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Förvaltningsnamn  

 

 

 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 
2017-2019 

Förslag till beslut 
Att godkänna Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019, 

 

Att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

Bakgrund 
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 mellan 2012 och 2014 samordnats inom ramen för 

Regionförbundets Primärkommunala nämnd, PKN. Från och med årsskiftet 2015 

övertog Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, ansvarsområdet.  

 

Samarbetet syftar till att samordna och effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet 

i länet och ge stöd till både myndighetsutövning (tillsyn) och till mer informativa 

och förebyggande insatser.  

Organisation 
Miljösamverkan f leds av PKS som på kommunernas uppdrag ska 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 med 

representanter från medverkande parter. Kommunerna representeras av tre 

miljöchefer, en från vardera Jönköping, Höglandet inklusive Habo och Mullsjö 

samt GGVV. Dessa miljöchefer väljs av samtliga kommuners miljöchefer att 

representera dem. PKS representeras av utvecklingschefen och Länsstyrelsen utser 

sin ledamot i styrgruppen. Länssamordnaren för Miljösamverkan f ingår i 

styrgruppen som sekreterare.  

 

Styrgruppen svarar för att fånga primärkommunernas och Länsstyrelsens behov 

och utifrån dem göra prioriteringar för mer konkreta och långsiktiga satsningar. 

Beslut i principiellt viktiga frågor, som exempelvis budgetmedel och 
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prioriteringar av uppdrag tas i styrgruppen. Styrgruppen träffas fyra till fem 

gånger om året.  

 

Förutom styrgruppen utser varje primärkommun en kontaktperson. Primär-

kommunerna definierar vilka prioriterade områden man önskar samverka kring. 

Kontaktpersonen har mandat och uppdrag att förankra Miljösamverkan f:s arbete i 

kommunerna och att föra fram behov och önskemål från kommunerna till 

Miljösamverkan f. 

Verksamhetsplanen 
Miljösamverkan f har en verksamhetsplan som är treårig. Det första året är planen 

mer detaljerad än de övriga två åren. Dessa två år kan komma att ändras beroende 

på behoven inom länets miljöförvaltningar. Aktiviteterna i planen bestäms utifrån 

inskickade förslag från kommunerna. Verksamhetsplanen tas i styrgruppen i juni 

året innan den ska börja gälla, så att planen kan inarbetas i kommunernas 

tillsynsplaner under hästen.  

 

Underlag för 2017-2019 års verksamhetsplan har tagits fram genom att 

kommunerna fått möjlighet att rösta på aktiviteterna via en webbenkät i januari 

2016. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019  

 

 

 

Ola Götesson 

Region Jönköpings län 

Kommunal utveckling 

Utvecklingschef 

 

 

  


