
 
 

 

Styrgruppsmöte Miljö- och byggsamverkan 
Kronoberg-Blekinge 
 

 

 

Mötesanteckningar 
Den 21 maj 2021 klockan 09:15–12:00. 

Styrgruppsmötet sker digitalt via Teams. 

 

1. Kontroll av ordförande, sekreterare samt justerare. 

Ordförande: Johanna Randsalu, Miljöförbundet Blekinge Väst enligt rullista.  

Sekreterare: Samordnarna Christoffer Andersson och Jenny Fogel. 

Justerare: Lisa Hansson, Länsstyrelsen i Blekinge län enligt rullista. John Karlsson, Markaryds kommun 
ersatte Lisa Hansson efter att hon lämnat. 

 

2. Närvarokontroll av deltagare. 

Deltagare  Kommentar 
Carola Gunnarsson Alvesta kommun Kom in 09:45, slutet på punkt 4. 
Annika Sandgren Lessebo kommun  
Anna E Andersson Ljungby kommun  
Lisa Hansson Länsstyrelsen i Blekinges län Lämnade kl 10:30 början på punkt 6. 
Maria Levin Länsstyrelsen Kronobergs län  
John Karlsson Markaryds kommun  
Johanna Randsalu Miljöförbundet Blekinge Väst  
Camilla Norrman Tingsryds kommun Lämnade kl 11.00, efter punkt 7. 
Madeleine Karlsson Växjö kommun  
Ingegerd Andersson Älmhults kommun  Lämnade kl 11.00, efter punkt 7. 
Christoffer Andersson Samordnare  
Jenny Fogel Samordnare  
   
Ej närvarande   
Therese Lindström Ljungby kommun  
Leila Aalto Länsstyrelsen Kronobergs län  
Sofia Bothorp Franke Karlskrona kommun  
Anders Karlsson (tf.) Ronneby kommun  
Karin Holst Uppvidinge kommun  
   

 



 
3. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

 

4. Aktiviteter sedan föregående möte: 
 

a. Utbildning – Strandskydd 

Alla inte svarat än. 1 missnöjd av 13 svarande och 35 deltagande. 

 

b. Projekt – Avfallsförebyggande genom tillsyn 

Jenny föredrog om projektet. Föreläsning 3 juni där bland annat Stena Recycling föreläser. Syfte att 
inspirera företagare att göra rätt. Ca 30 handläggare anmälda i nuläget från Alvesta, Karlskrona och Växjö. 
10-tal företag anmälda. 

 

c. Nätverksträffar 

Nätverken för; Avlopp, Hälsoskydd, Livsmedel och Bygg har haft träff. De har varit uppskattade. Lite tid 
över för samordnare att presentera projekt och Teams. Fler nätverksträffar på gång i maj och juni. 

 

d. Presidieträff 

Ljungby värdkommun. Martin Sjödal och Karin Lamme presenterade strandskyddsutredningen, vindkraft, 
samordnat kommunal tillsyn. Terese pratade om digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen. Micael 
Öhlund från SKR pratade om kostnadstäckningen. Ingick även en teamschatt med fikasnack, detta var 
särskilt uppskattat i dessa tider. 

Efterfrågar en genomgång av Ljungbys redovisning av kostnadstäckning. Anna E kommer bjuda in till 
separat möte innan sommaren. 

 

5. Sammanställning av enskilda samtal med styrgruppens medlemmar. 

Christoffer går igenom de olika svaren. En del svarade via Teamssamtal och några mailade enkätsvar.  

Det kom en synpunkt om oordning i värdskap på nätverken. Christoffer kommer gå igenom rullistan för 
värdskap och ändra om till nästa år.  

Fråga om nya nätverk. Mark- och exploateringsingenjörer och täkter och massor. Vi skapar en kontaktlista 
för mark- och exploateringsingenjörer så får de själva välja om de vill bli nätverk. Täkter och massor 
undersöker samordnaren om behov finns av eget nätverk. 

Invasiva arter, terrestra och limniska, och pollinatörsuppdraget. Finns behov av kunskapshöjning för 
tillsynsmyndighet men även att det är en samordning med sidan som bekämpar invasiva arter. Styrgruppen 
beslutar att lägga invasiva arter som ett projektförslag till nästkommande år. På nästa nätverksträff med 
planhandläggare ges länsstyrelsen tid att presentera pollinatörsuppdraget och ge verktyg för vad 
handläggarna kan ställa för krav i planprocessen. 



 
Hur gör vi med projekt som kommer upp utanför VP? Vi kan göra saker utanför VP men de ska tas upp 
på nästa styrgruppsmöte. Inledande möte ok men inte gå vidare förrän senare. 

Samordning av tjänster. 8 kommuner vill ha jurist i miljöbalken, 6 kommuner vill ha jurist i PBL och 5 
kommuner vill ha jurist i kommunalförvaltning. Frågan lyfts och diskuteras på nätverksträffen efter lunch. 
Jäv, tobak och folköl/cider vill också en del ha samordning för. Ett förslag är att göra en lista över vilka 
som kan hjälpa till. Frågan tas också på nätverksträffen. 

 

6. Förslag till framtida avgifter från och med 2022. 

Christoffer presenterade förslaget som skickats ut tidigare.  

Styrgruppen beslutade att anta förslaget om avgifter för 2022 och framåt. 

 

7. Förslag till rutiner för projektframtagning och genomförande. 

Christoffer presenterade förslaget enligt tidigare utskick. Styrgruppen beslutar att fastställa förslaget 

 
8. Betalkort till samordnaren för mindre utgifter i MBSKB:s syften. 

Fråga om kostnad för kortet: 195 kr/år via Swedbank. 

Styrgruppen beslutar att godkänna betalkort för samordnaren med en maxgräns på 5000 kronor. 

 
9. Samverkansträff med rättsväsende. 

Styrgruppen ger samordnaren i uppgift att fortsätta arbeta med träffen. Den ska vara stående 
förekommande i verksamhetsplanen framöver. 

 
10. Fråga om efterfrågad FAQ från möte 201211. 

Inget behov nu av en FAQ om Teams börjar fungera som det är tänkt. Tanke om att Länsstyrelsen lägger 
upp handledning via dokument i Teams. 

Anna: Jag tycker det är ett problem med hur det kan delas över hela landet. Det blir inte allmän 
information. Anna återkommer med exempel på webbsidor där frågor och svar på kniviga sådana 
förmedlas öppet. 

Styrgruppen ger samordnaren i uppgift att fortsätta att arbeta för att få med handläggarna i Teams. Gärna 
mer effektivt via steg-för-steg för kommunerna att göra på sina arbetsplatsträffar. 

 
11. Handläggarträff, 7 oktober. 

Jenny lyfter förslag på övriga ämnen att ta upp under dagen: Klimatdeklaration av byggnader, invasiva 
arter och rättshaveristiskt beteende. 

Anna: svårt med frågor kring åtalsanmälan som har förundersökningssekretess och stort allmänt intresse. 
Hade varit bra om man kunde ha något om det. 

Maria Levin: Jacob Carlander – håller i en kurs i rättshaveristiskt beteende. Jättebra men heldag. 



 
Jenny visade på förslag till intressanta föreläsare, som samtliga är roliga, tankeväckande och uppskattade: 

 Antoni Lacinai, ca 90 min arbetsglädje. 
 Anna Tufvesson, medarbetarskap 60–90 min. 
 Pär Johansson, grundare av Glada Hudik. 
 Elizabeth Kuylenstierna, arbetsglädje, motivation och bemötande. 
 Anna Bennich, psykolog som pratar om stress och vår föränderliga värld. 
 Morgan Alling, hur man hanterar besvärliga människor. 

Maria föreslog David Stiernholm som inspirationsföreläsare. 

Styrgruppen beslutar att jobba vidare med Anna Tufvesson och de ämnesföreläsningar Jenny föreslog. 

 
12. Broschyr om egenkontroll är utdaterad. 

Broschyren är gjord 2007. Innehållet är bra, men den ser utdaterad ut. Vilket gör att företagare ställer sig 
tveksamma till innehållet. 

Styrgruppen beslutar att samordnare ska jobba vidare och förbättra broschyren. Den ska vara klar till 
2021-12-31. 

 
13. Kommande utbildningar 2021: 

 
a. Konstruktiva tillsynsbesök. 

Beskrivning sedan tidigare. Kommer i höst. 

 

b. Ovårdade tomter, förslag presenteras. 

Två förslag lämnade. Förslag 2, med Studia som kursförmedlare är den som styrgruppen föredrar och som 
vi jobbar vidare med. Men den behöver bli billigare. Om vi inte får det billigare får vi ta förslag 1, med 
SIPU som kursförmedlare. 

 

c. Dricksvatten för inspektörer – Svenskt Vatten, kan ej bokas förrän i höst. 

Beskrivning sedan tidigare. Kommer i höst när Svenskt vatten kommit med ett förslag. 

 

14. Aktuell information från Länsstyrelsen och kommunerna. 

Inget inkommet. 

 

15. Övriga frågor kring Miljö- och byggsamverkan. 

Christoffer: Fråga om hur långt innan möte som underlag och dagordning behöver komma ut till 
styrgruppen. Styrgruppen är enig om att en vecka innan räcker om det inte är något som behöver 
förankras högre upp i organisationen. 



 
 

Mötet avslutades av ordföranden. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ _______________________________________ 
Johanna Randsalu John Karlsson 

Ordförande Justerare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ _______________________________________ 
Christoffer Andersson Jenny Fogel 

Sekreterare Sekreterare 
 


