka ut till 

berörda. Lägga ut det 

på Ping Pong. 

4 gånger per år Länssamordnaren     

Uppdatera 

telefonboken  

Enkelt kunna kontakta 

handläggare på 

miljömyndigheterna i 

Jönköpings län. 

Ajourhålla 

telefonboken årligen 

genom utskick till 

berörda. 

Hösten 2020. Ny 

telefonbok från 

årsskiftet. 

Länssamordnaren   

Ajourhålla den 

externa webbplatsen 

och Ping Pong 

Sprida information om 

Miljösamverkan och 

underlätta för 

handläggarna att hitta 

framtaget material. 

Skapa bra 

diskussionsforum. 

 

Beskriva projekten som 

görs på webbsidan. 

Allt övrigt material och 

diskussionsforumen 

finns i Ping Pong. 

Ajourhålla dessa 

löpande. 

Löpande Länssamordnaren     

 



 

16 

 

 

Aktiviteter 2021 (inkomna aktivitetsförslag som ligger kvar som förslag till verksamhetsplan 2021)  
 
AKTIVITET  

 

SYFTE AKTIVITETSMÅL TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKAN 

MED 

BERÖRDA 

MILJÖKVALITETSMÅL 

(delmål och 

åtgärdsprogram) 

Tillsynsprojekt 

-Frisörsalonger 

-MIFO fas1  

-Klimatförändringar i 

riskbedömning för B-

objekt 

      

 

 

Åtgärd i ”Anpassning till 

ett förändrat klimat 

2015-2019” 

Handläggarstöd 

-Ansvarsfördelning i 

egenkontrollen 

      

Utbildning/workshops 

-Klassning av farligt 

avfall 

      

 


