
 

 

Styrgruppsmöte Miljö- och byggsamverkan 
Kronoberg–Blekinge 
 

Mötesanteckningar 
 

Den 12.e mars 2021 klockan 09:15–12:15 

Styrgruppsmötet sker digitalt via Teams. 

 

1. Val av ordförande 

John Karlsson, Markaryds kommun valdes till ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare 

Samordnare Jenny Fogel och Christoffer Andersson valdes till sekreterare för mötet. Jenny startar som 
sekreterare och Christoffer tar över på punkt 9 c. 

3. Val av justerare 

Maria Levin, Länsstyrelsen Kronoberg valdes till justerare för mötet. 

4. Närvaro 

Deltagare 
Carola Gunnarsson, Alvesta 
Gunnel Henriksson, Länsstyrelsen Kronoberg 
Ingegerd Andersson, Älmhult 
Johanna Randsalu, Miljöförbundet Blekinge Väst 
John Karlsson, Markaryd 
Karin Holst, Uppvidinge 
Madeleine Karlsson, Växjö 
Therese Lindström, Ljungby 
Anna E Andersson, Ljungby 
Maria Levin, Länsstyrelsen Kronoberg 
Camilla Norrman, Tingsryd 
Annika Sandgren, Lessebo 
Sofia Bothorp Franke, Karlskrona 
Christoffer Andersson, Samordnare 
Jenny Fogel, Samordnare 
 
Meddelat förhinder 
Lisa Hansson, Länsstyrelsen Blekinge 
Anette Andersson, Ronneby 

 



5. Fastställande av dagordning 

Punkten 9 b bordläggs till nästa möte. Styrgruppen fastställer dagordningen med bordläggningen och med 
tillägg under punkten övrigt som skickas in till samordnaren. 

 

6. Verksamhetsberättelse 2020 

Samordnaren gick kort igenom verksamhetsberättelsen och styrgruppen fastställde den därefter. 
Verksamhetsberättelsen publiceras på hemsidan. 

 

7. Verksamhetsplan och budget för 2021 miljösamverkan 

Lägg till i verksamhetsplanen att handläggarträffen blir digital. Ljungby har presidieträffen i april, Ronneby 
till hösten och ändring att Karlskrona har den våren 2022. Därefter följer den beslutade rullistan.  

Styrgruppen fastställer Verksamhetsplan 2021 för Miljösamverkan Kronoberg och Blekinge med dessa 
ändringar.  

Styrgruppen fastställer budgeten 2021 för Miljösamverkan. 

 

8. Verksamhetsplan och budget 2021 Byggsamverkan 

Ändrar i planen att handläggarträffen blir digital. Redaktionellt att ändra i budgeten från Miljösamverkan 
till Byggsamverkan. Skriv också med alla utbildningar i rutan om utbildningar.  

Styrgruppen fastställer verksamhetsplan 2021 för Byggsamverkan med dessa ändringar.  

Styrgruppen fastställer budgeten 2021 för Byggsamverkan med dessa ändringar. 

 

9. Aktuella verksamhetsfrågor 
a. Presidieträff 16.e april 

En önskan är att gå igenom hur kostnadstäckning fungerar. Bör göras som att olika kommuner ger tips 
om hur man hanterar kostnadstäckning. På nästa presidieträff (i höst) är det lämpligt att ta upp frågan om 
gemensam nämndsutbildning efter valet. Boverket har gjort en grundutbildning för nya politiker.  

 

b. Utbildningar 
i. Strandskyddsutbildning   

Kommer erbjudas enligt tidigare beställning. Inväntar ny offert innan inbjudan skickas ut. 

ii. Konstruktiva tillsynsbesök  

Utvärdering från föregående år var positiv. Samverkan går därför vidare med denna även detta år. Erbjuds 
hösten 2021. 

iii. Ovårdade tomter  

Styrgruppen önskar att inriktningen utökas till ”ovårdade tomter, byggnader och fastigheter”. Erbjuds 
hösten 2021. 

iv. Dricksvatten 



Finns förslag på två olika kurser. En som erbjuds via Miljösamverkan Stockholms län med Sweco som 
arrangör. Kursen har inriktning på operativt mål 2, kemiska risker och cyanotoxiner. Den andra är med 
Svenskt vatten som arrangör där Miljösamverkan själva köper in och erbjuder kursen som är en 
grundläggande genomgång av dricksvattenteknik, begrepp och regelverk. 

Samordnaren jobbar för att erbjuda kursen från Svenskt vatten och samtidigt försöka att erbjuda 
deltagande i kursen från Sweco till självkostnadspris för medlemmarna. 

 

c. Handläggarträff 

Blir digital även i år och en dag. Styrgruppens förslag på föreläsningsmaterial: 

Uppskattat med inspirations och peppande föreläsare. Ljungby kommun blev inbjudna till Företagarnas 
”krångel-ombudsman”, mindre bra kurs men kul inriktning. 

Aktivt medarbetarskap, Anna Tufvesson har skrivit en bok om medarbetarskap. 

Inspiration och arbetsmiljö 

Hantering av stress 

Bemötandefrågor, avvägningar och vad folk har att förvänta sig av vårt utövande. Höga krav på oss. 
Skatteverket har en webbutbildning – de har gjort en fantastisk resa. Lessebo kör den på arbetsplatsträffar. 

Samordnarna får i uppdrag att hitta en bra föreläsare. 

d. Projekt: Avfallsförebyggande genom tillsyn 

Jenny presenterade projektet.  

e. Nytt nätverk – Dricksvatten 

Fråga om nytt nätverk med inriktning dricksvatten inkommit från Livsmedelsnätverket. 

Styrgruppen beslutar att starta upp nytt nätverk för Dricksvatten. 

 

10. Förslag från oss samordnare 
a. Nätverken 

Förslaget är att nätverken ska vara mer delaktiga och få komma med förslag på kommande projekt. 
Förslagen ska komma så att styrgruppen kan besluta i september inför höstens budgetläggning. 

Inlaga om att vissa kommuner inte har så sen budgetläggning. Vill inte tappa kommuner för att de har 
tidig.  

Beslut om att göra enligt förslaget: Samordnarna får i år jobba vidare på den linje som föreslogs av 
samordnarna. Inför framtida projekt kommande år behöver tider för förslagsinlaga och beslut stämmas av 
med styrgruppens medlemmar. 

Gunnel vill gärna att vi tar till oss av den kunskap som Lst har och kan dela med sig av. Detta uppskattas 
av styrgruppen. Bra komplement till kvartalsträffarna. 

b. Frågan om länsstyrelsens nya medlemsavgift bordläggs till nästa möte 

Bordlades till nästa möte. 

c. Styrdokument 



Styrgruppen ger samordnarna i uppdrag att se över framtida styrdokument inför framtiden. 

d. Sekreterare på framtida möten 

Styrgruppens beslut är att samordnaren fortsätter ha sekreteraransvaret på framtida möten. 

 

11. Aktuell information 

Varje styrgruppsmedlem berättade om läget hos sig under presentationsrundan. 

 

12. Övrigt 

Ingegerd: Ska även planchefer kunna närvara när en byggchef är närvarande på mötet? 

Ja men det ska vara avgjort innan vem är beslutande på mötet. 

Ingegerd: Juridisk hjälp, anställning av en gemensam jurist. 

Samordnarna kommer ut med en fråga och ser över intresset hos alla. 

Ingegerd: Låst kanal för chefsnätverket på Teams.  

Samordnaren gör så att kanalen är låst för dem som inte är med i nätverket för miljö- och byggchefer. 

Therese: Hur gör ni övriga kommuner gällande separata strandskyddutlåtanden? 

Mötet gick laget runt och redogjorde för hur man gör. 

Therese: Gemensam arbetskonsult. 

Bordläggs till nästa möte. 

 

Mötet avslutades av ordföranden. 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

John Karlsson   Christoffer Andersson 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Jenny Fogel   Maria Levin 

Sekreterare   Justerare 


