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Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge 
Verksamhetsberättelsen ger en kort och överskådlig beskrivning av aktiviteter och innehåll inom Miljö- 
och byggsamverkan Kronoberg år 2020.  

I texten som följer markeras aktiviteter som berört miljösamverkan (M) och aktiviteter som berört 
byggsamverkan med ett (B). 

 

Medlemmar 
Miljösamverkan, 13 medlemmar (M) 
Kommunerna i: Alvesta, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Miljöförbundet Blekinge Väst 
(Karlshamn, Olofström och Sölvesborg), Ronneby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen i Blekinge län. 

Region Kronoberg. 

Region Blekinge avslutade sitt medlemskap den 31 december 2019. 

Byggsamverkan, 11 medlemmar (B) 
Kommunerna i: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och 
Älmhult. 

Länsstyrelsen i Kronoberg. 

Region Kronoberg. 

 

Samordnare Miljö- och byggsamverkan (M) (B) 
Region Kronoberg har varit huvudman för Miljö- och byggsamverkan och har haft samordningsansvaret 
under år 2020. Samordnaren har Region Kronoberg som arbetsgivare och är placerad på Regional 
utveckling, Hållbar tillväxt. Samordnartjänsten är en heltidstjänst och arbetstiden fördelas 50 % i 
Miljösamverkan och 50 % i Byggsamverkan.  

 

Styrgrupp (M) (B) 
Styrgruppen för Miljö- och byggsamverkan består av förvaltningschefer för Miljö- och byggkontor eller 
liknande samt chefer inom miljöskydd och samhällsbyggnad på länsstyrelserna. Under 2020 genomfördes 
fyra styrgruppsmöten 27 mars, 29 maj, 18 september samt 11 december. Ordförandeskapet för mötena 
roterar mellan styrgruppsmedlemmarna. På grund av pandemisituationen genomfördes styrgruppsmötena 
digitalt via Skype. 

 

Förtroendevalda (M) (B) 
Vårens presidieträff var planerad att genomföras i Markaryd den 24 april. På grund av situationen med 
spridningen av coronaviruset ställdes träffen in och flyttades istället fram till en digital träff den 6 
november. Markaryds kommun var värd för höstens träff och genomförde träffen via Teams. 



Presidieträffens programpunkter var avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
information om att Växjö kommun blir ny huvudman och tar över samordningsansvaret från den 1 januari 
2021.  

 

Handläggarträff (M) (B) 
Enligt verksamhetsplanen skulle 2020 års handläggarträff vara en tvådagarsträff på hösten. Med anledning 
av den pågående pandemin kortades träffen ned till en dag och merparten av deltagarna följde träffen 
digitalt. Datum för handläggarträffen var den 8 oktober. Cirka 30 personer från Ronneby och Karlskrona 
kommun närvarade fysiskt på Ronneby brunn. Träffen sändes ut direkt via plattformen Vimeo och cirka 
135 personer följde handläggarträffen digitalt. 

Programpunkter var inspirationsföreläsningen ”Stärk arbetsglädjen, medarbetarskapet och få bättre 
resultat!”  med Christina Stielli, föredragning av Växjö kommun som övertar samordningsansvaret för 
Miljö- och byggsamverkan den 1 januari 2021, information om vad aktuella aktiviteter i Miljö- och 
byggsamverkan. Naturvårdsverket medverkade på länk och berättade om det nyligen påbörjade arbetet 
med framtagande av en samlad strategi för miljöbalkstillsynen år 2022–2027. På eftermiddagen 
genomfördes digitala nätverksträffar för hälsoskydd, lantbruk, förorenade områden, livsmedel samt plan 
och bygg.  

 

Utbildningar (M) (B) 
På grund av den pågående coronasmittan flyttades vårens planerade utbildningar fram till senhösten. Vid 
de utbildningar som genomfördes fysiskt vidtogs åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Konstruktiva tillsynsbesök (M) (B)  
Den 4–5 november genomfördes den här kursen digitalt. 14 personer deltog och kursen leddes av Linda 
Ljunggren, utbildad KBT-terapeut, från utbildningsföretaget SIPU. Kursen syftar till att ge deltagarna 
metoder för att förbättra samtalsklimatet i samband med tillsyn och därmed göra tillsynen effektivare. 
Kursen var uppskattad av de som gick den. 

Grund- och fördjupningskurs i strandskydd (M) (B) 
Den 11–12 november skulle den här kursen ha anordnats på konserthuset i Växjö. Målgruppen för kursen 
var handläggare, planerare, inspektörer, chefer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet. 
Kursen blev uppskjuten till nästkommande år på grund av utvecklingarna med coronasmittan. 

Digital utbildning – handläggning av tillsynsärenden enligt miljöbalken (M) 
I samarbete med Miljösamverkan Sydost och Miljösamverkan Jönköping arrangerade Miljö- och 
byggsamverkan en digital kurs i handläggning av tillsynsärenden enligt miljöbalken. Kursen genomfördes 
vid två tillfällen, den 10 och 15 december. 19 personer deltog från Miljösamverkan Kronoberg och 
Blekinge. Kursledare var Jonas Christensen, jurist inom miljöbalksområdet. Kursledaren kom från 
Ekolagen AB. 

Digitala möten med anledning av tillsyn enligt lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. (M) 
Spridningen av det nya coronaviruset innebar att Miljö- och byggsamverkans medlemmar på kort tid fick 
ett utökat uppdrag att utföra tillsyn på serveringsställen för att förhindra smittspridningen. Det utökade 
tillsynsuppdraget genererade många frågor från medlemmarna. Miljö- och byggsamverkan arrangerade 
därför två digitala möten för berörda. Träffarna genomfördes 12 juni och 26 juni. Deltog gjorde 



länsveterinär från Länsstyrelsen Kronoberg, alkohol- och tobakshandläggare från Länsstyrelsen Blekinge, 
smittskyddsläkare för Region Kronoberg och Region Blekinge samt ett trettiotal inspektörer.  

 

Nätverk (M) (B) 
Inom Miljö- och byggsamverkan finns sammanlagt 11 branschspecifika nätverk, se nedan. Värdskapet för 
nätverken roterar årligen mellan medlemmarna. 

 Avfall 

 Förorenade områden 

 Hälsoskydd 

 Industri och annan miljöfarlig verksamhet 

 Lantbruk 

 Livsmedel 

 Naturvård och strandskydd 

 Små avlopp  

 Bygg 

 Plan 

 Miljö- och byggchefer 

På grund av pågående pandemi har nätverken inte kunnat träffas som vanligt. Några nätverk genomförde 
digitala träffar i samband med Miljö- och byggsamverkans handläggarträff i oktober. 

 

Blogg (M) (B) 
För kommunikation har Miljö- och byggsamverkan använt en blogg på Region Kronobergs webbsida 
(bloggen är nedstängd och webbsidorna är borttagna). Samordnaren har förvaltat bloggen där aktuell och 
relevant information om verksamheten sammanfattades. Exempelvis fanns kontaktuppgifter till 
medlemmar och en evenemangskalender för kommande aktiviteter. 

 

Ny huvudman för Miljö- och byggsamverkan från och med den 1 januari 
2021 (M) (B) 
2018 inleddes ett arbete med att se över samverkansmodellen för Miljö- och byggsamverkan i syfte att 
fånga upp styrkor och svagheter för att nå en långsiktigt hållbar samverkan. Detta arbete har fortskridit 
under 2019 och 2020. Regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg tog i juni 2019 ett 
inriktningsbeslut att samordningsansvaret för Miljö- och byggsamverkan ska övergå till en annan 
huvudman. 

Styrgruppen för Miljö- och byggsamverkan utsåg genom en omröstning i mars 2020, Växjö kommun till 
ny huvudman för Miljö- och byggsamverkan. Från och med 2021-01-01 tar därför Växjö kommun över 
samordningsansvaret. Under 2020 har en ny samordnare rekryterats och nya samverkansavtal upprättats. 
Den nya samordnaren tillträder den 4 januari 2021. 



Samordnaren avslutade sin tjänst den 14 oktober 2020. Därför har det inte funnits någon samordnare i 
tjänst från den 15 oktober till den 3 januari 2021. Under samordnarens frånvaro har Heidi Samuelsson på 
Region Kronoberg varit kontaktperson för Miljö- och byggsamverkan. 


