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Verksamhetsplan för Miljösamverkan Jönköpings 
län 2021-2023 

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, ge stöd och skapa 

samsyn i tillsynen samt göra gemensamma informations- och kompetensinsatser.  

 
Styrning 

Miljösamverkan 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 uppdrag 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. I styrgruppen ingår 

representanter för samverkansorganets parter. Kommunerna representeras av samtliga 

miljöchefer i länet. PKS representeras av chefen för Kommunal utveckling och Länsstyrelsen 

av chefen för Miljöskyddsenheten. Länssamordnaren för Miljösamverkan ingår i styrgruppen 

som sekreterare och föredragande. Styrgruppen har ansvar för att fånga kommunernas och 

Länsstyrelsens behov och utifrån dem göra prioriteringar för gemensamma aktiviteter och 

satsningar. Beslut i principiellt viktiga frågor, som budgetmedel och aktiviteter tas i 

styrgruppen. En beredningsgrupp finns också som förbereder ärenden till styrgruppen. 

Beredningsgruppen består av tre miljöchefer, chefen för Miljöskyddsenheten på länsstyrelsen 

och chefen för Kommunal utveckling. 

 

Förutom styrgruppen utser varje kommun en kontaktperson. Denne har i uppdrag att föra fram 

behov och önskemål från kommunen till Miljösamverkan och tillsammans med miljöchefen 

förankra Miljösamverkans arbete i kommunen. 

 

Verksamhetsplan 

Aktiviteter i verksamhetsplanen bestäms utifrån inskickade förslag (behov) från 

kommunerna. Beredningsgruppen stämmer av förslagen mot uppställda kriterier, 

sammanställer dem och låter sedan kommunerna tycka till om dem. Verksamhetsplanen 

fastställs sedan av styrgruppen senast i juni året innan den ska börja gälla. På så sätt hinner 

planen inarbetas i kommunernas egna tillsynsplaner. Verksamhetsplanen är treårig; det första 

året i planen fastställs medan det andra året är något mer preliminärt, beroende på att 

behoven kan komma att ändras utifrån vad som händer i omvärlden. Det tredje året är en 

förslagsbank med de aktivitetsförslag som inkommit från kommunerna, som inte kommit 

med i verksamhetsplanen. 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  

Miljösamverkans budget för 2021 framgår av tabellen nedan. En reviderad budget tas på 

styrgruppens första möte 2021 då man vet om det finns ett över- eller underskott i 

verksamheten. Nedan räknas med ett nollresultat 2020.                                          

 

 
Budget  
2021 (tkr) 

Intäkter    

Överskott från föregående år 0 

Summa inbetalningar från kommuner, 

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län 
1 083 

Utbildningar inom Miljösamverkan 60 

SUMMA INTÄKTER 1 143 

Kostnader   

Lön och ersättningar för Länssamordnare 896 

OH-kostnader för lednings- och administrativt 

stöd, lokaler, IT inom Kommunal utveckling  
100 

Administrativt stöd till lönekontor, telefoni 6 

Utbildningar inom Miljösamverkan inklusive 

arvoden, boenden och resor för föreläsare, 

avgifter till kurs och konferens, fika/lokaler 

vid träffar och nätverk 

60  

Kostnader för Länssamordnarens resor, 

konferenser, utbildningar och 

personalaktiviteter 

20 

Övriga kostnader/överskott 61 

 
SUMMA KOSTNADER 
 

1 143 

ÖVERSKOTT TILL KOMMANDE ÅR 
 

0 
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Verksamhetsplan för Miljösamverkan Jönköpings län 2021-2023 

Aktiviteter 2021 
 
AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och Globala mål)  

Tillsynsprojekt 

Hygienlokaler 

högrisk med 

stickande, skärande 

verksamhet 

Förebygga olägenhet 

er för människors hälsa 

vid stickande/skärande 

ingrepp. Skapa samsyn 

vid tillsyn och 

bedömningar av 

verksamheterna i länet. 

Ha den kunskapen som 

krävs för att kunna 

identifiera riskerna som 

finns. Alla kommuner 

deltar i 

tillsynskampanjen och 

besöker minst 5 

verksamheter var. Minst 

5 inspektörer deltar 

aktivt i projektgruppen. 

Ta fram en projektplan 

med en tidplan. Ta 

fram en gemensam 

checklista med 

tillhörande 

handläggarstöd. 

Ordna en workshop 

kring materialet. 

Därefter genomföra 

en gemensam 

tillsynskampanj, 

sammanställa 

resultatet och skriva 

en projektrapport. 

 

2021 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner 

 

Köldmedia på 

bilverkstäder  

Minska utsläpp av 

ozonnedbrytande 

ämnen. Kontrollera att 

Ac-gas, R134 hanteras 

på rätt sätt hos främst 

bilverkstäder och att de 

är certifierade för detta. 

Alla kommuner deltar i 

Ta fram en projektplan 

med en tidplan. Ta 

fram en checklista 

med tillhörande 

handläggarstöd. 

Därefter genomföra 

en gemensam 

tillsynskampanj, 

2021 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner 

Skyddande ozonskikt 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och Globala mål)  

tillsynskampanjen och 

besöker minst 5 

verksamheter var. Minst 

5 inspektörer deltar 

aktivt i projektgruppen. 

sammanställa 

resultatet och skriva 

en projektrapport. 

 
 

Handläggarstöd 

Förorenad mark vid 

miljötillsyn 

Bli bättre på att 

upptäcka förorenade 

områden och 

undanröja dessa. Öka 

kunskapen hos 

inspektörer som normalt 

inte jobbar med 

förorenade områden. 

Exempelvis vid 

handläggning av 

ärenden med små 

avlopp eller 

värmepumpar där 

förorenade områden 

upptäcks. Minst 5 

inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en projektplan 

med en tidplan. 

Arbeta fram ett 

handläggarstöd som 

kan användas vid 

handläggning. 

Eventuellt ordna en 

utbildning. 

2021 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

Dricksvatten av god 

kvalitet, God bebyggd 

miljö, Giftfri miljö 

 

 

 
 

Avfall från 

livsmedelsverksamh

eter 

Minska mängden avfall 

som uppkommer och 

andelen som återvinns 

hos butiker, storkök och 

restauranger. Klargöra 

vilka regler som gäller 

för inspektörer och 

verksamhetsutövare. 

Minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen.  

Ta fram en projektplan 

med en tidplan. 

Arbeta fram en 

gemensam checklista 

och ett  

informationsmaterial.  

2021 

 

Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner. 

God bebyggd miljö  
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och Globala mål)  

Utbildning/workshops 

Klagomålshantering Förbättra och 

effektivisera 

handläggningen av 

klagomålsärenden inom 

miljö- och 

hälsoskyddstillsynen.  

Ordna en 

utbildning/workshop 

och dela med oss av 

hur vi handlägger 

klagomålsärenden i 

kommunerna i länet. 

2021 Länssamordnaren  Länets 

kommuner. 

Flertalet 

Övrigt utvecklingsarbete 

Utveckling av den 

länsgemensamma 

behovsutredningsma

llen 

Ha en bra och  

uppdaterad mall 

behovsutredning där 

kommunerna kan ta 

fram sina behov, och 

även jämföra behovet 

med andra kommuner. 

Årligen uppdatera 

mallen och göra 

jämförelser mellan 

kommunerna vid 

behov. 

2021 Länssamordnaren  Länets 

kommuner 

Flertalet 

Jämföra de 

länsgemensamma 

nyckeltalen 

Årligen jämföra de 

framtagna nyckeltalen 

för kommunerna i länet. 

Diskutera skillnader, lära 

av varandra och dela 

med oss av goda 

exempel. 

Nyckeltalen läggs in i 

Miljöbarometern av 

kommunerna i årligen. 

Därefter sker en 

diskussion. 

April 2021 Kommunerna lägger 

in sina nyckeltal. 

Länssamordnaren 

samordnar och 

ordnar ett 

diskussionstillfälle. 

Länets 

kommuner 

Flertalet 

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 2021 Länssamordnaren 

står för 

samordningen. 

Länsstyrelsen för 

innehåll ihop med 

inspel från 

värdkommunen. 

Länets 

kommuner och 

Länsstyrelsen. 

Vetlanda 

kommun är 

värdkommun. 

Flertalet 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och Globala mål)  

Miljöskyddsinspektör

er med ansvar för 

små avlopp 

Skapa enhetliga 

bedömningar i länet av 

frågor som rör små 

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 små 

avlopp.  

Våren 2021 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen 

och kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

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 2021 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen 

och kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

Åtgärd nr 5 i avsnittet 

”Ingen övergödning” i 

åtgärdsprogrammet 

”Vattnets miljömål 2017-

2021” 

 

  
Hälsoskyddsinspektö

rer 

Enhetlig bedömning i 

länet i frågor som rör 

hälsoskyddstillsynen. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en träff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in inspektörer som 

arbetar med 

hälsoskyddstillsyn. 

Hösten 2021 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

God bebyggd miljö 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och Globala mål)  

Styrning av Miljösamverkan 

Styrgruppsmöten  En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

aktiviteter inom 

Miljösamverkan. 

Styrgruppen beslutar 

om Miljösamverkans 

inriktning, arbete och 

uppföljning. 

 

Kalla till 

styrgruppsmöten, 

skriva protokoll och 

delge alla parter 

protokollet. 

3 gånger per år Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling  

 

Beredningsgruppsmö

ten 

En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

aktiveter inom 

Miljösamverkan. 

Gruppen bereder 

ärenden till styrgruppen. 

Kalla till 

beredningsgruppsmöt

en, skriva protokoll 

och delge alla parter 

protokollet. 

3 gånger per år Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling 

 

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 från 

mötet. 

Våren 2021 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

 

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.  

Ett förslag till 

verksamhetsplan med 

budget tas fram under 

våren, efter att 

kommunerna lämnat 

sina önskemål till 

aktiviteter.  

Maj/juni  2021 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och Globala mål)  

Verksamhetsberättel

se med bokslut 

Redogöra för 

aktiviteterna som 

genomförts inom 

Miljösamverkan och 

följa upp ekonomin.  

Ta fram en kortfattad 

skrift om vad som 

genomförts under året 

med bokslut. Sprida 

informationen till 

ingående parter. 

Februari 2022 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling 

 

Övriga träffar 

Presidieträff Öka kunskapen och 

utbyta erfarenheter 

bland politikerna. 

Informera om vad som 

är på gång inom 

miljötillsynen och inom 

Miljösamverkan.  

Kalla presidierna till en 

träff i anslutning till 

styrgruppsmötet på 

hösten. 

Hösten 2021 Miljösamverkan står 

för samordning, 

Länsstyrelsen och 

kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

 

Informationsträff för 

nya miljöinspektörer 

och miljöchefer i 

länet 

Alla som jobbar med 

miljöbalkstillsyn i länet 

ska känna till 

Miljösamverkan. 

Informera om syftet och 

hur arbetet sker inom 

samverkan. 

Kalla nya inspektörer 

och chefer till en träff 

där arbetet inom 

Miljösamverkan gås 

igenom. 

Hösten 2021 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

 

Miljöbrottsamverkan 
Polis, åklagare, 

Länsstyrelsen och 

kommunerna 

(representerade av 

Miljösamverkan och 

Jönköpings kommun) 

Samverka kring 

miljöbrott, utbyta 

erfarenheter och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

Länsstyrelsen kallar till 

mötena.  
2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Länsstyrelsen, 

åklagare, polis 

Miljösamverkan 

och Jönköpings 

kommun 

 Flertalet 

Samordningsgrupp 

Miljö och hälsa 
Länsstyrelsen, Regionens 

Folkhälsa, Trafikverket och 

Miljösamverkan. 

Utbyta erfarenheter 

inom hälsoskyddet. 

Samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

Länsstyrelsen kallar till 

träffarna.  
2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Miljösamverkan, 

Regionens 

Folkhälsa, 

Miljömedicin 

och Trafikverket  
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad som ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och Globala mål)  

Projektledarträffar 

med alla regionala 

miljösamverkansorg

anisationer i landet 

Utbyta erfarenheter, 

samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång. Undvika 

dubbelarbete mellan 

regionerna. 

Träffar för att uppfylla 

syftet. 

2 gånger per år Olika miljösamverkan 

värd för mötena och 

då också 

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. 

3 gånger per år Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

  

Uppdatera 

telefonboken  

Enkelt kunna kontakta 

handläggare på 

miljömyndigheterna i 

Jönköpings län. 

Ajourhålla 

telefonboken årligen 

genom utskick till 

berörda. 

Hösten 2021 Länssamordnaren Miljömyndighet

erna i länet 

 

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 Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 
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Aktiviteter 2022 
 
AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS- 

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och globala mål) 

 

 

Tillsynsprojekt 

Undervisningslokaler 

med fokus på 

ventilation på skolor 

och förskolor 

 

Tillse god ventilation på 

förskolor och skolor. 

Göra tillsyn för att 

säkerställa att det är 

tillräcklig ventilation för 

antal elever och bra 

kvalitet på luften. Alla 

kommuner deltar i 

tillsynskampanjen och 

minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en projektplan 

med tidplan och 

därefter checklistor 

med handläggarstöd. 

Genomföra en 

tillsynskampanj, 

sammanställa 

resultatet och skriva 

en projektrapport.  

2022 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner 

God bebyggd miljö 

 

 

 

Identifiering av 

förorenade områden 

med avseende på 

PFAS. 

 

 

Identifiera områden 

som kan ha förorenats 

med miljögifterna PFAS i 

Jönköping län. 

Identifieringen är ett 

förarbete, som kan 

användas i ett framtida 

arbete med inventering 

enligt metodiken MIFO 

fas 1. Uppdatera 

Länsstyrelsens EBH-stöd 

med uppgifterna. 

Alla kommuner deltar i 

tillsynskampanjen och 

minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en projektplan 

med tidplan och 

därefter checklistor 

med handläggarstöd. 

Genomföra en 

tillsynskampanj, 

sammanställa 

resultatet och skriva 

en projektrapport. 

2022 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

Grundvatten av god 

kvalitet, Levande sjöar 

och vattendrag, giftfri 

miljö 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS-  

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och globala mål) 

Handläggarstöd 

Avfall som blir 

produkt 

Skapa underlag för att 

göra enhetliga 

bedömningar i länet om 

när ett avfall slutar vara 

ett avfall. Hindra 

otillåten handel med 

avfall. Minst 5 

inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en projektplan 

med en tidplan och 

därefter ett 

handläggarstöd. 

2022 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

Giftfri miljö, God 

bebyggd miljö 

 

 
Otillåten eldning Tillse att vi handlägger 

ärenden enhetligt och 

har en bra rutin som gör 

oss effektivare, samt når 

ut till kommuninvånarna 

med informationen. 

Minst 5 inspektörer 

deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram en projektplan 

med en tidplan och 

därefter en rutin och 

informationsmaterial. 

2022 Länssamordnaren 

ihop med 

projektgruppen. 

Länets 

kommuner 

God bebyggd miljö, 

giftfri miljö 

 

 
Utbildning/workshops 

Ej fastställt 

 

      

 

Övrigt utvecklingsarbete 

Utveckling av den 

länsgemensamma 

behovsutredningsma

llen 

Ha en bra och  

uppdaterad mall 

behovsutredning där 

kommunerna kan ta 

fram sina behov, och 

även jämföra behovet 

med andra kommuner. 

Årligen uppdatera 

mallen och göra 

jämförelser mellan 

kommunerna vid 

behov. 

2022 Länssamordnaren  Länets 

kommuner 

Flertalet 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS-  

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och globala mål) 

Jämföra de 

länsgemensamma 

nyckeltalen 

Årligen jämföra de 

framtagna nyckeltalen 

för kommunerna i länet. 

Diskutera skillnader, lära 

av varandra och dela 

med oss av goda 

exempel. 

Nyckeltalen läggs in i 

Miljöbarometern av 

kommunerna i årligen. 

Därefter sker en 

diskussion. 

April 2022 Kommunerna lägger 

in sina nyckeltal. 

Länssamordnaren 

samordnar och 

ordnar ett 

diskussionstillfälle. 

Länets 

kommuner 

Flertalet 

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 2022 Länssamordnaren 

står för 

samordningen. 

Länsstyrelsen för 

innehåll ihop med 

inspel från 

värdkommunen. 

Länets 

kommuner och 

Länsstyrelsen. 

kommun är 

värdkommun. 

Flertalet 

Miljöskyddsinspektör

er med ansvar för 

små avlopp 

Skapa enhetliga 

bedömningar i länet av 

frågor som rör små 

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 små 

avlopp.  

Våren 2022 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen 

och kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

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. 

Ordna en träff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in miljöinspektörer som 

arbetar med 

lantbrukstillsyn.  

Hösten 2022 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och Länsstyrelsen 

och kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

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 SAMVERKANS-  

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och globala mål) 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

  

  
Hälsoskyddsinspektö

rer 

Enhetlig bedömning i 

länet i frågor som rör 

hälsoskyddstillsynen. 

Omvärldsorientering 

och erfarenhetsutbyte. 

Informera om aktuella 

frågeställningar, ny 

lagstiftning och praxis.  

Ordna en träff som 

uppfyller syftet. Bjuda 

in inspektörer som 

arbetar med 

hälsoskyddstillsyn. 

Hösten 2022 Länssamordnaren 

står för det praktiska 

och kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

God bebyggd miljö 

 

Styrning av Miljösamverkan 

Styrgruppsmöten  En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

aktiviteter inom 

Miljösamverkan. 

Styrgruppen beslutar 

om Miljösamverkans 

inriktning, arbete och 

uppföljning. 

Kalla till 

styrgruppsmöten, 

skriva protokoll och 

delge alla parter 

protokollet. 

3 gånger per år Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling  

 

Beredningsgruppsmö

ten 

En väl fungerande 

styrning och 

genomförande av 

aktiveter inom 

Miljösamverkan. 

Gruppen bereder 

ärenden till styrgruppen. 

Kalla till 

beredningsgruppsmöt

en, skriva protokoll 

och delge alla parter 

protokollet. 

3 gånger per år Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS-  

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och globala mål) 

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 från 

mötet. 

Våren 2022 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

 

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.  

Ett förslag till 

verksamhetsplan med 

budget tas fram under 

våren, efter att 

kommunerna lämnat 

sina önskemål till 

aktiviteter.  

Maj/juni  2022 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling 

 

Verksamhetsberättel

se med bokslut 

Redogöra för 

aktiviteterna som 

genomförts inom 

Miljösamverkan och 

följa upp ekonomin.  

Ta fram en kortfattad 

skrift om vad som 

genomförts under året 

med bokslut. Sprida 

informationen till 

ingående parter 

Februari 2023 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen, 

Kommunal 

utveckling 

 

Övriga träffar 

Presidieträff Öka kunskapen och 

utbyta erfarenheter 

bland politikerna. 

Informera om vad som 

är på gång inom 

miljötillsynen och inom 

Miljösamverkan.  

Kalla presidierna till en 

träff i anslutning till 

styrgruppsmötet på 

hösten. 

Hösten 2022 Miljösamverkan står 

för samordning, 

Länsstyrelsen och 

kommunerna för 

innehållet. 

Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

 

Informationsträff för 

nya miljöinspektörer 

och miljöchefer i 

Alla som jobbar med 

miljöbalkstillsyn i länet 

ska känna till 

Kalla nya inspektörer 

och chefer till en träff 

där arbetet inom 

Hösten 2022 Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS-  

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och globala mål) 

länet Miljösamverkan. 

Informera om syftet och 

hur arbetet sker inom 

samverkan. 

Miljösamverkan gås 

igenom. 

Miljöbrottsamverkan 
Träffar mellan polis, 

åklagare, Länsstyrelsen 

och kommunerna 

(representerade av 

Miljösamverkan och 

Jönköpings kommun) 

Samverka kring 

miljöbrott, utbyta 

erfarenheter och delge 

varandra vad som är 

på gång. 

Länsstyrelsen kallar till 

mötena.  
2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Länsstyrelsen, 

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.  
2 gånger per år Länsstyrelsen 

sammankallande 

Miljösamverkan, 

Regionens 

Folkhälsa, 

Miljömedicin 

och Trafikverket  

Projektledarträffar 

med alla regionala 

miljösamverkansorg

anisationer i landet 

Utbyta erfarenheter, 

samverka och delge 

varandra vad som är 

på gång. Undvika 

dubbelarbete mellan 

regionerna. 

Träffar för att uppfylla 

syftet. 

2 gånger per år Olika miljösamverkan 

värd för mötena och 

då också 

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. 

3 gånger per år Länssamordnaren Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 
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AKTIVITET  AKTIVITETSMÅL GENOMFÖRANDE 

(vad ska göras) 

TID FÖR 

GENOMFÖRA

NDE 

ANSVAR SAMVERKANS-  

PARTER 

EFFEKTMÅL 

(miljökvalitetsmål 

och globala mål) 

Uppdatera 

telefonboken  

Enkelt kunna kontakta 

handläggare på 

miljömyndigheterna i 

Jönköpings län. 

Ajourhålla 

telefonboken årligen 

genom utskick till 

berörda. 

 

Hösten 2022 Länssamordnaren Miljömyndighet

erna i länet 

 

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 Länets 

kommuner, 

Länsstyrelsen 

  

 

 

Aktivitetsförslag till kommande verksamhetsplaner 

 
Aktivitetsförslag till Miljösamverkans verksamhetsplan 2021-2023 som ligger kvar som förslag 

Tillsyn hälsoskydd 

Tillfälliga boenden 

HVB-hem och andra gruppboenden 

Vårdlokaler 

Tillsyn miljöskydd 

Energi i tillsynen 

Täkter 

Vindkraft 

Avfall 
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Handläggarstöd miljöskydd/hälsoskydd 

Klimathotets påverkan på tillsynen 

Egenkontroll för verksamhetsutövare - informationsträffar 

Tillsynsmetodik – utvärdering av avfall 

Utbildning/föreläsning/workshop 

Täkter 
 
 

Nationella aktiviteter 2021 
 

Nationella aktiviteter 2021 

Tillsyn 

Bekämpningsmedel i detaljhandeln (KEMI) 

Hästverksamheter (JV) 

Utbildning 

Seminarieserie: Bassängbad (FHM) 

Grundutbildning: Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln (KEMI) 

Fördjupning: Tillsyn av kemiska produkter (KEMI) 

 


