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Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2018-2020 

Miljösamverkan f   

Bakgrund och syfte 

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

Region Jönköpings län. Verksamheten startade som ett projekt i november 2005 och har 

sedan permanentats. Från årsskiftet 2015 övertog Primärkommunalt samverkansorgan (PKS), 

ansvarsområdet för Miljösamverkan f. PKS är en del av Kommunalt Forum i Region 

Jönköpings län och har en primärkommunal styrning och ledning.  

 

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.  

 
Organisation 

PKS 

Miljösamverkan f 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.  

 

Miljösamverkan f:s styrgrupp 

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

representanter för samverkansorganets parter. Kommunerna representeras under 2018 av 

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

sin ledamot i styrgruppen. Länssamordnaren för Miljösamverkan f 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 4-5 gånger om året.  

 

Kontaktpersonerna i kommunerna 

Förutom styrgruppen utser varje kommun en kontaktperson. Kommunerna definierar vilka 

prioriterade områden man önskar samverka kring. Kommunens kontaktperson har mandat och 

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

Miljösamverkan f:s arbete i kommunen. 

 

Verksamhetsplanen 

För framtagande av verksamhetsplanen inom Miljösamverkan f finns en rutin med ett 

”årshjul”. 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 inom länets 

kommuner. De tredje året är mer av en förslagsbank med tänkta aktiviteter. 
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Aktiviteterna i verksamhetsplanen  

Aktiviteter bestäms utifrån inskickade förslag och önskemål från kommunerna. Styrgruppen 

stämmer av aktiviteterna 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, så att planen kan inarbetas i kommunernas tillsynsplaner. Länsstyrelsen 

deltar i vissa av aktiviteterna som en del i sin tillsynsvägledning eller i sin tillsyn, när det är 

möjligt.  

 

Budget  

Miljösamverkan f:s budget för 2017 framgår av tabell 1 och fördelning av avgifter från 

parterna enligt tabell 2. Budget för 2018 fastställs under hösten 2017.                                                 

 

Tabell 1. Budget för Miljösamverkan f 2017  

 

Budget År  2017 (tkr) 

Intäkter    

Ingående balans från föregående år 400  

Summa inbetalningar från samverkande 
parter 

729  

SUMMA BUDGETERADE INTÄKTER 1 129  

Kostnader   

Projektledare  790  

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

       120  

OH-kostnader inkl. hyra, webbsida, IT-
system m.m. till administrativ arbetsgivare 

 67  

 
SUMMA BUDGETERADE KOSTNADER 
 

 977  

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT TILL 
KOMMANDE ÅR 

 
152  

 
 

 

 

Tabell 2. Fördelning av avgifter för Miljösamverkan f år 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        

Inbetalningar 

 

2017 (tkr) 

Kommunerna (12 st) 
529  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 100  

Region Jönköpings län 100  
 
 

Summa 729  

Kommunerna betalar en grundavgift på 25 tkr och 50 öre per invånare. 
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Aktiviteter inom Miljösamverkan f 2018-2020 

I tabell 3 redovisas aktiviteter för de följande tre åren. I tabell 4 redovisas de aktiviteter som 

är årligt återkommande. Mer information om aktiviteterna med projektplaner, tidsscheman 

och deltagare i projektgrupperna tas fram när verksamhetsplanen är beslutad.  

 

Tabell 3. Aktiviteter inom Miljösamverkan f 2018-2020.  

Aktivitet Mål Genomförande Projektgr. 
2018 

Tillsynsprojekt 

Solarier  
Mål: En god hygien och en säker strålmiljö på 

solarierna i länet.  

Miljökvalitetsmål: 
- God bebyggd miljö 

- Säker strålmiljö 

Aktivitetsmål: Alla kommuner deltar i 

tillsynskampanjen och besöker samtlig solarier i 

länet. 4-5 inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Framtagande av handläggarstöd 

med checklistor, utbildning, 

tillsynskampanj och 

projektrapport. 
 

Projektgrupp: 

 

Verkstadsindustri 

med eller utan 

ytbehandling 

 

 

Mål: En bra närmiljö och god egenkontroll på 

verkstadsindustrierna i länet. 

Miljökvalitetsmål: 

- God bebyggd miljö 

- Levande sjöar och vattendrag 

Aktivitetsmål: Alla kommuner/Länsstyrelsen 

deltar i tillsynen och besöker minst 10 

verksamheter var. 4-5 inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Framtagande av handläggarstöd 

med checklistor, tillsynskampanj 

och projektrapport. 

 

Projektgrupp: 

 

Handläggarstöd 

Dagvattenhantering 
Mål: Gemensamma bedömningsgrunder vid 

hantering av ärenden med dagvatten i länets 

kommuner.  

Miljökvalitetsmål: 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Grundvatten av god kvalité 

- Ingen övergödning 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

Aktivitetsmål: Kommunerna använder sig av 

bedömningsgrunderna. 4-5 inspektörer deltar 

aktivt i projektgruppen. 

Stödet som tas fram ska visa på 

hur man kan arbeta aktivt med 

dagvattenhantering i olika 

skeden, ex. i planärenden eller 

inom befintliga industriområden. 

Lärdom ska dras av vad ”aktiva” 

kommuner kommit fram till.  

Projektgrupp: 

 

Förorenade och icke 

förorenade massor 

Mål: Gemensamma bedömningsgrunder vid 

hantering av ärenden med massor i kommunerna 

och på Länsstyrelsen. 

Miljökvalitetsmål: 

- Giftfri miljö 

- Grundvatten av god kvalité 

- Levande sjöar och vattendragvattendrag 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

Aktivitetsmål: Kommunerna använder sig av 

bedömningsgrunderna. 4-5 inspektörer deltar 

aktivt i projektgruppen. 

Stödet ska beskriva 

handläggning av ärenden med 

massor (som klassas som farliga, 

icke farliga eller inerta) för olika 

ändamål, ex. för 

anläggningsändamål. 

Projektgrupp: 

 

Behovsutredning och 

tillsynsplanering 

 

Mål: Länets kommuner tar fram sina 

behovsutredningar på ett likartat sätt så att dessa 

kan jämföras. Behovsutredningarna används som 

ett underlag för tillsynsplanering. Uppföljning sker 

av antalet tjänster i länet. 

Aktivitetsmål: Samtliga kommuner använder den 

gemensamma modellen för behovsutredning.  

4-5 chefer deltar aktivt i projektgruppen. 

 

 

Mallen för behovsutredning 

fortsätter att utvecklas för att 

även kunna användas som stöd 

och underlag för 

tillsynsplanering. En jämförelse 

görs av hur antal tjänsterna 

förändrats i länet till följd av 

behovsutredningarna. 

Projektgrupp: 

 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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Utbildningar/workshops 

Rivningsavfall 
Mål: Öka kunskapen hos länets miljöinspektörer 

kring sortering och hantering av rivningsavfall.  

Miljökvalitetsmål: 

- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

- Skyddande ozonskikt 

Ingår som en åtgärd i Länsstyrelsens 

åtgärdsprogram 2015:37 ”Hälsans miljömål” 

Aktivitetsmål: Alla kommuner har någon/några 

miljöinspektörer som deltar i utbildningen. 

Utbildning av miljöinspektörer 

och bygglovshandläggare om 

rivningsavfall, speciellt kring 

ozonnedbrytande ämnen. 

Ansvarig: 

Länssamordnaren 
 

Förbränningsanlägg-

ningar 

Mål: Öka kunskapen hos länets miljöinspektörer 

om det nya EU-direktivet (2015/2193) om 

begränsning av utsläpp till luft av vissa 

föroreningar från medelstora 

förbränningsanläggningar. 

Miljökvalitetsmål:  
- Frisk luft 

- Begränsad klimatpåverkan 

- God bebyggd miljö 

Aktivitetsmål: Alla kommuner har någon/några 

miljöinspektörer som deltar i utbildningen. 

Utbildningen genomförs för 

miljöinspektörerna i länet och 

hålls i slutet av året för att 

ansluta till tillsynsprojektet som 

genomförs 2019. 

Ansvarig: 

Länssamordnaren 
 

2019 

Tillsynsprojekt 

Idrottsanläggningar  
Mål: En god hygien på länets idrottsanläggningar.  

Miljökvalitetsmål: 
- God bebyggd miljö 

Aktivitetsmål: Alla kommuner deltar i 

tillsynskampanjen och besöker minst 10 

verksamheter var. 4-5 inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Framtagande av handläggarstöd 

med checklistor, tillsynskampanj 

och projektrapport. 

Projektgrupp: 

 

Medelstora 

förbränningsanlägg-

ningar (1-50 MW) 

Mål: Att minska utsläppen till luft från länets 

medelstora förbränningsanläggningar.  

Miljökvalitetsmål:  
- Frisk luft 

- Begränsad klimatpåverkan 

- God bebyggd miljö 

Aktivitetsmål: Alla kommuner och Länsstyrelsen 

deltar i tillsynskampanjen och besöker minst  

5 verksamheter var. 4-5 inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Framtagande av handläggarstöd 

utifrån det nya EU-direktivet 

(2015/2193) med checklistor, 

tillsynskampanj och 

projektrapport. 
 

Projektgrupp: 

 

 

Handläggarstöd 

ABP (animaliska 

biprodukter) 

Mål: 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. 
Miljökvalitetsmål:  
- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt och djurliv 

- Grundvatten av god kvalité 

- Levande sjöar och vattendragvattendrag 

Aktivitetsmål: Kommunerna arbetar likriktat med 

ABP. 4-5 inspektörer deltar aktivt i 

projektgruppen. 

Ta fram ett handläggarstöd 

utifrån Lag (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter m.fl. 

Stödet kan innehålla en 

riskanalys och en checklista med 

kontrollpunkter. Samarbete kan 

eventuellt ske med 

livsmedelshandläggarna.  

 

Projektgrupp: 

 

Nedskräpning 
Mål: Klargöra ansvarsfördelningen inom 

kommunen för olika typer av 

nedskräpningsärenden. Skapa möjligheter till en 

likvärdig hantering av ärendena i kommunerna. 
Miljökvalitetsmål:  
- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

- Ett rikt växt och djurliv 

- Grundvatten av god kvalité 

- Levande sjöar och vattendragvattendrag 

Aktivitetsmål: Kommunerna hanterar 

nedskräpningsärenden likvärdigt. 4-5 inspektörer 

deltar aktivt i projektgruppen. 

Gå igenom relevant lagstiftning 

och utifrån denna ta fram ett 

handläggarstöd. Klargöra 

ansvarsfördelningen inom 

kommunens olika förvaltningar 

för olika typer av 

nedskräpningsärenden och 

utifrån var nedskräpningen sker, 

ex. tomtmark, industrimark, 

lantbruk, i naturen.  

Projektgrupp: 
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Utbildning/workshops 

Kommunikation, 

bemötande och 

motiverande samtal 

Mål: Ge deltagarna bättre förutsättningar att 

kommunicera, förebygga problem och hantera 

svåra situationer i mötet med 

verksamhetsutövarna.  

Aktivitetsmål: Samtliga miljöinspektörer i länet 

deltar i utbildningen. 

Utbildning i form av 

föreläsningar, övningar och 

diskussion utifrån deltagarnas 

reflektioner och egna 

erfarenheter. 

Ansvarig: 

Länssamordnaren 

 

2020 

Tillsynsprojekt (inkomna förslag som kvarstår som förslag) 

-Samlingslokaler 

-Däcktvättar 

-Energitillsyn 

-Klimatförändringar i riskbedömningar hos B-objekt (miljömålsåtgärd) 

-Tillsyn av egenkontroll hos verksamheter som påverkar vattenförekomster 

(miljömålsåtgärd) 

 

Handläggarstöd (inkomna förslag) 

Inga  
 

Utbildning/workshops (inkomna förslag) 

Inga 
 

 Tabell 4. Återkommande aktiviteter som Miljösamverkan f anordnar eller medverkar i. 

Nätverk och handläggarträffar 

 
Antal per 
år  

Miljösamverkan f anordnar:    

Styrgruppen Miljösamverkan f     4 

Arbetsutskott Miljösamverkan f   4 

Kontaktpersonerna Miljösamverkan f      1 (vår) 

Miljöcheferna i länet (i samband med styrgruppsmötena)  4 

Miljönämndspresidierna i länet     2 

Avloppshandläggarna i länet   1 (höst) 

Lantbrukshandläggarna i länet   1 (höst) 

Miljösamverkan f är medarrangör:    

Miljöhandläggarna i länet  

(konferens i två dagar som anordnas ihop 

med en värdkommun, Habo-Mullsjö 2018, 

och Länsstyrelsen)   

 1 (vår) 

Samordningsgrupp Miljö och Hälsa i 

Jönköpings län (SMOHT)  

(Regionen, Länsstyrelsen, 

Miljösamverkan f m.fl.)     

2 

Samordnarträff landets Miljösamverkan   2 

Miljösamverkan f deltar:    

Miljöbrottsamverkan  

(Länsstyrelsen, polis, åklagare, 

miljöhandläggare och Miljösamverkan f)     

2 

Miljömålssamordnarträffar  

(Länsstyrelsen samordnar)   
2 

 


