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Aktivitetsplan 2019 

Januari Verksamhetsplanering 
 

 

Februari   

Mars Miljö- och byggchefsmöte 
Utbildning  
Utbildning för förtroendevalda 

15 mars 
Kommunikation och bemötande 13-14 mars, 10 april 
22 mars Konserthuset Växjö 

April Uppföljning nätverk 
 

Påbörjas våren 2019 

Maj Miljö- och byggchefsmöte 17 maj 

Juni Strandskyddsutbildning OBS! Förslag, berör även miljösamverkan 

Juli   

Augusti Översyn kommunikation inom 
miljö- och byggsamverkan 

Koordineras med pågående konsultutredning av miljö- 
och byggsamverkan. 

September Utbildning 
 
 
Miljö/byggchefsmöte 

Kommunikation och bemötande 18-19september, 16 
oktober 
 
13 september Styrgrupp: delårsrapportering, beslut om 
verksamhetsplan och budget 2020-2021 

Oktober Handläggarträff, gemensam 
miljö- plan och bygg 

1 dag, del av dagen gemensam, sedan parallella spår för 
respektive tillsynsområde 

November Presidieträff  

December Miljö/byggchefsmöte 
Uppföljning av 2019. 

6 december 
Påbörjas och fortsätter januari 2020. 

 

Nätverk 
Nätverk och värdkommuner: 

 Byggnätverket, för bl.a. bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.  Värdkommun 

2019 Tingsryd och Uppvidinge.  

 Nätverk för planhandläggare, vilande.  

 Naturvård och strandskydd (gemensamt med Miljösamverkan). Länsstyrelsen Kronoberg. 

 Miljö- och byggchefsnätverket. Samordnas av samordnaren.  

 

Nätverket för Bygg- och miljöchefer samordnas av samordnaren för Miljö- och byggsamverkan. 

För övriga nätverk finns ett rullande schema för värdskap ett år i taget. Om någon kommun inte 

har möjlighet att vara värd för ett nätverk, ligger ansvaret på den kommunen att byta värdskapet 

med annan kommun.  

Handläggarnätverken träffas 1-3 gånger under året enligt respektive nätverksplan. Befintliga 

nätverksplaner ska granskas och vid behov revideras under året. För samtliga nätverk finns 

möjlighet att äska medel för utbildningsinsatser, studiebesök eller liknande. Nätverken har även 

en viktig roll i att lyfta vilka utbildningar och tematiska möten som behövs och efterfrågas inom 

Byggsamverkan. 

Uppföljning nätverk 

Våren 2019 följer samordnaren upp arbetet i de nätverk som finns inom miljö- och 

byggsamverkan Kronoberg-Blekinge. Syftet är att få en bild av hur och om nätverken är aktiva 

samt om riktlinjerna för nätverken1 är kända och implementerade. Samordnaren tar kontakt med 

värdkommunen för respektive nätverk via telefon eller e-post. Om möjligt närvarar 

                                                             
1 Riktlinjer för nätverk , fastställda 2018-06-01 av styrgruppen för miljö- och byggsamverkan Kronoberg-
Blekinge   

http://blogg.regionkronoberg.se/miljo-bygg/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Riktlinjer-Nätverk.pdf
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samordnaren på några av nätverksträffarna. Resultatet av uppföljningen presenteras sedan för 

styrgruppen vid mötet i maj eller september. 

 

Träffar för handläggare och förtroendevalda 

Presidieträffar 

Den 22 mars 2019 arrangeras en utbildning för förtroendevalda i miljö- och byggnämnder. 

Utbildningen sker i början av mandatperioden och syftar till att belysa vad det innebär att vara 

ledamot i en miljö- och byggnadsnämnd. Vilken roll och mandat har den politiska nämnden? 

Vilka möjligheter och skyldigheter har man som förtroendevald? 

 

Under hösten 2019 planeras en träff för miljö- och byggpresidier i Kronoberg och Blekinge län. 

Presidiekonferensen hålls i Älmhult.  

I Riktlinjer för presidiekonferenser inom Miljö- och byggsamverkan, beskrivs arbetssätt samt rullande 

schema över värdskap för presidieträffarna.  

 

Årlig handläggarträff 

Den årliga handläggarträffen blir en endagsträff och är planerad till hösten 2019. Träffen är 

gemensam för både miljö- bygg- och planhandläggare. Avsikten är att del av träffen är 

gemensam och att det sedan blir parallella spår inom de olika tillsynsområdena.   

Externa träffar 

Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnar kvartalssamtal om fysiskt planering ca fyra gånger per 

år. Datum för 2019 är: 8 mars, 24 maj, 20 september och 22 november. Kommunerna kan också 

delta på länsstyrelsens planberedning en dag i veckan. Länsstyrelsen samarbetar även med andra 

länsstyrelser (främst Jönköpings län) för gemensamma träffar eller utbildningsinsatser.   

Utbildning 
 

Kommunikation och bemötande 

En tredagars utbildning i kommunikation och bemötande anordnas tillsammans med 

Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge för nyanställda och andra intresserade på miljö- och 

byggkontor vid två tillfällen 2019, vår och höst.  Ämnen som preliminärt behandlas på 

utbildningen är bemötande och/eller motiverande samtal, självkännedom och kroppsspråk, 

retorik och argumentation, rollen som myndighetsperson, samt hot och våld.  

 

Förslag till utbildning 2019 

Under 2019 beräknas utrymme finnas för ca två utbildningstillfällen. Datum och innehåll för 

utbildningar meddelas under 2019. 

 

Förslag som inkommit i enkäterna: 

 Plan- och byggjuridik 

 Energideklarationer 

 Samhällsplanering 

 Ovårdade tomter, olovligt byggande 

 Strandskydd (sammanfaller med utbildningsbehov i miljösamverkan) 
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Övrigt 

 

Översyn av miljö- plan- och byggsamverkan 

Miljösamverkan påbörjades 2003 som ett treårigt projekt i Kronobergs län. Efterhand har 

samverkan utökats för att omfatta även Blekinge län och har dessutom övergått i en mer 

varaktig samverkansform. 2018 inleddes ett arbete med att se över samverkansmodellen för att 

fånga upp styrkor och svagheter för en långsiktigt hållbar samverkan. En arbetsgrupp med 

representanter från Växjö och Alvesta kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Region 

Kronoberg utsågs av styrgruppen. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag till långsiktigt 

hållbara arbetsformer för samverkan.  

Detta arbete fortskrider under 2019. I början av året anlitas en extern konsult för att göra 

översynen av samverkansformer för miljö- och plan- byggsamverkan. Konsultens uppdrag 

består av att kartlägga, utreda och analysera möjliga alternativ gällande placering av 

samordningsansvaret för miljö- plan- och byggsamverkan. En rapport ska presenteras våren 

2019 och ligga till grund för beslut kring framtida organisation av miljö- plan och 

byggsamverkan Kronoberg- Blekinge. 

Översyn kommunikation 

Samordnaren gör en genomgång av hur kommunikation idag sker inom miljö- och 

byggsamverkan. Syftet är att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Översynen kan 

också utgöra ett underlag för att skapa samsyn kring ambitioner och förväntningar på 

kommunikationen. Denna översyn påbörjas först när konsultutredningen av organisation och 

placering av miljö- och byggsamverkan är klar. Resultatet presenteras sedan för styrgruppen. 

 

Samplanering Kronoberg 

Samplanering Kronoberg syftar till att åstadkomma mer effektiva samordnade och friktionsfria 

planeringsprocesser för att främja en hållbar utveckling i Kronobergs län. Främst avses 

processer som kommunal översiktsplanering, länstransportplan, trafikförsörjningsprogram och 

regional utvecklingsstrategi. Bakgrunden till att projektet genomförs är dels nationella direktiv 

om att länet behöver öka samverkan mellan olika nivåer och aktörer i 

samhällsplaneringsprocessen utifrån att arbetsmarknadsregionerna växer och dels utifrån att 

aktörer har olika förutsättningar i planeringsarbetet.  Projektmålet är att ta fram en bestående 

plattform för samplanering i Kronoberg vilket innefattar arbets- och mötesformer, 

gemensamma planeringsunderlag samt webbaserade verktyg. 

 

Region Kronoberg är projektägare och finansiär och projekttiden är 2017-01-01 till 2019-12-31. 

Övriga aktörer i projektet är kommuner, länsstyrelsen och Trafikverket. 
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Underlag för verksamhetsplan 2020 

Observera att verksamhetsplanen för år 2020 är preliminär och kommer att revideras och 

fastställas under 2019.  

Styrgrupp 

Under 2020 planeras fyra styrgruppssammanträden. 

 

Nätverk 

 Aktiva nätverk och värdkommuner: 

 Byggnätverket, för bl.a. bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.  Värdkommun 

2020 Växjö.  

 Nätverk för planhandläggare.  

 Naturvård och strandskydd (gemensamt med Miljösamverkan).  Värdkommun 2020 

Växjö. 

 Miljö- och byggchefsnätverket. Samordnas av samordnaren.  

 

Handläggarnätverken träffas 1-3 gånger under året enligt respektive nätverksplan. Befintliga 

nätverksplaner ska granskas och vid behov revideras under året. För samtliga nätverk finns 

möjlighet att äska medel för utbildningsinsatser, studiebesök eller liknande. Nätverken har även 

en viktig roll i att lyfta vilka utbildningar och tematiska möten som behövs och efterfrågas inom 

Byggsamverkan. 

Träffar för handläggare och förtroendevalda 
 

Presidieträffar 

Under 2020 planeras två träffar för miljö- och byggpresidier i Kronobergs och Blekinge län. 

Markaryd är värd för vårens träff och Karlskrona är värd för höstens träff.  

I Riktlinjer för presidiekonferenser inom Miljö- och byggsamverkan, beskrivs arbetssätt samt rullande 

schema över värdskap för presidieträffarna.  

 

Årlig handläggarträff 

Separata endagars handläggarträffar för Miljösamverkan respektive Byggsamverkan under 2020.   

 

Utbildning 
Förslag till utbildning 2020 

Under 2019 beräknas utrymme finnas för ca två utbildningstillfällen. 

 

Förslag som inkommit i enkäterna: 

 Plan- och byggjuridik 

 Energideklarationer 

 Samhällsplanering 

 Ovårdade tomter, olovligt byggande 

 Strandskydd (sammanfaller med Byggsamverkan) 

 

Övrigt 
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Det ska finnas utrymme för byggsamverkan att anordna ytterligare en eller flera utbildningar 

enligt önskemål som dyker upp efter hand. 


