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Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019 

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 

mellan 2012 och 2014 samordnats inom ramen för Regionförbundets Primärkommunala 

nämnd, PKN. Från och med årsskiftet 2015 övertog Primärkommunalt samverkansorgan, 

PKS, ansvarsområdet. 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 

ge stöd både till myndighetsutövning (tillsyn) och till mer informativa och förebyggande 

insatser. Arbetet styrs av en styrgrupp med representanter från medverkande parter. 

 

Information och material som tas fram inom Miljösamverkan f finns tillgängligt via hemsidan 

www.miljosamverkanf.se. 

 

Organisation 

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 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. Styrgruppen svarar för 

att fånga primärkommunernas och Länsstyrelsens behov och utifrån dem göra prioriteringar 

för mer konkreta långsiktiga satsningar. Beslut i principiellt viktiga frågor, som exempelvis 

budgetmedel och prioriteringar av uppdrag tas i styrgruppen. Styrgruppen träffas fyra till fem 

gånger om året. I styrgruppen ingår representanter för samverkansorganets 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.  

 

Förutom styrgruppen utser varje primärkommun en kontaktperson. Primärkommunerna 

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 (se tabell 3). 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. Aktiviteter bestäms utifrån inskickade projektförslag 

från kommunerna. Verksamhetsplanen fastställs i styrgruppen på hösten året innan den ska 

http://www.miljosamverkanf.se/
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börja gälla så att planen kan inarbetas i kommunernas tillsynsplaner. Länsstyrelsen deltar i 

vissa av aktiviteterna som en del i sin tillsynsvägledning.  

 

Underlag för 2017-2019 års verksamhetsplan har inhämtats genom att kommunerna fått 

möjlighet att rösta på aktiviteterna via en webbenkät i januari 2016. 

 

 

Budget  

Miljösamverkan f: s budget framgår av tabell 1, samt fördelning av avgifter enligt tabell 2. 

Det finns ett överskott från tidigare år som kommer användas enligt en beslutad plan. Budget 

för 2017 är preliminär och kan komma att ändras beroende på intäkter och ingående balans 

från 2016. 

 

 

Tabell 1. Budget Miljösamverkan f 2016 och 2017 (preliminär) 

 

År 2016 (Kr)  2017 (kr) 

Likvida medel      

Ingående balans  439 000 280 000  

Summa inbetalningar 713 000 720 000  

SUMMA 1 152 000 1 000 000  

 
    

Budget     

Projektledare 635 000  790 000 

Kurser (inkl. konsultarvoden), konferens, resor och 

övrigt  
163 000        45 000 

Ersättning till administrativ arbetsgivare inkl. 

webbsida, IT system mm. 
67 000  67 000 

 
SUMMA 
 

868 000  900 000 

 

 

 

 

Tabell 2. Fördelning av avgifter Miljösamverkan f år 2016 

Inbetalningar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        Kr 

Kommunerna 

12 x ((25 000 + (0,5 x antal invånare)) 

)*årliuppräkning) 

513 000 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 100 000 

Region Jönköpings län 100 000 

 

 
Summa 713 000 
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Aktiviteter inom Miljösamverkan f 2017-2019 

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

årligt återkommande. Mer information om projektplaner med Gantt-scheman, framtagna 

dokument m.m. finns på http://plus.rjl.se/miljosamverkanf 

 

Deltagare i arbetsgrupperna under 2017 är beslutade, men för 2018-2019 är de preliminära. 

Här har handläggare fått anmäla intresse. 

 

Tabell 3. Aktiviteter inom Miljösamverkan f 2017- 2019.  

Aktivitet Genomförande 
Projektgupp/
Ansvarig 

Miljökvalitets-
mål 

2017 

Tillsynsprojekt 

Tillsyn av 

bassängbad inkl. 

mindre 

badanläggningar på 

hotell och SPA 
 

Handläggarstöd, tillsynskampanj och 

projektrapport. 
 

Projektgrupp: 

Annie Gustafsson, 

Vaggeryd 

Lars Erik Sidenholm, 

Habo- Mullsjö 

kommuner 

Li Ohlson, Tranås  

Lina Tillby, Tranås 

Torbjörn Adolfsson, 

Aneby 

 

- God bebyggd miljö 

Tillsyn 

avfallshantering 

 

Handläggarstöd, tillsynskampanj och 

projektrapport. 

 

 

 

 

Projektgrupp: 

Linda Vikström, 

Jönköpings  

Annette Rosén, 

Jönköpings 

Lars-Ingvar Björk, 
Värnamo   

Cecilia Karmetun, 

Vetlanda 

 

 

- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

m.fl. 

 

Handläggarstöd 

Buller från 

skjutbanor, 

motocross, enduro 

m.m.  

Framtagande av handläggarstöd för 

buller från verksamheter där bullret 

inte är konstant utan koncentrerat till 

vissa tillfällen, där boende i området 

ofta störs. 

Framtagande av handläggarstöd. 

Projektgrupp: 

Maria Westlund, 

Jönköping 

Maud Enqvist, Gislaved 

Torbjörn Adolfsson, 

Aneby 

 

- God bebyggd miljö 

Miljöolyckor 

 

Framtagande av handläggarstöd och 

gemensamma rutiner. Gemensam 

utbildning/workshop med Räddsam 

f. 

Projektgrupp: 

David Melle, Jönköping 

Dörte Schuldt, Vaggeryd 

Xx, Sävsjö. 

Peppe Kättström, Tranås 

Peter Larsson, Eksjö 

 

 

- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

- Grundvatten av god 

kvalitet 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

m.fl. 
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Utbildningar/workshops 

Tatueringsverk-

samheter. 

Gemensam 

utbildning för 

inspektörer och 

verksamhetsutövare. 

Om möjligt anlita Tattoo and 

Piercing Education Scandinavia för 

föreläsning riktade mot tatuerare, 

piercingverksamheter, steriltekniker 

och miljöinspektörer. Möjlighet till 

dialog mellan olika parter. Ev. bjuds 

även Socialstyrelsen in. 

 

Samordnaren för 

miljösamverkan f 

 

- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

 

Utbildning om ABP-

animaliska 

biprodukter 

Information om hur ABP-

förordningen ska användas för att ex. 

kunna bedöma om ett ABP-ärende är 

ett miljöärende eller ett 

livsmedelsärende.  

 

Samordnaren för 

miljösamverkan f 

 

Obligatorisk 

ventilationskontroll 

 

 

Utbildning med syftet att deltagarna 

efter avslutad utbildning ska kunna 

tolka protokoll från obligatoriska 

ventilationskontroller. 

 

Anordnas tillsammans med 

Länsstyrelsen och riktar sig till 

handläggare inom miljö och plan och 

bygg. 

 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

Handläggarträffar 

Enskilda avlopp  Tid: Oktober 
 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

Lantbruk Tid: September 
 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

2018 

Tillsynsprojekt 

Tillsyn solarier Handläggarstöd, tillsynskampanj och 

projektrapport. 
 

Projektgrupp: 

Gislaved 

Tranås 

 

- God bebyggd miljö 

- Säker strålmiljö 

Handläggarstöd 

Dagvattenhantering 
 

Dagvattenhantering: Hur jobba aktivt 

med dagvattenhantering i olika 

stadier, ex. inom planärenden, 

befintliga industriområden. Lära sig 

av ”aktiva” kommuner. Utgår ex. 

ifrån Miljösamverkan Västra 

Götalands projekt (2014). 

Projektgrupp: 

Sävsjö 

Peter Larsson, Eksjö 

 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

Förorenade- och icke 

förorenade massor 

 

Hantering av massor som farligt 

avfall, icke farligt avfall, inerta 

massor. Användning i 

anläggningsändamål.   Hur 

Projektgrupp: 

Sävsjö 

 

- Giftfri miljö 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Levande sjöar och 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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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handlägger vi och vilka 

bedömningskriterier använder vi?  

vattendragvattendrag 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

 

Utbildning/workshops 

Rivningsavfall 
 

Utbildning av miljöinspektörer, och 

bygglovshandläggare om 

rivningsavfall.  

 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

- Säker strålmiljö 

Solarier 
 

Solarier-kurs/workshop om tillsyn på 

solarier. Sker innan 

tillsynskampanjen påbörjas. 

 

Samordnaren för 

miljösamverkan f 

 

-Säker strålmiljö 

-God bebyggd miljö 

Handläggarträffar 

Enskilda avlopp  Tid: Oktober 
 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

Lantbruk Tid: September 
 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

2019 

Tillsynsprojekt 

Dagvatten 
 

Tillsynsprojekt utifrån 

handläggarstödet som tas fram 2018.  

 

Utbildning inom dagvattenhantering. 

 

Projektgrupp: 

Jenny Kanerva Eriksson, 

Jönköping 

Joanna Zawodzinska, 

Gnosjö 

- Grundvatten av god kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

 

 

 

 

Utbildning/workshops 

Miljöolyckor 
 

Utbildning följt av diskussioner. Hur 

ska man som miljöinspektör gå till 

väga när en miljöolycka inträffar? År 

2017 kommer Miljösamverkan f  

upprätta ett handläggarstöd för 

miljöolyckor.  Därefter ev. årsvisa 

träffar för att a jourhålla  materialet 

och dela med sig av erfarenheter av 

olyckor som har inträffat. Om 

möjligt ihop med Räddsam f. 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Räddsam f 

 

- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

- Grundvatten av god 

kvalitet 

m.fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Enskilda avlopp  Tid: Oktober 
 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

Lantbruk Tid: September 
 

Samordnaren för 

miljösamverkan f och 

Länsstyrelsen 

 

- Grundvatten av god 

kvalité 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och 

vattendrag 

- Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

 

 

 

 
Tabell 4. Årligt återkommande aktiviteter som Miljösamverkan f anordnar/medverkar i. 

Årligt återkommande aktiviteter  

Antal per år 
(vår/höst) 

Styrgruppen för 

Miljösamverkan f     
4-5 

Kontaktpersonerna för 

Miljösamverkan f      
1 (vår) 

Handläggarna för miljöbalkstillsynen i länet   1 (vår) 

Miljöcheferna i länet  3 

Miljönämndspresidierna i 

länet     
2  

Miljöbrottssamverkan 

(Polisen, åklagare, 

handläggare + 

Miljösamverkan f)     

3-4 

Miljömålssamordnarträff 

(Länsstyrelsen anordnar)     
2 

Projektledarträff 

Miljösamverkan Sverige     
2 

Samordningsgrupp Miljö och Hälsa Jönköpings län 

(Regionen, Länsstyrelsen m.fl.)   
2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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