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Verksamhetsplan 2021 
 

Inledning 
Verksamhetsplanen för år 2021 beskriver de aktiviteter som planeras att genomföras i Byggsamverkan 
under år 2021. Utifrån behov och förutsättningar kan aktiviteter både tillkomma och strykas under årets 
gång. Aktuella datum och tider kommer att läggas upp på hemsidan. Budget 2021 för Byggsamverkan 
redovisas i ett separat dokument. Flera aktiviteter är gemensamma för både miljösamverkan och 
Byggsamverkan och redovisas därför i båda verksamhetsplanerna. 

Verksamhetsplan 2021 innehåller också underlag till verksamhetsplan 2022. 

 

Träffar för handläggare, förtroendevalda samt styrgrupp 
Presidieträffar 
År 2021 anordnas två träffar för presidier i miljö- och byggnämnder eller motsvarande i kommuner som 
är medlemmar i Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge. Syftet med träffarna är främst att lyfta 
initiativ och goda exempel inom miljö, hälsa och livsmedel, samhällsplanering och byggande, men kan 
också innebära tillsynsvägledning och aktuell information inom nämndernas ansvarsområden samt 
erfarenhetsutbyte. Dokumentet Riktlinjer för presidiekonferenser inom miljö- och byggsamverkan, beskriver 
arbetssätt samt rullande schema över värdskap för presidieträffarna.  

2021 års presidieträffar blir på fredagar. Vårens träff blir den 16 april i Ljungby och höstens träff blir den 
12 november i Ronneby. 

Årlig handläggarträff 
Den årliga handläggarträffen blir en endagarsträff den 7 oktober 2021. Träffen kommer att hållas digitalt.  
Styrgruppen har beslutat att träffen ska vara gemensam för Byggsamverkan och Miljösamverkan.  

Styrgruppsmöten 
Styrgruppsmöten kommer under 2021 att hållas på fredagar: 12 mars, 21 maj, 17 september och 10 
december. 

 

Utbildning 
Konstruktiva tillsynsbesök 
Kursen Konstruktiva tillsynsbesök kommer att anordnas vid ett tillfälle under året 2021. Kursen är en del 
av utbildningsföretagets SIPU:s kursutbud. 

Under åren 2016–2019 har Miljö- och byggsamverkan anordnat utbildningen Kommunikation och 
bemötande 1–2 gånger om året. Inför år 2020 valdes en annan utbildning, Konstruktiva tillsynsbesök, då 
merparten av medlemmarna hade gått kursen. För att möta upp behovet av att utveckla 
kommunikationen och bidra till goda samtal i samband med tillsyn och ge fler medlemmar möjlighet att ta 
del av utbildningen fortsätter vi på inslagen kurs och anordnar kursen Konstruktiva tillsynsbesök igen. 

Strandskydd, grund- och fortsättningskurs 
En utbildning i strandskydd skulle genomförts 2020 men har vid två tillfällen skjutits upp med anledning 
av det rådande pandemiläget. Samma utbildning är inbokad 21–22 april 2021. Det är en 
tvådagarsutbildning och kommer genomföras digitalt. Utbildningen riktar sig till handläggare, planerare, 
inspektörer, chefer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet. Utbildningen är en del av 
utbildningsföretaget SIPU:s kursutbud. 



Ovårdade tomter, byggnader och fastigheter 
Hösten 2020 planerades en utbildning i ovårdade tomter men blev uppskjuten med anledning av det 
rådande pandemiläget. Utbildningen planeras att genomföras sista halvåret 2021. Utbildningen riktar sig 
till byggnadsinspektörer i första hand. Handläggning och tillsyn av ovårdade tomter kan dock även vara 
relevant för miljö- och hälsoskyddshandläggare. Om möjligt utformas kursen så att den blir relevant även 
för miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Utbildningen planeras bli en dag. Närmare information om 
utbildningen kommer längre fram på året. 

Övriga utbildningar 
Samordnaren håller sig uppdaterad inom relevanta utbildningsområden och informerar chefer och 
nätverk som kan aktualiseras för dessa. Under år 2021 kan det också bli aktuellt med träffar där statliga 
myndigheter eller andra organisationer vill nå ut med information om förändringar i lagstiftning samt 
vägledning. 

 

Nätverk 
I Byggsamverkan ges medlemmarna möjlighet till regelbundna träffar inom sina nätverk. Detta för 
möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom sitt tillsynsområde och sin yrkesroll. Nätverken syftar 
till att effektivisera arbetet inom området och stärka tillsynen genom likartad tolkning av lagstiftningen. 
Utöver träffar sker detta även genom kontakt i digitala verktyg.  

I Riktlinjer för nätverk inom Miljö- och byggsamverkan beskrivs arbetssätt för nätverk, värdkommuner 
samt styrgrupp. I en bilaga till riktlinjen finns ett rullande schema över värdskap för Miljö- och 
byggsamverkans nätverk. Om någon kommun inte har möjlighet att vara värd för ett nätverk, ligger 
ansvaret på den kommunen att byta värdskapet med annan kommun. Pandemin under år 2020 ställde till 
det för vissa nätverk. Under år 2021 kommer samordnaren att se över och i behövande fall bjuda in till 
nätverksträffar 

För samtliga nätverk finns möjlighet att äska medel för utbildningsinsatser, studiebesök eller liknande. 
Nätverken har även en viktig roll i att lyfta vilka utbildningar, tematiska möten och projekt som behövs 
och efterfrågas inom Byggsamverkan. 

Nätverk och värdkommuner 2021: 

 Byggnätverket, värdkommun är Ljungby.  
 Plannätverket, vilande.  
 Naturvård och strandskydd (gemensamt med Miljösamverkan), värdkommun är Karlskrona. 
 Miljö- och byggchefsnätverket, samordnas av samordnaren.  

 

Ny huvudman för Miljö- 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. 
Byggsamverkan inrättades 2013 för att ge kommunerna i Kronobergs län ett gemensamt forum att 
diskutera den då kommande nya Plan- och bygglagen. Forumet har därefter fortsatt som en varaktig 
samverkan och även Ronneby kommun har ingått i samverkan. 

År 2018 inleddes ett arbete med att se över samverkansmodellen för att fånga upp styrkor och svagheter 
för en långsiktigt hållbar samverkan. Detta arbete har fortskridit under 2019. Regionala 
utvecklingsnämnden i Region Kronoberg tog i juni 2019 ett inriktningsbeslut att samordningsansvaret för 
Miljö- och byggsamverkan ska övergå till en annan huvudman. Från och med 2021-01-01 kommer 
samordningsansvaret övergå till Växjö kommun som ny huvudman.  



Underlag för verksamhetsplan 2022 
 

Träffar för handläggare, förtroendevalda samt styrgrupp 
Årlig handläggarträff 
År 2022 planeras en gemensam handläggarträff för Miljö- och byggsamverkan, träffen blir under två 
dagar. 

Presidieträffar 
Under 2022 planeras två träffar för miljö- och byggpresidier i Kronobergs och Blekinge län. Med 
anledning av pandemin 2020 blev det ingen träff i Karlskrona och de kommer att ha första träffen 2022. 

Styrgrupp 
År 2022 planeras fyra styrgruppssammanträden för Miljö- och byggsamverkan. 

 

Nätverk 
Aktiva nätverk och värdkommuner 2022: 

 Byggnätverket, värdkommun är Älmhult.  
 Plannätverket, vilande.  
 Naturvård och strandskydd (gemensamt med Miljösamverkan), värdkommun är Ronneby. 
 Miljö- och byggchefsnätverket, samordnas av samordnaren.  

 

Projekt 
Under 2021 ska samordnaren se över projekt som nätverken vill och kan genomföra under hösten 2022. 
Detta ska presenteras för styrgruppen i tid innan budget och planering är gjord för 2022 

 

Utbildning 
Under 2022 beräknas utrymme finnas för ca två utbildningstillfällen inom Byggsamverkan. 
Utbildningsbehovet stäms av med styrgrupp för Byggsamverkan under 2021. 

 

Övrigt 
Det ska finnas utrymme för Byggsamverkan att anordna ytterligare en eller flera utbildningar och projekt 
enligt önskemål som dyker upp efter hand. Samordnaren håller sig uppdaterad inom relevanta 
utbildningsområden och projekt och informerar chefer och nätverk som kan aktualiseras för dessa. 


