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Miljösamverkan f:s organisation och styrning 

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

och Region Jönköpings län. Samarbetet syftar till att samordna och effektivisera miljö- och 

hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndighetsutövning (tillsyn) och till mer 

informativa och förebyggande insatser. Arbetet leds av en styrgrupp med representanter 

från medverkande parter. 

 

Organisation och arbetssätt 

Miljösamverkan f 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 verksamheten på tjänstemannanivå finns en styrgrupp bestående av tre 

miljöchefer, en från vardera Jönköping, Höglandet (inklusive Habo och Mullsjö) samt 

GGVV. Dessa miljöchefer har valts av samtliga kommuners miljöchefer att representera 

dem. 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 har tagits i styrgruppen. Styrgruppen 

träffats fyra gånger per år.  

Från 2018 kommer styrgruppen utökas till att bestå av alla länets miljöchefer. Till 

styrgruppen kommer det att finnas en beredningsgrupp bestående av tre miljöchefer, en 

från vardera Jönköping, Höglandet (inklusive Habo och Mullsjö) samt GGVV. 

Beredningsgruppen förbereder ärendena till styrgruppen och fattar beslut i vissa, 

delegerade frågor. Länssamordnaren för Miljösamverkan f ingår som sekreterare och 

föredragande i styrgruppen och i beredningsgruppen.  

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

kommunen och Miljösamverkan f. Kommunerna definierar vilka områden man önskar 

samverka kring. Kontaktpersonen har sedan uppdrag att föra fram behov och önskemål och 

förankra Miljösamverkan f:s arbete i kommunen. 

 

Verksamhetsplan  

Aktiviteter inom Miljösamverkan f fastställs i verksamhetsplanen för året. Aktiviteterna är 

uppdelade i tillsynsprojekt, handläggarstöd, utbildningar och handläggarträffar. 

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. Aktiviteterna i verksamhetsplanen tas fram utifrån inskickade 

förslag från kommunerna och från Länsstyrelsen. Verksamhetsplanen i sin helhet fastställs 

av styrgruppen i juni året innan den ska börja gälla, så att planen hinner inarbetas i 

kommunernas 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 2017 

Under året genomfördes samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen och alla aktiviteter följde 

sin respektive tidsplaner. Två tillsynsprojekt har genomförts, två ny handläggarstöd har 

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

handläggarträffar, miljöchefs- och presidieträffar ordnats. 

 

Bokslut 

I tabellen nedan redovisas budget och bokslut för 2017. Miljösamverkan f:s budget för året 

ha innehållits och ett överskott på 190 tkr överförs till 2018. 

 Budget 
2017 (tkr) 

Bokslut 
2017 (tkr) 

Rev.Budget  
2018 (tkr) 

Intäkter       

Ingående balans från föregående år 398  398 190 

Summa inbetalningar från samverkande 
parter 

729  729  800 

SUMMA BUDGETERADE INTÄKTER 1 127  1 127  990 

Kostnader       

Projektledare  790  815  825  

Utbildningar (inkl. konsultarvoden), 
konferenser, resor och övrigt  

       120 
    

55 
 

       65 

OH-kostnader inkl. webbsida, IT-system 
m.m. till administrativ arbetsgivare 
(Regionen). 

 67   67  100  

 
SUMMA BUDGETERADE 
KOSTNADER 
 

 977 937 990 

ÖVERSKOTT TILL KOMMANDE ÅR 
 

  150  
 

 
190 

 

 
0 

 

 
SUMMA 
 

1 127 1 127 990 
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Tillsynsprojekt och handläggarstöd 

Under året slutfördes samtliga tillsynsprojekt och handläggarstöd som beslutats i 

verksamhetsplanen. 14 miljöinspektörer från länets kommuner deltog i en eller fler 

projektgrupper. En del ytterligare aktiviteter har tillkommit och genomförts under året, 

bl.a. revidering av handläggarstöd och tillkommande utbildningar. 

 

Tillsyn av bassängbad och mindre badanläggningar 

Under året genomförde 9 kommuner (Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Tranås, 

Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo) tillsyn på 30 anmälningspliktiga bassängbad, d.v.s. 

bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor. 

Fokus på tillsynen var att se om verksamheterna uppfyller kraven på egenkontroll i 

förordning om (1998:901) verksamhetsutövares egenkontroll till miljöbalken. Även andra 

områden som städning, skötsel, underhåll och hygien kontrollerades. 

Procent av anläggningarna som ansågs uppfylla kraven inom: 

Organisation och ansvarsfördelning: 43 %  

Kunskap i verksamheten: 63 % 

Provtagning och journalföring: 60% 

Kemikaliehantering: 33 % 

Resultatet visar att det finns förbättringar att göra inom egenkontrollen, speciellt inom 

ansvarsfördelning och kemikaliehantering. 

I projektgruppen ingick Lars-Erik Sidenholm och Johanna Karlsson, Habo-Mullsjö, Annie 

Gustafsson, Vaggeryd, Jenny Nilsson och Emelie Lundberg, Tranås och projektledare 

Annica Malmer, Miljösamverkan f. 

 

Tillsyn av avfallshantering 

10 kommuner (Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, 

Vetlanda och Värnamo) genomförde under året tillsyn av avfallshanteringen hos 156 

verksamheter. Fokus på tillsynen var att se om verksamheterna uppfyller kraven i 

avfallsförordningen (SFS 2011:927) men även hur sorteringen och minimeringen av avfall 

fungerade.  

Tillsynen visade följande resultat: 

- Endast 42 % av verksamheterna för anteckningar om farligt avfall som uppkommer i 

verksamheten och endast 41 % av de som behöver anmäla egen transport av farligt avfall 

till Länsstyrelsen har gjort det.  

- När det gäller transportörerna och mottagarna av avfallet har nästan alla nödvändiga 

tillstånd för transporterna och tillstånd att hantera det farliga avfallet. 

- Mängden avfall som uppkommer i verksamheterna visar sig kunna minskas och sorteras 

betydligt bättre. Drygt hälften av verksamheterna bedöms kunna sortera avfallet ytterligare 

och även minska mängden avfall som uppkommer.  
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- I de flesta av verksamheterna finns en ansvarig för avfallshanteringen. 30% av de 

anställda har aldrig fått någon utbildning i hantering av avfall. 

Sammantaget finns det en potential att förbättra avfallshanteringen, avfallssorteringen och 

därmed också sorteringsgraden i verksamheterna. 

I projektgruppen ingick Linda Vikström och Sanne Tägström, Jönköping, Lars-

Ingvar Björk, Värnamo, Cecilia Karmetun, Vetlanda och projektledare Annica 

Malmer, Miljösamverkan f. 

 

Handläggarstöd – Miljöolyckor 

Inom projektet togs ett gemensamt handläggarstöd för hantering av miljöolyckor fram, 

speciellt de olyckor med miljöpåverkan som sker på vägar. Projektet drevs som ett 

samverkansprojekt med Räddsam f. I handläggarstödet finns beskrivning av ansvar och 

befogenheter, rutiner, checklistor, kontakt- och larmlistor. En utbildning i handläggarstödet 

ordnades i Nässjö den 4 oktober ihop med Räddsam f. 48 miljöinspektörer och 

räddningstjänstpersonal från länet deltog. 

I projektgruppen ingick Per Fernström, Sävsjö, Peter Larsson, Eksjö, Peppe Kättström, 

Tranås, Dörte Schuldt, Vaggeryd, David Melle, Jönköping, Fredrik Björnberg, 

Räddningstjänsten Vaggeryd, Jerker Sturedahl, Räddningstjänsten Jönköping och 

projektledare Annica Malmer, Miljösamverkan f. 

 

Handläggarstöd – Buller från motorsport och skjutbanor 

Syftet med projektet var att ta fram ett handläggarstöd med faktaunderlag att använda vid 

tillsyn kopplat till den bullerproblematik som kan uppstå då bostäder är lokaliserade i 

närhet till skjutbanor och motorbanor. Stödet ska även bidra till att kunna minska högt 

buller från anläggningarna och därmed minska bullerstörningarna för kringboende. I 

Jönköpings län finns idag 39 anmälda motorbanor, 42 anmälda skjutbanor och ett 40-tal 

kända icke anmälningspliktiga skjutbanor.  

I projektgruppen ingick Maud Enqvist, Gislaved, Maria Hedsund-Westlund, Jönköping, 

Torbjörn Adolfsson, Aneby och projektledare Annica Malmer. 

 

Handläggarstöd – Vägledning för hög skyddsnivå för enskilda avlopp 

(revidering) 

Till följd av två nya domar gällande hög skyddsnivå för enskilda avlopp ansåg 

Miljösamverkan f:s styrgrupp att ”Vägledningen för bedömning av hög skyddsnivå för 

enskilda avlopp” från 2012 behövde ses över. En grupp med representanter från några 

kommuner, Länsstyrelsen och Miljösamverkan f fick i uppdrag att se över vägledningen. 

Arbetet resulterade i ett tillägg till vägledningen som skickades ut till kommunerna. 

 

Handläggarstöd – Flödesschema vid Miljöbrott (revidering) 
Handläggarstödet från 2011 som handlar om vem som gör vad vid åtalsanmälningar om 

misstänkta miljöbrott var i behov av revidering. Inom gruppen ”Miljöbrottsamverkan” tog 
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man därför tag i frågan och reviderade stödet i Miljösamverkan f:s regi. Arbetet resulterade 

i ett nytt handläggarstöd för tillsynsmyndigheterna att använda vid åtalsanmälningar. 

I projektgruppen ingick gruppen för ”Miljöbrottsamverkan” med representanter från 

Länsstyrelsen, polisen, åklagarna, Jönköpings kommun och Miljösamverkan f. 

 

Handläggarstöd - Behovsutredning 

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 med syfte att kunna jämföra befintliga 

personalresurser och behov, inte bara inom kommunen utan även mellan kommunerna. 

Behovsutredningarna i länet sammanställdes för första gången hösten 2017 av 

Miljösamverkan f och presenterades på presidieträffen den 22 september. Konsulten har 

efter denna presentation fått ett ytterligare uppdrag att göra vissa justeringar i mallen. Ett 

arbete som blev klart innan årsskiftet. 

 

Övrigt arbete 

Under året har styrgruppen inom Miljösamverkan f genomfört en hel del 

förbättringsarbeten. Styrgruppen kommer från 2018 utökas till att innefatta alla 

miljöchefer. Inför detta har stadgar för styrgruppen och ett flertal rutiner reviderats. Arbetet 

med ständiga förbättringar kommer att fortsätta. 

Ett nyhetsbrev från Miljösamverkan f skickas från och med 2017 ut till kommunerna och 

till Länsstyrelsen och andra intresserade. Nyhetsbrevet innehåller information om vad som 

är på gång, aktuella utbildningar och färdiga dokument. 5 nyhetsbrev har skickats ut under 

2017. 

 

Utbildningar 

Egenkontroll, hygien och smittrisker vid piercing och tatuering  

Under hösten anordnades en utbildning för både inspektörer och verksamhetsutövare i 

egenkontroll, hygien och smittrisker vid piercing och tatuering. Utbildningen hölls av en 

tatuerare. 29 inspektörer och 19 verksamhetsutövare deltog i utbildningen.  

 

Inomhusluft och ventilation 

Denna utbildning genomfördes för både miljöinspektörer och bygglovhandläggare och 

ordnades ihop med Länsstyrelsen. Seminariet handlade om inomhusluft, ventilation och 

vikten av bra inomhusluft och innehöll föreläsningar, workshops och studiebesök. 

 

Övriga utbildningar 

Utöver utbildningarna som ordnats i Miljösamverkan f:s regi har ett flertal utbildningar 

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

bevakat dessa för miljöförvaltningarna i Miljösamverkan f:s nyhetsbrev. 
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Nätverksträffar 

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

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

tillsynsvägledning mot kommunerna. Inom Miljösamverkan f finns även en gemensam 

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

ämnesområden. 

Följande träffar har genomförts under året:  

• Miljönämndspresidieträff: Jönköping den 23 mars och Ullinge den 22 september. På 

träffarna deltog 22 respektive 35 politiker och miljöchefer. 

• Lantbrukshandläggarträff: Den 20 oktober i Jönköping. På träffen deltog 14 

miljöinspektörer från 10 kommuner. 

• Avloppshandläggarträff: Den 26 oktober i Jönköping. 20 miljöinspektörer från alla 

länets kommuner och Länsstyrelsen deltog. 

• Miljö- och hälsoskyddshandläggarträff: Vrigstad den 5-6 april i samarbete med Sävsjö 

kommun och Länsstyrelsen. På träffen deltog 88 miljöhandläggare från alla länets 

kommuner och från Länsstyrelsen. 

• Miljöchefsträffar: Miljösamverkan f samordnar sedan 2017 miljöchefernas träffar. 

Under året har två träffar hållits. En i Nässjö den 15 maj och en i Ullinge den 21 

september. Den senare i samband med presidieträffen. 

 

Övriga träffar i länet och nationellt 

Miljösamverkan f, via länssamordnaren har deltagit på följande träffar/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 miljösamverkan i Sverige. En träff i Karlskrona i maj och träff 

i  Karlstad i november. Värdskapet alternerar mellan de olika samverkansorganisationerna. 

• SKL – konferens om samverkan för miljöchefer i länet. 

 

Miljösamverkan i övriga landet 
 

Många av Sveriges kommuner deltar i någon av de 10 organisationer för miljösamverkan 

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

Projektledarna har även ett eget webbaserat diskussionsforum. Alla miljösamverkans 

projektrapporter som tagits fram finns samlade under: www.miljosamverkan.se 

 

http://www.miljosamverkan.se/
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Om Miljösamverkan f 
 

Styrgrupp 2017 

David Melle, Jönköpings kommun 

Lasse Arnesson, Gislaveds kommun 

Agneta Martinsson, Habo-Mullsjö kommuner 

Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Ola Götesson, Region Jönköpings län 

Länssamordnare 

Annica Malmer 

 

Administrativt ansvar: 

Region Jönköpings län 

Kommunal utveckling - Miljösamverkan f 

Box 1024, 551 11 Jönköping 

Besöksadress: Västra Storgatan 18 A, Jönköping 

Webbsida: www.miljosamverkanf.se 

 

Miljösamverkan f:s 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 

http://www.miljosamverkanf.se/

